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ESPECIAL CAMPANHA NACIONAL

CAMPANHA NACIONAL
JÁ ESTÁ NAS RUAS
Minuta de reivindicações foi entregue no dia 11 de agosto

A

CALENDÁRIO DE LUTAS
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Campanha Nacional
Unificada dos Bancários
2014 teve início oficialmente neste dia 11 de
agosto, com a entrega à
Fenaban (Federação Nacional dos
Bancos) da minuta de reivindicações da categoria.
Aprovada nas assembleias de
todo o país, a pauta tem como
eixos centrais reajuste de 12,5%,
valorização do piso salarial no
valor do salário mínimo calculado
pelo Dieese (R$ 2.979,25 em
junho), defesa do emprego, fim da
terceirização e combate às metas
abusivas e ao assédio moral.
A decisão das assembleias
referendou as propostas debatidas
e aprovadas na 16ª Conferência
Nacional dos Bancários, realizada
de 25 a 27 de julho, em Atibaia
(SP), com participação de 700
delegados.
A categoria reivindica PLR (Participação nos Lucros e Resultados)
de três salários base mais parcela
adicional fixa de R$ 6.247; valorização dos vales refeição e alimen-

Principais reivindicações:
 Reajuste Salarial de 12,5%, sendo

tação, da 13ª cesta e do auxílio-creche/babá no valor de um salário
mínimo (R$ 724); e instituição do
décimo quarto salário.
A minuta também prevê Plano
de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) para todos os bancários;
auxílio-educação para graduação
e pós; igualdade de oportunidades
para todos e mais investimentos
em segurança em todos os estabelecimentos bancários.

5,4% de aumento real, além da inflação
projetada no período de 6,76%
 PLR – três salários mais R$ 6.247
 Piso – Salário mínimo do Dieese
(R$ 2.979,25)
 Vales Alimentação, Refeição,
13ª cesta e auxílio-creche/babá –
Salário Mínimo Nacional (R$ 724);
 14º salário
 Fim das metas abusivas e do assédio
moral – A categoria é submetida a
uma pressão abusiva por cumprimento de metas, que tem provocado alto
índice de adoecimento dos bancários
 Emprego – Fim das demissões,
ampliação das contratações,
combate às terceirizações e à
precarização das condições de trabalho
 Mais segurança nas agências bancárias

Para a mobilização da campanha, a 16ª Conferência aprovou a
realização de vários Dias Nacionais
de Luta por temas específicos, cujas
datas serão definidas pelo Comando
Nacional dos Bancários.
Além do calendário de lutas da
categoria, os bancários encampam
agenda política, com temas de interesse de toda a sociedade. Dentre os
quais, reforma política, democratização da mídia, Conferência Nacional
do Sistema Financeiro e defesa da
plataforma da classe trabalhadora.
Visando a continuidade do projeto
de construção da cidadania plena
para todos os brasileiros, a 16ª Conferência Nacional aprovou apoio à
reeleição da presidenta Dilma Rousseff, por avaliar ser a melhor opção
para os trabalhadores dentre os dois
projetos que estarão em disputa na
eleição de outubro.
“Mais uma vez, a categoria bancária reforça a unidade para garantir
novos avanços nas condições de salário e de trabalho. Como protagonista
de inúmeras lutas, assume também
o compromisso de lutar para que o
Brasil continue trilhando os caminhos
da democracia e da inclusão social”,
afirma Luiz César de Freitas, o Alemão, presidente da FETEC-CUT/SP.

Bancários participam

PARA
CONSOLIDAR
OS AVANÇOS
NO BRASIL

Bancários da FETEC/CUT-SP debatem propostas para 16ª Conferência Nacional
Além da luta na defesa do emprego, por valorização profissional e melhores condições de
trabalho, neste ano de eleições gerais, a categoria
bancária estará à frente de importantes debates
sobre os rumos do Brasil.
A partir da análise de que é preciso consolidar
avanços sociais e seguir defendendo a democracia, a 16ª Conferência Nacional dos Bancários,
realizada de 25 a 27 de julho, em Atibaia (SP),
aprovou uma agenda política, cujo objetivo é
favorecer as mudanças necessárias para assegurar vida digna à classe trabalhadora, sem
discriminações, com trabalho decente e acesso a
saúde, educação, habitação, saneamento básico,
transporte público de qualidade, lazer e cultura.
Para que essa trajetória seja possível, um
pressuposto básico é a reforma do sistema político brasileiro. Por isso os bancários apoiam o
Plebiscito Popular pela Constituinte Exclusiva e
Soberana do Sistema Político, a ser realizado na
Semana da Pátria, de 1º a 7 de setembro, em
todo o Brasil.
A ideia do plebiscito surgiu face aos protestos
de junho de 2013, quando foram entoadas palavras de ordem contra o modelo político vigente.
Em resposta às manifestações, a presidenta
Dilma Rousseff propôs a adoção de cinco pactos:
saúde, transporte, educação, responsabilidade
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dos rumos do país

fiscal e reforma política – esta última foi jogada
de lado por um grande número de parlamentares, fazendo com que os movimentos sociais e
sindical se unissem em torno de uma plataforma
unitária pelo Plebiscito.
O objetivo é conscientizar a população sobre
a necessidade de reformar o sistema político
brasileiro que, por conta de financiamentos
privados de campanhas eleitorais, dentre outras
anomalias, se configura em um grande “toma
lá dá cá”.

Pela democratização da mídia

Hoje, grande parte da imprensa nacional está
concentrada nas mãos de apenas seis famílias,
que repercutem apenas o que é de seu interesse.
Por isso, a categoria bancária apoia a Campanha pela Democratização da Mídia, cujo objetivo
é intensificar a pressão pela regulação dos meios
de comunicação no Brasil, com proibição de
monopólios e da propriedade cruzada; garantia
da complementariedade dos sistemas privado,
estatal e público, e estímulo à diversidade e à
pluralidade informativa, entre outros pontos já
inscritos na Constituição Federal.
Essas são mudanças que podem assegurar
um noticiário ético, imparcial e representativo
dos diversos setores da sociedade.

Às vésperas das eleições gerais de 05 de
outubro, dois cenários se apresentam para os
142,8 milhões de eleitores brasileiros. O Brasil
da era FHC, quando imperava o desemprego, o
congelamento de salários, o desmonte público
e a desestatização das políticas de governo. E o
Brasil de hoje, que segue com economia sólida,
confiança de investidores estrangeiros e investimentos em programas sociais.
Diante deste quadro, a 16ª Conferência Nacional dos Bancários aprovou apoio à reeleição
da presidenta Dilma Roussef, por avaliar ser a
melhor opção para a classe trabalhadora dentre
os dois projetos em disputa.
Dentre os indicadores a serem comparados
está o da inflação. Enquanto, entre 1995 e
2012, a média era de 9,2% ao ano; de 2003
a 2013, o patamar médio diminuiu para 5,9%
ao ano. Nesse mesmo período, o PIB (Produto
Interno Bruto) dobrou, passando de 1,5% na Era
FHC para os atuais 3%.
Paralelamente ao crescimento da economia,
os últimos 12 anos também se mostraram os
melhores para a classe trabalhadora. O desemprego caiu 81%, a informalidade despencou de
43% para 22% e o salário mínimo foi valorizado
em 75%.
Destaca-se também a democratização do
acesso da população à educação. Com aumento
dos investimentos federais da ordem de 223%,
milhares de jovens puderam ingressar no ensino
técnico e superior. Apenas nas universidades,
o volume de matrículas passou de 3,7 milhões
para mais de 7 milhões.
Mais do que ir para as ruas, o trabalhador
deve saber usar o seu poder de voto, de forma
a evitar retrocessos e garantir que esse seja um
país de todos.

Pauta da classe trabalhadora

Desde o ano passado, a CUT e demais centrais sindicais estão juntas na mobilização em defesa de uma pauta geral da classe trabalhadora.
Em manifestações de rua e pressões sobre
o Congresso Nacional, as entidades seguem
reivindicando, além de mais investimentos em
saúde, educação e transporte público de qualidade, o fim dos leilões do petróleo, fim do fator
previdenciário, redução da jornada para 40 horas
semanais sem redução do salário, reforma agrária
e o fim do Projeto de Lei 4330 das terceirizações,
o qual aniquila as relações de trabalho no Brasil.
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