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FUNCIONÁRIOS DA POUPEX  
REALIZAM ASSEMBLEIA DIA 25 

PARA DELIBERAR SOBRE PAUTA 
DE REIVINDICAÇÕES 

CAMPANHA NACIONAL 2018

A Campanha 
Nacional de 
2018, que 
tem como 
mote “To-

dos por tudo - resistir e ven-
cer", apresenta-se em um 
cenário bastante contur-
bado, e com perspectivas 

de se desenvolver em um 
ambiente de muita dificuldade. 

Está em vigor uma nova lei trabalhista, que 
suprimiu direitos do trabalhadores em fa-
vor de maior liberdade das empresas e me-
nor custo do trabalho. Os sindicatos estão 
sendo asfixiados; os trabalhadores, abusados; 
a justiça trabalhista está sendo manietada. Ou 
seja, além de oprimir quem gera a riqueza das 
empresas, os instrumentos de defesa dos in-
teresses dos trabalhadores estão sendo mina-
dos em sua capacidade de ação. 

Aliado a isso, temos um país que conti-
nua a patinar economicamente, com uma 
perspectiva muito ruim de crescimento, o 
que impacta sobremaneira as negociações 
coletivas. Para completar o quadro de dificul-
dades, estamos em ano eleitoral, com uma 
justiça que está interferindo fortemente para 
direcionar o quadro eleitoral, de forma que 
não reste aos eleitores outras opção senão a 
de votar em candidatos do “mercado”, favo-
ráveis a esta verdadeira “deforma trabalhista” 
feita pelo ilegítimo governo Temer. 

Por outro lado, mesmo em meio a enor-
mes dificuldades, vemos uma reação de 
grande envergadura dos trabalhadores que, 
diante das dificuldades, estão se reinven-
tando, e, juntamente com seus sindicatos 
combativos, conquistando boas negocia-
ções e ótimos acordos coletivos. Apenas 
como exemplo, cabe destacar que, no ano 
de 2017, mais de 60% das negociações cole-
tivas terminaram com os trabalhadores ob-
tendo ganho real, porém, à custa de muito 
sacrifício, muita disposição e muita luta. 

A LUTA DOS BANCÁRIOS
É dentro desta conjuntura que nós, ban-

cários, estamos desenvolvendo nossa cam-
panha nacional, a qual, por uma decisão 
estratégica da 20ª Conferência Nacional dos 
Bancários, ocorrida entre 8 e 10 de junho, em 
São Paulo, reforçou a necessidade de fazê-la 
unificada, em nível nacional, porém respei-
tando as singularidades de cada banco. 

Dessa forma, e dando continuidade à 
organização da campanha, os funcionários 
da Poupex estão sendo chamados para uma 
assembleia a ser realizada no próximo dia 25, 
às 13h30, no Teatro da sede da empresa, para 
debater e deliberar sobre a pauta específica 
de reivindicações dos trabalhadores, bem 
como definir formas de mobilização para a 
construção de uma vitoriosa campanha. 

O Sindicato dos Bancários de Brasília 
apresentará aos trabalhadores da Poupex 
uma proposta de pauta, que está disponí-
vel em https://goo.gl/H2nyV3, como con-
tribuição para o debate. Neste período, até 

o dia 22, também estaremos recebendo con-
tribuições e sugestões de qualquer emprega-
do da Poupex que queira participar da cons-
trução da proposta, pois o Sindicato entende 
que a campanha passa necessariamente pela 
construção da pauta e ela tem de ser coletiva. 

Discuta com seus colegas e amigos no 
trabalho, veja o que é fundamental e que 
deve constar na pauta a ser encaminhada 
à empresa, e contribua, pois você, trabalha-
dor da Poupex, melhor do que ninguém, 
sabe das necessidades de seus dia a dia no 
trabalho. As sugestões podem ser encami-
nhadas para os e-mails eustaquioribeiro@
hotmail.com e raydelima33@gmail.com.

Participe da assembleia e se 
engaje na Campanha  

Nacional dos Bancários.  
Façamos uma campanha forte, 

pois os patrões têm as leis, a 
polícia e o estado para se pro-
tegerem, enquanto nós temos 

nossa criatividade, nossa capa-
cidade de resistência e nossa 

luta para continuar avançando. 
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BANCÁRIOS ENTREGAM PAUTA 
NACIONAL DE REIVINDICAÇÕES; 
PRIMEIRA NEGOCIAÇÃO É DIA 28

O Comando Nacional dos Bancários 
entregou à Fenaban na quarta-
-feira 13, em São Paulo, a pauta 
de reivindicações da Campanha 

de 2018 aprovada no domingo (10) pela 
20ª Conferência Nacional da categoria. A 
primeira rodada de negociação foi marcada 
para 28 de junho.

Na sequência, também na sede da Fena-
ban, o Comando Nacional entregou às dire-
ções do Banco do Brasil e da Caixa Econômi-
ca Federal as pautas específicas aprovadas 
nos dias 7 e 8 de junho pelo 29º Congresso 

dos Funcionários do BB e pelo 34º Conecef.
“Reivindicamos que a mesa única de ne-

gociação com bancos públicos e privados 
seja mantida na Fenaban, sem interferência 
do governo. Queremos também que as ne-
gociações específicas com o BB, com a Caixa 
e com o Banco da Amazônia ocorram simul-
taneamente à mesa única da Fenaban e os 
acordos sejam assinados ao mesmo tempo”, 
defende Eduardo Araújo, presidente do 
Sindicato e integrante do Comando Na-
cional. Confira a pauta na íntegra em 
bancariosdf.com.br.

AS PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES  
DA PAUTA ENTREGUE À FENABAN SÃO:
     Manutenção de todos os direitos  
assegurados pela Convenção Coletiva (CCT)
     Aumento real de 5%
     Proteção ao emprego
     Melhores condições de saúde e combate  
ao assédio moral
     Melhoria da PLR
     Igualdade de oportunidades
     Mais segurança
     Defesa dos bancos públicos e sua função 
social para o desenvolvimento do Brasil

Delegação de Brasília presente na Conferência
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