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SEEB Curitiba

Campanha Nacional dos Bancários 2011

Participe da construção desta
campanha salarial
CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS BANCÁRIOS SERÁ REALIZADA EM LONDRINA, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO. INSCREVA-SE ATÉ O DIA 24
As discussões sobre a Campanha Nacional dos Bancários 2011 já começaram em
todo o país. Os trabalhadores da base do
Sindicato dos Bancários de Curitiba e região
já responderam à consulta apontando suas
prioridades e o Encontro Regional já foi realizado, no dia 11 de junho. Agora, é hora de
todos os trabalhadores do ramo financeiro
do Paraná se unirem e participarem da Conferência Estadual dos Bancários 2011, atuando ativamente na construção de mais uma
campanha salarial.
Para participar do encontro, que será realizado em Londrina, nos dias 02 e 03 de
julho, basta realizar sua inscrição. O debate
é aberto a todos os bancários do Paraná, e
transporte, alimentação e hospedagem serão
custeados pela organização do encontro, a
Federação dos Empregados em Empresas de
Crédito do Estado do Paraná (FETEC-CUTPR) e sindicatos filiados.
Inscreva-se – Para se inscrever, entre em
contato com o Sindicato dos Bancários Curitiba e região. Você pode enviar um e-mail
para seger@bancariosdecuritiba.org.br ou
telefonar para a Secretaria Geral: (41) 3015-

0523, informando os dados pessoais (nome,
RG, CPF, e-mail e o nome do banco em que
trabalha). A data limite para se inscrever é a
próxima sexta-feira, 24 de junho (lembrando
que na quinta-feira, 23 de junho, é feriado e
não será possível o contato via telefone).
Eixos temáticos – Conforme definição do
Comando Nacional dos Bancários, os eixos
temáticos deste ano são: Emprego e remuneração; Saúde do trabalhador e condições
de trabalho; Segurança bancária; e Sistema
Financeiro Nacional. No ato da inscrição, o
bancário deve informar em qual dos eixos
participará do debate. A escolha do tema irá
facilitar a divisão entre os grupos de trabalho
e, assim, você irá participar das discussões
e contribuir na minuta de reivindicações da
campanha salarial.
Conferência Nacional – O resultado dos
debates da Conferência Regional será levado, pelos delegados eleitos durante o encontro, à Conferência Nacional dos Bancários
2011, que será realizada em São Paulo, nos
dias 29, 30 e 31 de julho. É a partir das discussões nos estados que as reivindicações
são sistematizadas nacionalmente. Assim, é

composta democraticamente a minuta de reivindicações, que será entregue à Fenaban, a
entidade patronal, para a Campanha Nacional dos Bancários 2011.
Trabalho decente – Em 2011, os bancários irão intensificar a luta pela continuidade
do ganho real. Somente com muita organização os trabalhadores irão combater o
falso discurso de que os rejustes salariais
são inflacionários (ver matéria do verso).
Irão lutar também contra a precarização das
condições de trabalho, contra as terceirizações, pela saúde e contra as metas abusivas. Neste ano, a categoria foi surpreendida
por desmandos do Banco Central, que editou
resoluções que prejudicam as condições de
trabalho, ao autorizar a ampliação e a regulamentação dos correspondentes bancários.
Estrutura – Os participantes da base de
Curitiba e região inscritos na Conferência
Estadual dos Bancários 2011 serão levados
à Londrina na sexta-feira, 01 de julho, à noite.
A hospedagem e alimentação serão fornecidas no mesmo hotel em que o encontro será
realizado. O retorno para Curitiba será no domingo, 03 de julho, após o encerramento.

Evento

Conferência Estadual
dos Bancários
Data: 02 e 03 de julho
Horário: a partir das 9h
Local: Londrina
Inscrições gratuitas: até sexta-feira, dia
24 de junho
Como: entre em contato com o Sindicato,
por e-mail seger@bancariosdecuritiba.org.
br ou telefone (41) 3015-0523
Informe: nome, RG, CPF, e-mail, banco
em que trabalha e eixo temático escolhido
Saída de Curitiba:
01 de julho, sexta-feira, à noite
Retorno à Curitiba:
03 de julho, domingo
Acompanhe mais informações no site:
www.bancariosdecuritiba.org.br

Vida sindical

CUT realiza Dia Nacional
de Mobilizações
A Central Única dos Trabalhadores (CUT)
realiza em todo Brasil, na quarta-feira, 06 de
julho, um Dia Nacional de Mobilização em defesa da classe trabalhadora. Na tentativa de
elaborar uma pauta única com diversas entidades, a CUT procurou o MST, a Central de
Movimentos Populares, a Marcha Mundial de
Mulheres, a Federação Única dos Petroleiros e
outras entidades que ajudarão na organização.
A pauta focada: a luta é em defesa da alimentação, da educação e de questões trabalhistas
e sindicais, em busca de ganhos reais.
Ganhos reais – Setores da mídia e do
empresariado têm feito campanha contra os
aumentos reais. Inclusive, o governo tem declarado que o movimento sindical deve ser
mais moderado durante as campanhas salariais do segundo semestre. A análise feita é de
que os trabalhadores deveriam ganhar menos
para não pressionar a taxa inflacionária. A CUT
repudia esta visão e acredita que as altas das
taxas de juros é que devem ser combatidas:
“Neste momento, para nos contrapor a esse
ataque concentrado aos aumentos salariais, é
preciso lembrar que há inúmeros fatores que
pressionam, de fato, a inflação, como os lucros e a distribuição de dividendos, por serem
expressão dos interesses do capital. O fato
da estrutura tributária ser regressiva, punindo
quem ganha menos, também causa inflação,

CUT/Ariel Costa

TRABALHADORES DE TODO PAÍS SE MOBILIZARÃO NO DIA 6 DE JULHO EM BUSCA DE GANHOS REAIS E POR DEMAIS BANDEIRAS

pois os impostos incidem majoritariamente sobre o consumo e são repassados diretamente
aos preços.” (Direção Executiva da CUT em
comunicado oficial)
Fim do imposto sindical – A CUT também
defende a extinção do imposto que recebe
nome de Contribuição Sindical e é cobrado
uma vez por ano dos trabalhadores em folha
de pagamento, no valor que corresponde a um
dia trabalhado. Para a Central, a criação de
uma contribuição sobre negociação coletiva,
em que todos os trabalhadores pudessem par-

ticipar, seria mais justa. “Acreditamos que com
o fim do imposto, muitos sindicatos de gaveta,
que só buscam recolher o tributo, acabarão.
Os trabalhadores passariam a se organizar em
entidades realmente representativas”, avalia
Roni Barbosa, presidente da CUT-Paraná.
Outros temas – A luta da CUT é pela reforma
agrária, o fim da concentração de terras e pelo
fim do trabalho escravo. Em média, 70% do alimento que chega à mesa do brasileiro é fruto
da agricultura familiar. Por isso, é necessário
que se discuta a ampliação de recursos para

os pequenos agricultores e o fim da desproporcionalidade de investimentos no agronegócio.
A CUT também defende a implementação do
Plano Nacional de Educação, com destinação
de 10% do PIB brasileiro para a educação.
Além disso, também luta-se pela ampliação
da educação no campo e a qualificação profissional com participação dos trabalhadores.
Outros pontos importantes que serão levantados no Dia Nacional de Mobilização são:
redução da jornada para 40 horas semanais;
fim do fator previdenciário; aprovação e regulamentação da Convenção 151 da OIT, que garante a negociação coletiva para os trabalhadores do setor público em todo o país; combate
a práticas antissindicais.
O Sindicato dos Bancários de Curitiba e
região convoca toda sua base a se juntar à
CUT na luta por essas bandeiras.

Evento

Dia Nacional de
Mobilização da CUT
Data: quarta-feira, 06 de julho
Mais informações:
www.bancariosdecuritiba.org.br

Encontro Estadual

BB e Caixa debatem pautas específicas
RESOLUÇÕES DO BANCO CENTRAL LEGITIMAM CORRESPONDENTES, AMPLIAM BANCARIZAÇÃO E PRECARIZAM O EMPREGO
O Encontro Estadual do Banco do Brasil e
da Caixa Econômica Federal aconteceu no
sábado, 18 de junho, no Hotel Del Rey, em
Curitiba. Durante o evento, foram debatidas
as principais demandas dos trabalhadores de
bancos públicos para a Campanha Nacional
dos Bancários 2011. No encontro, também
foram eleitos os delegados que irão participar
do 22º Congresso Nacional dos Funcionários
do Banco do Brasil e do 27º Congresso Nacional dos Empregados da Caixa Econômica
Federal (Conecef), que acontecem nos dias 09

e 10 de julho, em São Paulo.
Banco do Brasil – A pauta de discussão
apresentada pelos representantes do Banco
do Brasil contemplava os seguintes temas: Remuneração e jornada; Saúde; Previdência; e a
importância dos Bancos Públicos, enfatizando
a questão dos correspondentes bancários e
das terceirizações, das metas e da internacionalização do banco. Os bancários também
lutarão por melhorias no PCR.
Caixa – Já os representantes da Caixa debateram: Saúde e condições de trabalho; Fun-

cef e os aposentados; Jornada de trabalho e
isonomia; a organização do movimento sindical; e Segurança bancária. Os trabalhadores
também cobraram a revisão do PFG e devem
sugerir, no Congresso Nacional, que seja criada a função de atendente social.
Isonomia – Um dos pontos em que houve
mais avanço nas discussões durante o encontro foi o de isonomia nos bancos públicos. Os
dirigentes ficaram responsáveis por entregar
ao deputado André Vargas, relator do PL que
dispõe sobre isonomia, um documento em que

consta a posição dos bancários do Paraná sobre o tema. “Queremos que esta questão vire
ação e faça parte da agenda de discussão
política”, conta Antonio Luís Fermino, dirigente
do Sindicato dos Bancários de Curitiba e região
e representante do Paraná na Comissão Executiva dos Empregados da Caixa (CEE/Caixa).
De acordo com Fermino, as deliberações
servem como preparatório para o congresso
nacional, um momento importante da organização dos trabalhadores, pois discute as questões
específicas do dia-a-dia dos empregados.
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