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Banqueiros não deixam opção

GREVE

FENABAN APRESENTA PROPOSTA REBAIXADA DE 7,8% DE REAJUSTE. SINDICATO CONVOCA ASSEMBLEIA, ORIENTA REJEIÇÃO E GREVE POR TEMPO INDETERMINADO
Após mais de um mês de negociações sem
avanços, em que os banqueiros mostraram
toda sua intransigência, a proposta apresentada pela Fenaban à categoria nesta terçafeira, 20 de setembro, foi de apenas 0,37% de
ganho real. Além do reajuste reduzido (7,8%),
os negociadores se recusaram a melhorar a
regra da Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Todas as demais reivindicações
foram sumariamente ignoradas (confira a tabela com a proposta completa no verso).
“Além de não valorizar economicamente a
categoria, os negociadores não apresentaram propostas para as questões sociais, de
saúde e condições de trabalho, igualdade de
oportunidades e segurança bancária”, critica
o presidente do Sindicato dos Bancários de
Curitiba e região, Otávio Dias. “Desta forma,
os banqueiros não deixaram opção para a
categoria”, completa. A proposta não prevê a
distribuição justa do lucro de mais de R$ 25,9
bilhões que os seis maiores bancos tiveram
apenas no primeiro semestre de 2011. Mais
que isso, ela ignora os altos índices de adoecimento de bancários, vítimas de assédio
moral e metas abusivas, e a falta de segurança que põe em risco trabalhadores, clientes e
usuários do sistema financeiro.
Não há como ignorar o descaso dos bancos com a manutenção do emprego, principalmente HSBC, Itaú Unibanco e Santander,
que praticam a rotatividade descaradamente.

a partir do dia 27. “Após quatro reuniões,
está claro que os patrões não estão dispostos a dialogar e negociar de maneira decente. Chegou a hora de mostrarmos nossa
força”, conclama Otávio Dias.
Nova reunião – Após o Comando Nacional
informar que irá orientar a rejeição da proposta, uma nova negociação foi agendada
com a Fenaban para sexta-feira (23), a fim de
continuar as discussões.
Bancos públicos – Na mesa específica
com o Banco do Brasil, no dia 20, nenhuma
proposta concreta foi apresentada e a continuidade das negociações foi adiada. Com
a Caixa Econômica Federal, a negociação
acontece nesta quarta-feira, dia 21.
Para se manter informado sobre o andamento da Campanha Nacional dos Bancários
2011, acesse www.bancariosdecuritiba.org.
br. Venha para a assembleia e participe da
campanha “Adote uma agência”.

Assembleia
“Temos que tratar com seriedade a discussão
e reverter este processo. Há espaço para
isso, já que os bancos apresentam lucros
estratosféricos”, lembra o presidente. Os
bancários já avisaram que não encerrariam
esta campanha salarial sem melhorias significativas nas questões de garantia de emprego
e melhores condições de trabalho.

Diante deste cenário, o Sindicato está convocando todos os trabalhadores de Curitiba e
região para assembleia geral extraordinária
de apreciação da proposta na quinta-feira,
22 de setembro, no Espaço Cultural dos
Bancários. Além da rejeição da proposta, a
orientação do Comando Nacional é por decretação de greve por tempo indeterminado,

Avaliação da proposta
Data: quinta-feira, 22 de setembro
Horário: 18h30 (primeira convocação)
19h00 (segunda convocação)
Local: Espaço Cultural
(Rua Piquiri, 380 – Rebouças)

Confira a proposta apresentada pela Fenaban
Temas
Reajuste

Fenaban

12,8% (inflação + 5% de aumento real)

7,8%

R$ 2.297,51

Função

Salário Ingresso / Piso

Salário após 90 dias / Piso

Portaria

R$ 856,99

R$ 938,77

Escriturário

R$ 1.229,06

R$ 1.347,50

Caixa

R$ 1.565,04

R$ 1.842,36

Regra básica: 90% do salário + R$ 1.186,66 (teto de R$ 7.741,12)
Regra básica: três salários mais R$ 4.500

PLR

PLR cheia: 2,2 salários (teto de R$ 17.030,46)*
PLR adicional: 2 % Lucro Líquido limitado a R$ 2.587,20

para todos

IGNORADO

Gratificação semestral

1,5 salário para todos

IGNORADO

Remuneração variável

contratação da remuneração total

IGNORADO

Vale-refeição

R$ 545

R$ 430,54

Cesta-alimentação

R$ 545

R$ 335,36

Auxílio creche/babá

R$ 545

R$ 281,71 para até 71 meses
R$ 240,99 para até 83 meses

Auxílio-educação

para todos

IGNORADO

Previdência complementar

para todos

IGNORADO

Garantia de emprego

IGNORADO

Proteção contra a dispensa imotivada

IGNORADO

Contratação de mais bancários

IGNORADO

Fim das terceirizações

IGNORADO

Jornada de seis horas para todos

IGNORADO

Realização de novo censo sobre combate à discriminação

IGNORADO

Prorrogação automática da licença-maternidade
de quatro para seis meses

IGNORADO

Acessibilidade nas agências para bancários e clientes com deficiência

IGNORADO

Fim das metas abusivas

IGNORADO

Combate ao assédio moral

IGNORADO

Participação dos trabalhadores na fixação das metas

IGNORADO

Fim da divulgação de rankings individuais

IGNORADO

Manutenção de salário e direitos durante afastamento
por problemas de saúde

IGNORADO

Assistência médica e psicológica às vítimas
de assaltos, sequestros e extorsões.

IGNORADO

Emissão da CAT para vítimas de assaltos e sequestros.

IGNORADO

Fechamento das agências após assaltos, consumados ou não.

IGNORADO

Porta de segurança, câmeras com monitoramento em tempo real
e vidros blindados em todas as agências e postos.

IGNORADO

Biombos entre a fila de espera e os caixas e divisórias individualizadas.

IGNORADO

Proibição ao transporte de valores e à guarda
das chaves das unidades pelos bancários.

IGNORADO

Adicional de 30% de risco de morte para agências, postos e tesouraria.

IGNORADO

Segurança
bancária

Saúde do
trabalhador

Igualdade de
oportunidades
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* A regra básica da PLR poderá ser compensada nos programas próprios.
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