ANO XVII - 26 de setembro de 2011

ASSEMBLEIA DE ORGANIZAÇÃO DO MOVIMENTO PAREDISTA SERÁ NESTA SEGUNDA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO. PARTICIPE!
Em vez de se dispor a negociar decentemente, valorizar os bancários e encerrar a
campanha salarial sem greve, a Federação
Nacional dos Bancos (Fenaban) preferiu afrontar os trabalhadores. Na quinta reunião
realizada entre a classe patronal e os representantes dos trabalhadores, na sexta-feira,
23 de setembro, a contraproposta apresentada pelos banqueiros foi de reajuste de 8%
(com 0,56% de ganho real). “A Fenaban tinha
possibilidade de impedir que a greve se efetivasse a partir do dia 27, bastava uma proposta decente, que atendesse às reivindicações
dos bancários. Mas, não! Eles preferiram pro-

vocar o movimento sindical e dar ainda mais
argumentos para fortalecermos o movimento
grevista”, afirma Otávio Dias, presidente do
Sindicato dos Bancários de Curitiba e região.
A nova proposta mantém a regra de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) nos
moldes daquela acertada em 2010, apenas
com o reajuste de 8% na parcela fixa (ficando 90% do salário mais R$ 1.188,86). Além
disso, as reivindicações relativas a garantia
de emprego, igualdade de oportunidades,
saúde, condições de trabalho e segurança
bancária continuam sumariamente ignoradas.
Diante de uma proposta considerada pro-

Confira o resumo da proposta apresentada pela Fenaban
Reajuste
Piso salarial

PLR
Demais verbas

8%
Portaria
R$ 858,58
R$ 940,51
Escriturário
R$ 1231,34
R$ 1350,00
Caixa
R$ 1.567,94
R$ 1.845,77
PLR 90% + R$ 1.188,86 teto R$ 7.755,48
PLR cheia - 2,2 teto R$ 17.062,06
PLR adicional - teto R$ 2.592,00
8%

vocativa pelos representantes dos bancários
– já que foi apenas 0,20% maior que aquela
apresentada no último dia 20 –, o Sindicato
está convocando todos os trabalhadores
de Curitiba e região para assembleia nesta
segunda-feira, 26 de setembro, a partir das
18h30. “A orientação é pela rejeição desse
aumento insignificante de 0,20% e manutenção do calendário já aprovado em assembleia, com deflagração de greve por tempo indeterminado a partir de terça-feira”, completa
Otávio Dias. “Precisamos unir todas as forças
da categoria para uma paralisação ainda
maior que a do ano passado”, conclama.

O Sindicato relembra que é fundamental
a participação de todos os bancários nessa
assembleia, pois se trata de um momento
decisivo para a categoria. “Não podemos
deixar que aqueles que não têm interesse
em melhorias para todos decidam os rumos
da nossa campanha salarial. Vamos para
greve!”, finaliza Otávio Dias. Após a reunião,
nenhuma nova negociação ficou agendada e,
com a proposta rebaixada, as reuniões específicas com o Banco do Brasil e com a Caixa
Econômica Federal foram abortadas.
Acesse www.bancariosdecuritiba.org.br e se
informe sobre a campanha salarial.

Assembleia

Organização da greve
Data: 26 de setembro, segunda-feira
Horário: 18h30 (primeira convocação)
19h00 (segunda convocação)
Local: Espaço Cultural
(Rua Piquiri, 380 – Rebouças)
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