SINDICATO DOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE CURITIBA E REGIÃO

ANO XV - 17 de agosto de 2009

Primeiro round

Primeira negociação entre
bancários e Fenaban
Assembleia
será no dia 18
Sindicato
Trabalhadores de Curitiba e região serão representados na negociação por Otávio Dias.
Sindicato irá realizar mobilizações nos bairros para informar sobre o andamento da campanha
Está agendada para a próxima terça-feira, dia
18, às 15h, a primeira rodada de negociação da
Campanha Salarial 2009 entre representantes
dos bancários e a Fenaban, em São Paulo. “Os
balanços divulgados do final do primeiro trimestre
e deste semestre demonstram que a crise financeira não afetou os bancos e que, mais uma vez,
é possível atender as reivindicações dos trabalhadores bancários”, afirma Otávio Dias, presidente
do Sindicato. “Precisamos da mobilização e da
participação ativa dos bancários nesta luta. Como
sempre digo, as nossas conquistas na Campanha
Salarial serão proporcionais à mobilização e organização da nossa categoria. Temos que mostrar
toda a força”, conclui.
Minuta – A pauta de reivindicações foi entregue aos banqueiros na segunda-feira, dia 10. Os
bancários reivindicam reajuste de 10% (reposição
da inflação mais aumento real), PLR de três salários
mais R$ 3.850, valorização dos pisos salariais, cesta-alimentação de R$ 465, fim das metas abusivas
e do assédio moral e segurança nas agências. O
importante, segundo Otávio Dias, é discutir a minu-

ta por completo, não apenas os itens econômicos.
BB e Caixa – A entrega da pauta específica dos
bancários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal está confirmada para segunda-feira, dia
17, em Brasília.
Lançamento foi no centro de Curitiba – Com
bandeiras, faixas e uniformizados com a camiseta
da Campanha Salarial 2009, os bancários de Curitiba saíram às ruas acompanhando a passeata da
Jornada Nacional de Lutas. Ao lado de militantes
dos movimentos sociais, popular e demais entidades sindicais, os trabalhadores defenderam o
fim das demissões, os direitos sociais e a redução
da jornada de trabalho sem redução de salários.
“Junto aos trabalhadores do campo e da cidade,
estamos aqui lançando oficialmente a Campanha
Nacional Salarial dos Bancários. Não vamos permitir que a agressividade do capitalismo, que tem
seu símbolo no HSBC Palácio Avenida, implique
em perdas para os trabalhadores. É urgente a
regulação do sistema financeiro para que o povo
e os trabalhadores parem de ser explorados”, discursou Otávio Dias, na Boca Maldita.

convoca
para dia 19

O Sindicato convoca todos os trabalhadores associados de bancos da base de Curitiba e região para
a assembléia geral extraordinária, que será realizada na quarta-feira, 19 de agosto, a partir das 18h30,
no Espaço Cultural e Esportivo dos Bancários.

Assembleia geral
extraordinária
Data: quarta-feira, 19/08
Primeira chamada: 18h30
Segunda chamada: 19h
Pautas: Deliberação sobre retorno a base
do dirigente sindical liberado Jefferson
Tramontini; e assuntos gerais.
Local: Espaço Cultural e Esportivo
(Piquiri, 380 – Rebouças).

Assembleia do
Santander dia 26

PCR proposto é sofrível

O Sindicato está convocando os bancários
do Santander para uma assembleia no dia 26
de agosto. Em pauta, a aprovação da minuta
específica de 2009 e a autorização para que o
Sindicato faça as negociações coletivas e celebre os acordos coletivos de trabalho, incluindo
a PPR/2009. A assembleia será a partir das
18h, no Espaço Cultural (Rua Piquiri, 380).

Direito ao PCR será estendido aos trabalhadores do Unibanco, mas a empresa irá distribuir o
mesmo montante de 2008 entre os empregados das duas bandeiras. Bancários irão protestar!

Convênio AABB

Itaú Unibanco

Com a aquisição do Unibanco pelo Itaú, uma das
preocupações dos trabalhadores era como seriam
distribuídos os benefícios. Diante da pressão do
movimento sindical, na reunião realizada em 11
de agosto, o banco assumiu o compromisso de
que o Programa Complementar nos Resultados
(PCR) será pago a todos os bancários, inclusive
do Unibanco. No entanto, o valor proposto foi considerado insuficiente.
Apesar dos representantes dos trabalhadores terem exigido que o valor do PCR deste ano não fosse
menor que o do ano anterior (R$ 1.800), o Itaú Uni-

banco anunciou que a antecipação ocorrerá no início
de setembro e será de R$ 500. Segundo a direção
do banco, eles pretendem gastar o mesmo montante
pago em 2008, ou seja, distribuir aos empregados de
ambos os bancos o mesmo valor que foi repartido
apenas entre os trabalhadores do Itaú. Isto resultaria
em um valor menor de PCR para 2009.
“O banco está usando a aquisição para alegar
que tem o mesmo montante para um número
maior de pessoas”, diz Márcio Kieller, titular da
COE Itaú Unibanco e secretário de formação do
Sindicato de Curitiba.

HSBC

Conrado fica ciente da insatisfação
Na reunião, os bancários cobraram melhorias nas condições de trabalho

O Sindicato assinou um convênio com a
Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).
O acordo estabelece que todos os bancários
sindicalizados têm direito à isenção do título de
sócio e desconto no valor das mensalidades.
Desta maneira, todos os trabalhadores que estejam devidamente filiados à entidade poderão,
mediante associação à AABB, usufruir da sede
no Tarumã.

Negociações do 1º
semestre foram positivas
As negociações salariais da maioria dos trabalhadores com data-base no primeiro semestre
deste ano foram pouco afetadas pela crise. É
o que mostra estudo feito pelo Dieese com 245
categorias. O levantamento indica que 93% das
correções igualaram-se ao Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC) ou ficaram acima
dele. O percentual foi superior ao de 2008
(87%). No conjunto analisado, 77% das negociações resultaram em ganhos maiores do que
o INPC contra 72% no ano passado.

Reuniões por locais
de trabalho

Em reunião realizada no dia 12, em São Paulo,
com o presidente do HSBC, Conrado Engel, os
dirigentes sindicais de Curitiba e região deixaram clara a insatisfação dos trabalhadores com
as políticas de recursos humanos adotadas pelo
banco. O Paraná foi representado pelos dirigentes
Otávio Dias e Carlos Alberto Kanak.
Embora os representantes do banco inglês relatem que as pesquisas externas, “encomendadas” pelo HSBC, demonstram que os bancários
estão satisfeitos, segundo Kanak, isso não passa
de uma inverdade. “Todos os dirigentes presentes
no Encontro Nacional descreveram situações constrangedoras e que implicam em desvalorização do
trabalhador”, comenta. “São casos que acontecem
em todo o país. Em Curitiba, por exemplo, identi-

ficamos um alto índice de trabalhadores que pedem desligamento do banco”. A insatisfação com
o HSBC também fica evidenciada no ranking de
reclamações do Banco Central, em que o banco
sempre figura entre os campeões.
Durante a reunião, Engel refutou, qualquer possibilidade de saída do banco do Brasil e afirmou que
continuará investindo no atendimento, especialmente em unidades Premier, e disputando mercado
de varejo. Tais informações, no entanto, contrastam
com o cenário de demissões do HSBC no país.
Por fim, os representantes dos bancários e do
HSBC reafirmaram a importância de manter o canal
de diálogo aberto. A COE também está organizando uma nova pauta de reivindicações para encaminhar ao banco exigindo a solução destas questões.

Os dirigentes do Sindicato e da FETEC-CUT-PR
estão fazendo reuniões nos locais de trabalho.
Os sindicalistas já percorreram dezenas de
agências e departamentos do BB em Curitiba
e região e agora estão iniciando o mesmo
trabalho de defesa das bandeiras dos trabalhadores na Caixa.
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