Mais mobilização

Banqueiro, sem vergonha,
propõe zero de ganho real!
Índice de reajuste apresentado é de 4,5%. Proposta de PLR é uma afronta
aos trabalhadores e muito menor que a atual
Apenas na quinta negociação, realizada nesta
quinta-feira (17), em São Paulo, a comissão de negociadores da Fenaban apresentou uma proposta
econômica para os trabalhadores. A federação patronal teve a ‘cara de pau’ de cumprir com a promessa de sugerir ao Comando Nacional um reajuste que
não contempla ganho real para os bancários. Para
a indignação da categoria, os bancos propuseram
um índice de apenas 4,5% de reajuste, embora tenham lucrado R$ 14,33 bilhões de reais apenas no
primeiro semestre, o que lhes garantiu o título de
“setor mais lucrativo do país”.
A proposta fica ainda mais absurda diante dos dados divulgados pelo Dieese, que mostram que 77%
das negociações salariais do primeiro semestre resultaram em reajustes acima do INPC/IBGE. Para
uma categoria que fecha acordos com aumento
real todos os anos, desde 2004, é uma afronta que,
após diversas negociações e um período superior
a um mês da entrega da minuta, seja proposto um
índice que apenas repõe a inflação. Especialmente,
quando se fala da categoria bancária, uma das mais
organizadas e mobilizadas do Brasil.
PLR – Os banqueiros se negaram a negociar as
cláusulas que garantiriam o emprego de trabalha-

dores bancários diante de fusões e aquisições
e propuseram uma PLR rebaixada em relação a
2008. Eles ofereceram, a título de participação nos
lucros, 1,5 salários por trabalhador, limitador a R$
10 mil e a 4% do lucro líquido do banco. Para a parcela adicional, a regra seria de 1,5% do lucro líquido
distribuído linearmente e limitado a R$ 1.500 para
cada trabalhador. “A manutenção do emprego,
uma distribuição mais justa dos lucros, aumento
real e melhores condições de trabalho, que assegurem a saúde do trabalhador, são bandeiras que
não iremos abrir mão”, afirma Otávio Dias, presidente do Sindicato. “Mas a categoria tem que estar
consciente de que só com muita mobilização iremos mudar este cenário”, complementa.
Pautas específicas – Os negociadores do BB
e da Caixa preferiram aguardar a proposta da
Fenaban para se manifestar. Na reunião do último
dia 11, o BB frustrou os trabalhadores ao alegar
que não tem autorização do Dest para discutir a
criação de um novo Plano de Carreira, Cargos e
Salários (PCCS). O banco informou apenas que
admite discutir outros pontos, como a carreira de
mérito. A próxima rodada de negociação no BB
está marcada para dia 18.
Na Caixa, as negociações de 11 de setembro também foram marcadas por ‘enrolação’ e frustração. A empresa não se
posicionou nos itens específicos,
apenas prometeu uma resposta às
reivindicações após o dia 22. Na
reunião agendada para esta data
serão discutidas as principais
bandeiras dos trabalhadores da
CEF: Plano de Cargos Comissionados (PCC), promoção
por mérito e jornada.

Principais Reivindicações
Reajuste de 10%
Reajuste da inflação mais 5% de aumento real nos salários
e demais verbas, como vale-alimentação e refeição.

PLR mais justa
Três salários mais R$ 3.850 de Participação nos
Lucros e Resultados.

Remuneração total
Contratação de toda remuneração do bancário, inclusive a
parte variável, com o objetivo de acabar com a imposição
de metas abusivas.

PCCS para todos
Criação de um Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) em
todos os bancos, com o acompanhamento dos sindicatos.

Valorização dos pisos
Correção dos salários de ingresso, com o piso salarial de escriturário baseado no salário mínimo do DIEESE, de R$ 2.047.

Defesa do emprego
Mais contratações, fim das terceirizações, ratificação da
Convenção 158 da OIT (que proíbe dispensas imotivadas),
fim das demissões por justa causa em função do endividamento, respeito à jornada de trabalho.

Demais prioridades
Fim do assédio moral, ampliação do auxílio-educação para
todos, licença-maternidade de seis meses, mais segurança
nas agências e regulamentação do Sistema Financeiro
Nacional, para que incentive o crédito e reduza os juros.
Confira a lista completa de reivindicações no site
www.bancariosdecuritiba.org.br
fonte: SP Bancários

Assembleia será dia 23
Os bancários de Curitiba e região estão convocados para assembleia geral no dia 23 de setembro,
no Espaço Cultural. Em pauta, avaliação da proposta de índice de 4,5% para a categoria e definições
de estratégias para a Campanha Salarial 2009.

Assembleia geral
Data: quarta-feira, 23/09
Horário: 18h30 (1ª chamada) e 19h (2ª chamada)
Pauta: Avaliação da proposta da Fenaban e
deliberação sobre deflagração
de movimento grevista.
Local: Espaço Cultural e Esportivo
(Piquiri, 380 – Rebouças – Curitiba)

Agosto tem menor
número de demissões
No último mês, foram gerados no país
242.126 empregos. Este é o saldo positivo entre
1.457.455 contratações e 1.215.329 demissões.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego,
este foi o melhor resultado do ano. Infelizmente,
no setor bancário, as estatísticas têm sido muito
negativa para os trabalhadores.

Bancários cobram
proposta ou... greve já!
No Dia Nacional de Lutas, dia 10 de setembro, os dirigentes sindicais estiveram na Central de Atendimento do BB, em São José dos Pinhais, organizando paralisação contra a enrolação dos banqueiros. Exatamente um mês depois da entrega da minuta, sem avanços significativos nas negociações, o Comando
Nacional orientou que os sindicatos realizassem protestos de advertência em todo o país. Após a paralisação de algumas horas, os dirigentes visitaram as sedes administrativas do HSBC nos bairros Hauer e
Xaxim, envolvendo, desta forma, 4,5 mil trabalhadores na mobilização.

Greve é um direito

Planos de Contingência já
estão em ação!
Bancos privados já tomaram providências: acesso remoto “via token”, lasanha,
transporte aéreo, táxi e alteração do local de trabalho.
Os bancários estão encaminhando ao Sindicato
uma série de denúncias de medidas de contingenciamento tomadas pelos bancos. Dentre elas, a
contratação de frotas de táxis para levar os empregados ao trabalho de madrugada, sistema para que
as atividades profissionais sejam exercidas de casa
e escalas de trabalho em locais alternativos. Nos
bancos públicos também há uma movimentação
com intuito de burlar o direito de greve.
“A atitude de intimidar, ameaçar ou convocar os
bancários para exercer suas atividades fora de seus
locais de trabalho são crimes contra o trabalhador.
Os bancários devem denunciar, por meio da página
do Sindicato na Internet, tais medidas de contingen-

ciamento”, afirma Carlos Alberto Kanak, dirigente
sindical e secretário-geral.
Esta é uma postura imoral, que pode ser punida
pela Justiça do Trabalho, já que tais medidas configuram prática antissindical e ferem direito de greve
concedido pela Lei n.º 7.783/1989. A assessoria
jurídica do Sindicato informa que os trabalhadores
também podem mover ações individuais, comunicando essas irregularidades em caso de demissão.
Documentos como correios eletrônicos e relatórios,
ou mesmo fotografias que indiquem horário e que o
sistema estava sendo utilizado, via acesso remoto,
da própria residência, podem ser utilizados como
provas contra os bancos.

Carteiros do Paraná
em greve
Começou no dia 15 de setembro a paralisação
nacional dos trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A categoria luta
por 41,03% de reposição salarial, aumento real
de R$ 300, mais contratações e não às terceirizações, redução da jornada de trabalho sem
diminuição de salários e fim do assédio moral e
sexual, dentre outras reivindicações.

Cicloturismo será dia 26
No dia 26 de setembro, a Secretaria de Esportes e Lazer promove o segundo passeio de bicicleta, desta vez, rumo ao Caminho Trentino, em
Piraquara. Ao longo do percurso, os participantes
terão a oportunidade de apreciar belas paisagens
e interagir com a natureza. Mais informações em
www.bancariosdecuritiba.org.br.

Venha dançar com
a gente!
Na sexta, dia 18, inicia uma nova etapa nas aulas
de Dança de Salão, ministradas no Espaço Cultural
e Esportivo. Os ritmos serão forró, samba de
gafieira e dos anos 60,70 e 80. As aulas ocorrem
todas as sextas, às 19h. Mais informações no link
Programe-se em www.bancariosdecuritiba.org.br.

Massoterapia no
Espaço Cultural
Desde o início de setembro, há uma nova
opção disponível no Espaço Cultural. Trata-se
de sessões de Massoterapia (drenagem linfática,
massagem modeladora, shiatsu e reflexologia
podal). Mais informações e agendamento podem
ser realizados pelos telefones (41) 3332-0200 ou
(41) 9614-5003, com Karina.
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