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Campanha Salarial 2010

Conferência Estadual
será nos dias 26 e 27
Bancários de todo o Paraná discutirão remuneração, emprego, saúde do trabalhador,
segurança bancária e Sistema Financeiro. Inscrições podem ser feitas até dia 22
A 12ª Conferência Estadual dos Bancários será
realizada nos dias 26 e 27 de junho, no Hotel Tulip
In, em Curitiba. O evento, que envolve bancários de
diferentes regiões do Paraná, irá definir as reivindicações prioritárias para a categoria, que serão encaminhadas nacionalmente. As discussões serão
divididas nos seguintes eixos temáticos: Remuneração, Emprego, Saúde do Trabalhador, Segurança
Bancária e Sistema Financeiro. As inscrições podem
ser feitas até o dia 22 de junho, na Secretaria Geral
do Sindicato dos Bancários de Curitiba e região.
“A Conferência Estadual é muito importante
para o êxito da Campanha Salarial, pois durante
o evento os trabalhadores têm espaço e liberdade
de expor suas sugestões e ideias, além de retratar
a realidade dos bancários da base”, explica Otávio
Dias, presidente do Sindicato. Participam do evento
os membros da executiva da direção da FETECCUT-PR e os bancários das executivas da ContrafCUT e da CUT-PR, além dos delegados inscritos e
os indicados a observadores.
Consulta – Além do debate, durante a Conferência Estadual serão divulgados os dados provenientes das pesquisas realizadas pelo Sindicato e
pela Federação com a base, que apontam as prio-

ridades da categoria bancária para a Campanha
Salarial 2010, e o índice de reajuste reivindicado
no Paraná. Segundo informações da FETEC-CUTPR, a prévia dos resultados aponta que os trabalhadores esperam conquistar aumento real e PLR
maior, no que tange as cláusulas econômicas, e
valorização do vale-alimentação, garantias de emprego e planos de previdência complementar, nas
cláusulas sociais. A categoria também irá reivindicar o fim do assédio moral, das metas abusivas e
mais segurança.
Conferência Regional – Antes da realização
da Conferência Estadual, o Sindicato de Curitiba
e região promove a Conferência Regional dos
Bancários. O evento será no Espaço Cultural e
Esportivo da categoria, no dia 19 de junho, e contará com a presença do economista Cid Cordeiro,
do Dieese-PR.
Conferência Nacional – As sugestões e opiniões
dos trabalhadores de todo o Paraná serão encaminhadas para a Conferência Nacional dos Bancários,
que será realizada no Rio de Janeiro, entre 23 e 25
de julho. Na ocasião, serão definidas as reivindicações que compõe a minuta da categoria, que será
entregue a Fenaban e pautará as negociações.

12ª Conferência Estadual dos Bancários
Sábado, 26 de junho

Domingo, 27 de junho

08h30 Credenciamento e Café da manhã
09h00 Abertura oficial
09h30 Votação do Regimento Interno
10h00 Conjuntura Econômica (DIEESE)
11h00 Conjuntura Política (Contraf-CUT)
12h00 Divulgação dos resultados da Consulta
12h10 Exposição sobre Anapar e Previ
12h30 Almoço
14h30 Trabalhos em grupos
20h00 Jantar e Confraternização

08h00 Café da manhã
09h00 Plenária Final da 12ª Conferência
09h30 Apresentação dos debates em grupos
10h00 Início da inscrição de chapas de
delegados para a 12ª Conferência Nacional
11h30 Encerramento do debate e da inscrição
de chapas. Início da apresentação das
chapas à plenária
12h00 Início da votação
12h30 Encerramento

Local: Hotel Tulip In (Rua Manoel Ribas, 5480 - Santa Felicidade - Curitiba-PR)

Desenvolvimento
Trabalhadores aprovaram agenda com propostas
políticas e econômicas. Leia na página 02

Bancos públicos
Encontros estaduais e nacionais definem prioridades
dos bancários do BB e da Caixa. Leia na página 03

Organização bancária
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Delegados Sindicais

Bancários elegem
representantes
Entre os dias 24 de maio e 14 de junho, os trabalhadores da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil da base de Curitiba e região elegeram
seus delegados sindicais. A votação aconteceu
nos locais de trabalho e os bancários participaram
ativamente do processo eleitoral. Na Caixa, os
representantes foram eleitos um por unidade. Já
no BB, a proporção é de um delegado para cada
80 bancários. O mandato dos delegados eleitos
vai de 12 de junho de 2010 a 11 de junho de 2011.
Mais informações estão disponíveis no site do Sindicato (www.bancariosdecuritiba.org.br).

Trabalhadores propõem
projeto de desenvolvimento
Assembleia Nacional da Classe Trabalhadora aprovou uma agenda com propostas políticas e
econômicas a serem apresentadas aos candidatos a presidente do Brasil
Mudar o foco do debate público do crescimento
econômico para a busca do desenvolvimento social,
com inclusão, geração de empregos e distribuição
de renda. É esse o objetivo da Agenda da Classe
Trabalhadora, documento aprovado por mais de
18 mil trabalhadores de todo o país, que estiveram
reunidos no dia 01 de junho, em São Paulo. Os
bancários de Curitiba e região também participaram
da Assembleia Nacional da Classe Trabalhadora.
O documento reúne 249 propostas, organizadas
em seis eixos estratégicos. “A pauta da classe trabalhadora é um instrumento importante de intervenção no processo eleitoral e na agenda política do
país”, pontua Artur Henrique, presidente da CUT.
“A CUT tomou uma decisão histórica ao elaborar
uma plataforma para as eleições de 2010. Propostas que contemplam a classe trabalhadora e a torna
protagonista no processo político brasileiro”, afirma
o bancário Roberto Von der Osten, representante
do Paraná na Contraf-CUT. Ele explica que a
Agenda é um instrumento ideológico singular, pois
significa que a classe trabalhadora apoiará os candidatos que defendam a sua plataforma.

Participação bancária – O presidente da Contraf-CUT, Carlos Cordeiro, informa que bancários
de todo o país estiveram presentes na Assembleia
Nacional. “Mostramos a unidade da categoria com
delegações de bancários de todas as regiões país”,
diz Cordeiro. “Como bancários, defendemos o desenvolvimento econômico do país, o que implica
em mais emprego e renda. Também queremos que
o setor financeiro assuma seu papel em ampliar e
garantir o crédito para a população”.
Os representantes dos trabalhadores lembram
ainda que o movimento sindical bancário defende
um novo sistema financeiro, focado no desenvolvimento e não na exploração do país. Para Carlos
Alberto Kanak, secretário geral do Sindicato dos
Bancários de Curitiba e região, que participou da
delegação enviada a São Paulo pela entidade,
o momento em que a Assembleia foi realizada é
crucial para o país. “Este movimento demonstra a
força da classe trabalhadora e a continuidade da
luta pelas nossas demandas. Foi um evento essencial para marcar a unidade dos trabalhadores e seu
engajamento”, avalia Kanak.

Bancários cobram segurança
No dia 08 de junho, aconteceu mais uma reunião da Comissão Consultiva para Assuntos de
Segurança Privada (CCASP) do Ministério da
Justiça, coordenada pelo Departamento de Polícia Federal, em Brasília. Na ocasião, os bancos
foram multados em um total de R$ 3,09 milhões,
por descumprimento da legislação (Lei Federal nº
7.102/83) e das normas de segurança. O campeão
foi o Santander, multado em R$ 708 mil, seguido
pelo Itaú Unibanco, com R$ 591 mil, e o Banco do
Brasil, com R$ 491 mil.

“Os bancos continuam agindo com descaso
quando o assunto é proteção à vida de bancários
e clientes nas agências e postos de atendimento. É
urgente e necessário que as instituições financeiras
assumam sua responsabilidade no que diz respeito
à segurança bancária, pois a responsabilidade social não pode ser somente uma peça de marketing,
ela precisa ser posta em prática também na relação
com os trabalhadores e com a sociedade”, avalia
Carlos Copi, representante do Paraná na mesa
temática de Segurança Bancária.

Itaú Unibanco

Bancários aprovam
proposta de PCR
Os bancários da base de Curitiba e região aprovaram (com ressalvas) em assembleia, no dia 02
de junho, a proposta de acordo para o Programa
de Participação Complementar nos Resultados
(PCR) de dois anos feita pelo Itaú Unibanco, que
pode dar ganhos de R$ 3,2 mil até R$ 4,2 mil.
O novo acordo prevê o valor de R$ 1,8 mil a título de PCR 2010, creditado no dia 10 de junho.
Na mesma data, os bancários receberam também um valor de R$ 300 como bonificação pelo
sucesso no processo de migração das agências
do Unibanco para Itaú. Além disso, em maio do
ano que vem, os trabalhadores recebem R$ 1,6
mil de antecipação do PCR 2011. O restante do
valor, que pode chegar a R$ 4,2 mil, será pago
até fevereiro de 2012. Na avaliação do movimento sindical, houve um avanço considerável no
PCR, e a aprovação do acordo não impede que,
dependendo dos resultados referentes a 2010 e
2011, haja nova negociação com o banco para
que os valores sejam majorados.

Insegurança

Gerente do HSBC
é sequestrado
No dia 09 de junho, uma quadrilha especializada em assalto a bancos sequestrou o gerente
principal da agência do HSBC de Pinhais, região
metropolitana de Curitiba. Os bandidos foram ainda até a residência do bancário, onde renderam
seus familiares e passaram toda a noite, e no dia
seguinte roubaram todo o numerário da agência.
O Sindicato esteve no local para alertar a direção
do banco sobre os cuidados necessários quanto
aos empregados da unidade, e a proteção do
gerente e seus familiares. Os bancários também
foram avisados de que o HSBC deverá fornecer
cópia do BO e emitir a CAT no prazo de 48 horas
A quadrilha foi presa na manhã do dia 11.

Bancos públicos

Trabalhadores do BB e da Caixa
já definiram suas prioridades
Encontros estaduais, realizados em Curitiba, e congressos nacionais reuniram bancários para deliberar sobre as reivindicações específicas
Os bancários da Caixa Econômica Federal e do
Banco do Brasil já definiram suas estratégias e reivindicações específicas para a Campanha Salarial
2010. As pautas foram referendadas durante o 26º
Congresso Nacional dos Empregados da Caixa
(Conecef) e o 21º Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, realizados entre os
dias 28 e 30 de junho. Participaram dos dois encontros 650 delegados e observadores, entre eles
representantes dos trabalhadores bancários de
Curitiba e região e do Paraná.
Caixa Econômica – Entre as deliberações específicas aprovadas pelos funcionários da Caixa, ganharam destaque questões como isonomia, saúde,
necessidade da implementação de novo modelo
de PCC e postura intransigente da empresa no
que diz respeito à reestruturação (confira algumas
das reivindicações aprovadas abaixo). “Este ano,
o Conecef se mostrou, mais uma vez, vanguarda
na organização, pois um grande número de trabalhadores participaram pela primeira vez, possibilitando a ampliação dos debates”, aponta Fátima
Costamilan, dirigente da FETEC-CUT-PR. “É uma
pena que a Caixa esteja adotando uma postura tão
intransigente nas negociações e na reestruturação,
levando os bancários a rever a continuidade da
mesa permanente”, acrescenta Antonio Luiz Fermino, representante na comissão de empregados.
Banco do Brasil – Os bancários do BB dividiram
as discussões em grupos por quatro grandes temas:
Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), remuneração e jornada; saúde e condições de trabalho;

o papel do Banco do Brasil e o sistema financeiro
nacional; e organização do movimento (confira
abaixo). “Após o Congresso, os representantes
dos bancários do BB já se reuniram para organizar as pautas, sobretudo a proposta de PCCS. Em
reunião com o banco, no dia 08 de junho, agendamos as negociações da mesa permanente, quando
iremos discutir as pendências que devem ser implantadas até 30 de junho”, declara Ana Smolka,
representante na comissão de empregados.
Encontros Estaduais – Antes dos eventos nacionais, os bancários da Caixa e do BB do Paraná
se reuniram no dia 15 de junho, em Curitiba, para

debater as questões pertinentes à categoria no estado. Além da discussão de pontos fundamentais
como planos de carreira, isonomia e fim das terceirizações, foram indicados os dirigentes sindicais
Ana Smolka (BB) e Antonio Luiz Fermino (Caixa)
para a coordenação das comissões de organização
dos empregados, que participam das negociações
permanentes com os bancos. “Para os bancários
do Paraná, a Campanha Salarial 2010 precisa exigir dos bancos públicos o cumprimento do que é
acordado, principalmente com relação às premissas do plano de cargos, carreiras e salários”, defende Otávio Dias, presidente do Sindicato.

Algumas das reivindicações dos trabalhadores do BB e da Caixa
Caixa Econômica

Banco do Brasil

- Progressão horizontal nos cargos, por tempo de exercício;
- Não exigência de saldamento do REG/REPLAN;
- Auditoria no superávit de todos os planos da Funcef (1997);
- Jornada de 6h para todos, sem redução salarial;
- Unificação dos planos de benefícios;
- Unidades específicas para Saúde do Trabalhador e Saúde Caixa;
- Pesquisa para mapeamento do perfil do bancário da Caixa;
- Instalação de divisórias entre os guichês de caixa e penhor;
- Instalação de vidros de proteção nos guichês de caixa e penhor;
- Proibição do transporte de valores por empregados da Caixa;
- Fim do correspondente bancário;
- Unificar a luta da Isonomia com a luta contra a Reestruturação;
- Criação de comitês de base deliberativos para debater a isonomia;
- Buscar articulação nacional com outras categorias;
- Não à flexibilização de salários por via da remuneração variável;
- Calendário de luta unificado da categoria bancária.

- Construir uma proposta do PCCS para entrega ao BB até 30 de junho;
- Propor como piso do PCCS o salário mínimo do Dieese (R$ 2.139,06);
- Adotar jornada de 6h para todos, sem redução de salários;
- Não criar obrigação de migração de planos;
- Buscar a isonomia;
- Instituir políticas afirmativas nos processos de seleção interna;
- Seleção internas por provas para comissionamento;
- Fim da trava de 2 anos;
- Fim da lateralidade e dos desvios de função;
- Extensão a todos os funcionários da licença premio;
- Isenção das tarifas e anuidades das tarifas novas;
- Regulamentação do Art. 192 da Constituição;
- Estatização do sistema financeiro;
- Eleição de funcionários para o Conselho de Administração;
- Combate à terceirização no serviço bancário;
- Fim do correspondente bancário.

Participe da Campanha
de Filiação 2010
O Sindicato iniciou, no mês de junho, a Campanha de Filiação 2010. Neste ano, as indicações
de filiação efetivadas valem camisas oficiais
da Seleção Brasileira e bicicletas 18 marchas.
Todos os sindicalizados também concorrerão a
três sorteios ao longo do ano: 1 TV LCD 32” e 10
camisas oficiais da Seleção Brasileira, no dia 25
de junho; 1 TV LCD 42” e 8 Nintendos Wii, em 27
de agosto; e 8 notebooks Positivo 14”, no dia 20
de dezembro. Filie-se e venha somar forças com
o seu Sindicato!

Bancários preparam
Campanha Salarial
Anualmente, os representantes da categoria
bancária realizam uma série de encontros e debates
para possibilitar um processo democrático de tomada de decisões em relação às reivindicações que
irão compor a minuta dos trabalhadores. Neste ano,
o Sindicato de Curitiba e região e a FETEC-CUT-PR
estão, desde março, trabalhando para a construção
de uma Campanha Salarial de muitas conquistas.
Mesas temáticas – Uma das mais importantes
conquistas da Campanha Salarial 2009 foi a retomada das mesas temáticas com a Fenaban. Assim, desde de abril, os bancários têm se reunido
sistematicamente com a classe patronal, de forma a
estabelecer o diálogo e construir propostas que facilitem a negociação. Já aconteceram reuniões das
mesas temáticas de Igualdade de Oportunidades,
debatendo gênero, raça, orientação sexual, pessoa
com deficiência e questões de gerações; de Saúde
e Condições de Trabalho, sobre questões como assédio moral, metas abusivas e precarização do trabalho, entre outros; de Terceirização, que debateu
os serviços terceirizados e as condições dos trabalhadores envolvidos; e de Segurança Bancária, em

Humor

prol da valorização dos planos de segurança.
Toda esta preparação tem como objetivo apresentar os principais entraves e temáticas em
discussão com os bancos, coletar novas reivindicações entre os trabalhadores e preparar estratégias de atuação. “As reivindicações refletem os
anseios dos bancários, para isso, são realizadas
consultas, eventos e muitas visitas aos locais de
trabalho”, explica Otávio Dias, presidente do Sindicato. “É dever do Sindicato estimular a participação dos trabalhadores em todos os fóruns de
discussão”, complementa.
Bancário, participe – Além dos encontros estaduais e nacionais, os bancários podem participar do
processo de muitas formas. Para se informar sobre
o andamento da Campanha Salarial basta acessar o site do Sindicato (www.bancariosdecuritiba.
org.br) ou enviar dúvidas e sugestões via correio
eletrônico (sindicato@bancariosdecuritiba.org.br).
“Queremos dar oportunidade para que todos possam participar da forma com que se sentirem mais
confortáveis”, explica Sonia Boz, secretária de Imprensa da entidade.

Venha assistir à Copa
no Espaço Cultural
A Copa do Mundo de Futebol 2010 já começou!
Durante todo o campeonato, o Espaço e Cultural
e Esportivo da categoria irá transmitir os jogos
da Seleção Brasileira que forem disputados às
15h30, durante a semana. Sendo assim, quando
os jogadores do Brasil estiverem jogando, os
bancários poderão vir torcer juntos e comemorar
os gols (confira o horário de funcionamento e a
programação do bar em www.bancariosdecuritiba.org.br). Aproveite o sentimento de união da
Copa para participar também das atividades da
Campanha Salarial 2010.

Quinta é dia de Sopa
no Café dos Bancários
Todas as quintas-feiras, os bancários, familiares e amigos que desejarem espantar o frio
podem saborear um delicioso Buffet de Sopas,
promovido pelo Sindicato. O prato é servido no
Café dos Bancários do Espaço Cultural e Esportivo da categoria, a partir das 19h30, em várias
opções. Para acompanhar, MPB ao vivo, com a
banda Trem Azul. Durante o Buffet de Sopas, a
cozinha e o bar do Café dos Bancários também
funcionam normalmente, servindo as tradicionais
porções e sanduíches do cardápio.

