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Banqueiros terão GREVE
Fenaban propõe apenas a reposição da inflação (4,29%). Assembleia de avaliação da proposta será dia 28, às 18h30, no Espaço Cultural
Diante do desrespeito dos banqueiros, os bancários de todo o país podem deflagrar greve a partir de
29 de setembro. Na última rodada de negociação, no
dia 22, quando a Fenaban deveria apresentar uma
proposta para as reivindicações da categoria, o que
se viu foi a manutenção da postura intransigente. Os
banqueiros propuseram apenas a reposição da inflação (de 4,29%, segundo o INPC), querem manter a
regra de PLR do ano passado e ignoraram todas as
reivindicações relativas à saúde e condições de trabalho (confira mais no verso).
“O que nós vimos não foi uma proposta, foi uma
provocação aos trabalhadores”, critica Otávio Dias,
presidente do Sindicato. “É inaceitável que, diante
do lucro de R$ 21,7 bilhões só no primeiro semestre
de 2010, os bancos se neguem a conceder aumento
real”, acrescenta. Se, por um lado, o Sistema Financeiro Nacional vai muito bem, por outro, os bancários
têm se submetido a condições de trabalho lastimáveis. Em virtude das metas abusivas e do assédio, cerca de 1.200 trabalhadores são afastados por
mês. Entre janeiro de 2009 e junho de 2010, mais de
48 mil bancários foram substituídos, em um processo
de rotatividade que reduz os salários da categoria.
Bancos públicos – No dia 23, aconteceram as negociações específicas com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. “Assim como a Fenaban,
a Caixa não apresentou proposta consistente. A empresa não demonstra nenhum interesse em solucionar os problemas específicos, nem mesmo em evitar
a greve”, afirma Antonio Luiz Fermino, representante
do Paraná na CEE/Caixa. Já o BB, além de não ter
apresentado uma proposta que atenda às reivindicações prioritárias dos trabalhadores, afirmou que vai
apostar na mobilização da categoria. O banco se ne-

gou a discutir questões fundamentais como PCCS,
isonomia e jornada de trabalho. “Lamentamos que o
BB esteja assumindo a mesma postura desrespeitosa dos bancos privados”, acrescenta Ana Smolka,
integrante da Comissão de Empregados do BB.
Assembleia – Os bancários estão convocados a
comparecer à assembleia da próxima terça-feira, dia
28, que irá avaliar as propostas e deliberar sobre o
andamento da Campanha Nacional 2010. A assembleia será realizada a partir das 18h30, no Espaço
Cultural e Esportivo. “Se até o dia 27 a Fenaban
não apresentar uma proposta digna, o indicativo é
de greve por tempo indeterminado a partir de 29 de
setembro”, alerta Otávio Dias. “Se é greve que os
banqueiros querem, eles terão a maior greve que já
fizemos!”, conclama.

Assembleia
da Campanha
Nacional 2010
Data: terça-feira, 28 de setembro
Horário: 18h30 (primeira convocação)
19h (segunda convocação)
Local: Espaço Cultural e Esportivo
(Rua Piquiri, 380 - Rebouças)

Outras duas assembleias acontecem no dia 28
O Sindicato também convoca os bancários do Itaú
Unibanco para assembleia, no dia 28 de setembro,
a partir das 18h, que irá deliberar sobre a instauração e o funcionamento da Câmara de Conciliação
Voluntária (CCV).
Na mesma data, os bancários da base de Curitiba
e região estão convocados para assembleia que irá
deliberar sobre o remanejamento de cargos da Diretoria Executiva do Sindicato, conforme disposição
estatutária da entidade.

Assembleia de
remanejamento
Data: terça-feira, 28 de setembro
Horário: 17h30 (primeira convocação)
18h (segunda convocação)
Local: Espaço Cultural e Esportivo
(Rua Piquiri, 380 - Rebouças)

Assembleia do Itaú
Unibanco
Data: terça-feira, 28 de setembro
Horário: 18h (primeira convocação)
18h30 (segunda convocação)
Local: Espaço Cultural e Esportivo
(Rua Piquiri, 380 - Rebouças)

Proposta Fenaban
Item

Reivindicação dos bancários

Proposta da Fenaban

Remuneração
Reajuste salarial

11% (reposição da inflação
mais 5% de ganho real)

4,29%

Participação nos Lucros
e Resultados (PLR)

3 salários mais R$ 4 mil

Manutenção da regra de 2009
(90% do salário mais R$ 1.024)

Valorização dos pisos

Salários de ingresso:
Portaria: R$ 1.510,51
Escriturário: R$ 2.157,88
Caixa: R$ 2.913,14

NÃO
(alegam que o piso da categoria
é um dos maiores do mercado)

Plano de Cargos e Salários

PCS para todos
com reajuste anual de 1%

NÃO

Auxílios refeição e alimentação

R$ 510

NÃO

Participe da
campanha
salarial
A Campanha Nacional dos Bancários 2010 já
começou, mas para que esta empreitada renda
bons resultados é preciso que toda a categoria esteja mobilizada. Se você ainda não está participando
desta batalha travada contra os banqueiros, confira
algumas maneiras de se manter atuante na luta.

O que fazer:
Assembleias: compareça!

Garantia de emprego

Garantia de emprego
e mais contratações

NÃO
(querem manter a rotatividade)

As assembleias são um importante instrumento de articulação e mobilização, pois representam o momento em que
os trabalhadores avaliam as propostas de negociação e
deliberam sobre as ações que serão postas em prática. Não
deixe de comparecer a todas as assembleias convocadas
pelo Sindicato.

Jornada de trabalho

5 horas diárias e 25 horas semanais

NÃO

Protestos e mobilizações: junte-se a nós!

Terceirizações

Fim das terceirizações

NÃO

Correspondentes bancários

Fim dos correspondentes bancários

NÃO
(são correspondentes não-bancários)

Convenção n° 158 da OIT

Ratificação da Convenção n° 158 da OIT
(proibindo dispensas imotivadas)

NÃO

Emprego

Saúde e Condições de trabalho
Metas abusivas

Fim das metas abusivas

NÃO
(dizem ser metas atingíveis)

Assédio moral

Combate ao assédio

NÃO

Segurança

Prevenção e assistências às vitimas de
assaltos e sequestros

NÃO

Previdência Complementar

Plano de Previdência Complementar
fechado para todos

NÃO

Proposta Banco do Brasil
Item

Reivindicação dos bancários

Proposta do BB

Plano de Carreira, Cargos e Salários Implantação efetiva e urgente do PCCS

NÃO

Jornada de trabalho

Jornada de 6 horas sem redução salarial

NÃO

Substituição dos Comissionados

Garantia ao substituto do
mesmo salário do substituído

NÃO

Isonomia

Busca da isonomia de tratamento

NÃO

Proposta Caixa Econômica Federal
Item

Reivindicação dos bancários

Proposta da Caixa

Plano de Funções Gratificadas

Aperfeiçoamento do PFG, com progressão
horizontal por tempo de exercício

NÃO

REG/Replan

Não exigência de saldamento do
REG/Replan para migração

NÃO

Jornada de trabalho

Jornada de 6 horas sem redução salarial

NÃO

Isonomia

Isonomia de direitos entre novos e antigos

NÃO

As manifestações organizadas pelos bancários durante a
campanha salarial também constituem um forte mecanismo de pressão, além de difundirem a luta e as
reivindicações da categoria. Por isso, é preciso que todos os
trabalhadores se mobilizem.

Greve é um direito!
Diante da postura intransigente e desrespeitosa da Fenaban, os trabalhadores têm o direito de realizar paralisações. Não se esqueça, a greve é assegurada pela Constituição Federal, ou seja, paralisar por melhores condições de
trabalho e remuneração digna tem respaldo legal.

Não aceite a contingência: denuncie!
Todos os anos, os bancos impõem medidas de contingenciamento para burlar greves e paralisações. Convocar
funcionários para trabalhar fora do horário contratado e
em lugares diferentes do seu local de trabalho constituem
práticas ilegais que devem ser denunciadas.

Denuncie práticas antissindicais!
Pressão psicológica, ameaça e constrangimento de trabalhadores, entre outras atitudes de desrespeito e violência,
também constituem prática antissindical, passíveis de
denúncia. O Sindicato esclarece que a ameaça contra
trabalhadores que queiram aderir à greve ou sugestão para
que eles não participem é uma postura desleal, vedada
pelo código penal.
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