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Bancários em greve
Assembleia de avaliação da paralisação da Campanha Nacional 2010 será nesta sexta-feira (01), no Espaço Cultural e Esportivo
Na manhã desta quarta-feira, 29 de setembro,
os 12 maiores centros administrativos de Curitiba e
região, que concentram cerca de 8,4 mil bancários,
amanheceram fechados. Outras 235 agências também não abriram, somando mais 6 mil funcionários
mobilizados. Os números são do primeiro dia da
greve nacional da categoria. “Os dados comprovam
que os trabalhadores estão unidos na defesa dos
seus direitos. E que não aceitaremos calados o descaso dos banqueiros”, avalia Otávio Dias, presidente
dos Sindicatos dos Bancários de Curitiba e região.
Histórico – O Comando Nacional dos Bancários
entregou a minuta de reivindicações da categoria
no dia 11 de agosto. No dia 24 daquele mês, foi
realizada a primeira rodada de negociação, que
definiu o calendário de reuniões e iniciou os debates. Durante o mês de setembro, foram dis-

cutidas as reivindicações relativas a Saúde e
Condições de Trabalho, Emprego e Remuneração.
“Apesar dos representantes dos trabalhadores terem apresentado as demandas com seriedade, a
Fenaban só atravancou as negociações dizendo
‘nãos’ sistemáticos”, relata Otávio Dias.
Após muita pressão, enfim, a classe patronal se
comprometeu a apresentar uma proposta no dia 22
de setembro. “Contudo, o que nós vimos na última
reunião foi uma provocação”, critica o presidente do
Sindicato. A Fenaban propôs como reajuste apenas
a reposição da inflação de 4,29% (segundo o INPC),
afirmou estar disposta a manter a regra da PLR do
ano passado (90% do salário mais parcela de R$
1.024) e simplesmente ignorou as reivindicações
por mais saúde e melhores condições de trabalho.
Diante disso, cerca de 1.200 bancários de Curitiba

Pelo que os bancários lutam
Remuneração:
• 11% de reajuste salarial
• PLR de 3 salários + R$ 4 mil
• Valorização dos pisos
• Plano de Cargos e Salários
para todos

Emprego:
Saúde e Condições de trabalho:
• Garantia de emprego
• Fim das metas abusivas
• Mais contratações
• Combate ao assédio moral
• Ratificação da Convenção 158
• Mais segurança
da OIT
• Previdência complementar
• Fim das terceirizações
para todos

e região compareceram à assembleia no dia 28 de
setembro. A proposta da Fenaban foi rejeitada por
unanimidade e a greve por tempo indeterminado
aprovada por ampla maioria. “Os banqueiros qualificaram nossa reivindicação de 11% como ‘exageradamente alta’. Mas, exageradamente alto é o lucro de
R$ 21,7 bilhões que os seis maiores bancos tiveram
no primeiro semestre de 2010. Exageradamente altos são as metas abusivas e o assédio moral”, ressaltou o presidente da FETEC-CUT-PR, Elias Jordão.
Avaliação – O Sindicato dos Bancários de Curitiba e região convoca todos os bancários para a
assembleia de avaliação da greve da Campanha
Nacional 2010. Além de organizar os próximos passos da mobilização, os representantes dos trabalhadores irão informar sobre possíveis novidades
nas negociações.

Assembleia de avaliação
da Campanha Nacional 2010
Data: sexta-feira, 01 de outubro
Horário: 17h30 (primeira convocação)
18h (segunda convocação)
Local: Espaço Cultural e Esportivo
(Rua Piquiri, 380 - Rebouças)

Acompanhe a cobertura da Campanha Nacional dos Bancários 2010 em www.bancariosdecuritiba.org.br.
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Orgão de divulgação do Sindicato dos Bancários
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