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Mobil izaçõesProposta só no próximo dia 20
Depois de mais de 6 horas de

uma negociação exaustiva, a
Fenaban, apesar de receber a mi-
nuta há mais de um mês, não apre-
sentou proposta a nenhuma das rei-
vindicações das cláusulas econômi-
cas e prometeu fazê-lo somente na
rodada programada para o dia 20,
próxima terça-feira.

Foi muita discussão para nada de
concreto. Mais uma vez os bancá-
rios ficam decepcionados com a in-

sensibilidade e falta de responsa-
bilidade social dos banqueiros.

Logo depois da negociação, o Co-
mando Nacional se reuniu para de-
finir caminhos que aumentem a
pressão sobre os bancos e reafir-
mou a necessidade de a categoria
estar mobilizada para garantir a
continuidade da valorização profis-
sional com aumento real de salá-
rio e elevação do piso. Os Sindica-
tos intensificarão as mobilizações.

Caixa diz que seguirá a Fenaban
Depois de muita discussão, a di-

reção da Caixa preferiu se escon-
der atrás da Fenaban e não apre-
sentou novidades na rodada de ne-
gociação realizada nesta terça-fei-
ra (13/9).

O banco apenas informou que só
pode apresentar qualquer proposta
depois de analisar a sugestão da
Fenaban. Na avaliação do Coman-
do Nacional, é muito ruim a Caixa
não sinalizar a possibilidade de
avanços em itens como isonomia e
o fim da discriminação dos empre-
gados que permanecem no Reg/
Replan.

A postura do banco foi lamentá-
vel, principalmente porque os as-
suntos em pauta são de extrema
importância para os trabalhadores,
e a empresa, além de não avançar
nas questões, mostra inflexibilida-
de.

Bancos têm como atender
Os bancos são disparadamente

os que mais ganham no Brasil. No
primeiro semestre, o lucro das
maiores empresas chegou a R$
27,4 bilhões. O resultado mostra
que não existe crise capaz de aba-
lar as estruturas do setor bancário
no país e que é perfeitamente pos-
sível o atendimento das reivindi-

cações da categoria.
Segundo Raul Verão, presidente

do sindicato, “Estamos dialogando
com a categoria e com os clientes e
usuários em toda a nossa base, se
a proposta da Fenaban não sair a
contento no dia 20 estamos pron-
tos e preparados  para a greve. Va-
mos em busca dos nossos direitos”.

Banco do Brasil negocia hoje

Encontro: Os empregados da
Caixa realizam Encontro Nacional
pela Isonomia dos admitidos pós
98 na terça-feira, 20/9, em Brasília.
A intenção é estender para os ban-
cários a licença-prêmio e o anuênio
que os demais funcionários do ban-
co têm direito.

Apesar da decepção na primeira
rodada de negociação, ocorrida na
sexta-feira, 09/9, onde o banco re-
jeitou todas as reivindicações so-
pre jornada de trabalho, contra-
tação, saúde, condições de traba-
lho e Previdência. O Comando Na-
cional, juntamente com a Comis-
são de Empresa dos Funcionários
do BB, retomam a negociação es-
pecífica com a direção da empresa
hoje, 14/9, em Brasília. Na pauta,
remuneração.

Além do salário, outros assun-
tos, como PCR (Plano de Carreira e
Remuneração), PCC (Plano de Car-
gos Comissionados) e PLR (Partici-
pação nos Lucros e Resultados), es-
tão na ordem do dia.

A terceira rodada de negociações
também já está agendada e acon-
tecerá na terça-feira, 20/9, em São
Paulo. Os funcionários esperam que
o banco apresente propostas efeti-
vas. No mesmo dia, acontece a ne-
gociação com a Fenaban.

Confira as atividades realizadas
pelo Sindicato até o momento:

Campo Grande: No dia
29/8, o Sindicato de Dourados es-
teve em Campo Grande no Lança-
mento da Campanha na capital. Os
bancários de Dourados e de Cam-
po Grande fizeram um grande ar-
rastão dentro e fora das agências
bancárias, com carro de som, carta
aberta a população, faixas e carta-
zes da campanha.

Dourados: No dia 01/9 foi a
vez do Sindicato de Dourados fa-
zer o Lançamento Oficial em Dou-
rados, com a participação dos com-
panheiros do Sindicato de Campo
Grande. O ato público aconteceu no
Itaú, com carta aberta, carro de
som e distribuição de 100 mudas
de árvores e replantio na frente da
agência, além de arrastão nas
agências levando a mensagem da
campanha.

Ainda em Dourados, no dia 7 de
setembro o Sindicato levou a cam-
panha para a Av. Marcelino Pires,
no Grito dos Excluídos.

Deodápolis/Glória de
Dourados: No dia 08/9, o sin-
dicato levou a Campanha Salarial
a esses municípios, com reunião
nas agências, manifestação públi-
ca com carro de som e carta aberta
à população, de manhã em
Deodápolis e a tarde em Glóra.

No mesmo dia foram realizadas
reuniões em Jateí e Vicentina.

Rio Brilhante: Nesta ter-
ça, 13/9, a manifestação aconteceu
na cidade de Rio Brilhante, tam-
bém com reunião nas agências, car-
ro de som e carta aberta. A con-
centração aconteceu em frente à
agência do Banco do Brasil.

Dourados/Maracajú:
Hoje, 14/9, o sindicato faz reuni-
ões nas agências em Dourados e
manifestação pública no Bradesco.
Na quinta, 15/9, será a vez de
Maracajú receber a visita do Sin-
dicato, com reuniões em todas as
agências e também manifestação
pública a exemplo das já realiza-
das até agora.




