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Proposta de 7,8% é pouco
A Fenaban  apresentou proposta

de reajuste salarial para os bancá-
rios de 7,8%, ou seja, apenas a re-
posição da inflação. O índice está
muito distante do reivindicado pela
categoria, de 12,8%. Ciente do ab-
surdo, os banqueiros agendaram
uma nova rodada de negociação
para sexta-feira (23/09), às 14h,
em São Paulo.

O aumento do piso salarial apre-
sentado pelos banqueiros durante
a rodada realizada nesta terça-fei-
ra (20/09) também é rebaixado,
principalmente se analisada a
lucratividade das empresas no pri-
meiro semestre (R$ 27,4 bilhões).
Pelo proposto, o salário inicial da

Portaria passaria dos atuais R$
794,98 para R$ 856,99. Escritório
aumentaria de R$ 1.140,13 para R$
1.229,06 e Caixa e Tesoureiro de
R$ 1.451,80 para 1.565,04. Para o
pessoal de portaria, os bancários
defendem R$ 1.608,26, escritório
R$ 2.297,51 e caixa e tesoureiro
R$ 3.101,64.

A PLR também ficou a desejar.
Os bancos querem limitar a Parti-
cipação nos Lucros e Resultados a
15% do lucro líquido de 2011, que
será distribuída em 90% do salário
reajustado em setembro de 2011,
acrescido do valor fixo de R$
1.186,66. A categoria reivindica
três salários mais R$ 4.500,00.

Comando indica rejeição e greve
Os índices apresentados caíram

como um balde de água fria na ca-
tegoria, que deve se preparar para
a radicalização do movimento caso
a postura de intransigência da
Fenaban se mantenha. A indicação
do Comando Nacional dos Bancári-
os é pela rejeição da proposta e
aprovação de greve por tempo
indeterminado à partir da próxi-
ma terça-feira, 27/9.

Para Raul Verão, presidente do
Sindicato dos Bancários de Doura-
dos e Região, “os bancários conti-
nuarão insistindo para que o acor-
do seja feito de forma negociada,
porém se os banqueiros mantive-
rem a postura de intransigência a
categoria já está mobilizada e coe-
sa para arrancar as suas reivindi-
cações, como nos anos anteriores,
através da greve”.

Assembleia nesta quinta às 18h
Todos os sindicatos do País têm

assembleias marcadas para esta
quinta-feira, 22/9. Em Dourados ela
acontece a partir das 18 horas na
sede do Sindicato a Rua Olinda Pi-
res de Almeida, 2450. A proposta
da Fenaban será colocada em apre-
ciação da categoria e a decisão será
tomada democraticamente pelo
conjunto dos trabalhadores.

O Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região defende, a in-

dicação do Comando Nacional, pela
rejeição da proposta e aprovação de
greve por tempo indeterminado a
partir do dia 27/9, próxima terça.

Mas é preciso que cada bancário
esteja ciente que esta decisão não
pode ser tomada apenas pela dire-
toria do Sindicato e que assem-
bleias representativas nesta quin-
ta é fundamental para mostrar aos
banqueiros a força e união da cate-
goria.

Decepção também no BB
A negociação com a direção do

BB, nesta terça (20/09), em São
Paulo, deixou a Comissão de Em-
presa dos Empregados e todo o fun-
cionalismo mais uma vez decepci-
onados. O banco novamente negou
tudo e não apresentou nem uma
contraproposta sequer às reivindi-
cações dos empregados.

Diante disso, o Comando Nacio-
nal orienta que os bancários do Ban-
co do Brasil participem ativamen-
te das assembleias que serão reali-
zadas nesta quinta, 22/9, em todo
o país, e preparem uma forte gre-
ve a partir do dia 27, caso o banco
continue não apresentando propos-
tas para as reivindicações.

Encontro de Isonomia
Foi aprovado pelos empregados

da Caixa no Encontro Nacional de
Isonomia, nesta terça (20/09), em
Brasília, um manifesto em defesa
da isonomia. O documento será
enviado a todos os deputados da
Comissão de Finanças e Tributação.

Foi realizado, ainda, um protes-
to na matriz da Caixa, depois os
manifestantes reuniram-se com o
relator do projeto de lei que trata
da isonomia e que se encontra na
Comissão de Finanças e Tributação.
Todos os detalhes do Encontro no
site www.bancariosms.com.br

Mobilização continua
Na quarta, 14/9, o sindicato rea-

lizou manifestação no Bradesco em
Dourados e na quinta, 15/9, foi até
Maracajú, onde realizou reuniões
nas quatro agências bancárias e
ainda manifestação pública em
frente ao  Banco do Brasil.

Fátima do Sul: Nesta ter-
ça-feira, 20/9, o manifesto foi na
cidade de Fátima do Sul, com reu-
niões nas três agências e ato pú-
blico em frente a Caixa.

Dourados: Nesta quarta
mais uma vez Dourados estará mo-
bilizada, com os diretores do sin-
dicato percorrendo todas as agên-
cias e unidades dialogando com os
bancários no sentido da importân-
cia de estarem na assembleia des-
ta quinta.

Caarapó: Na quinta o sindi-
cato vai a Caarapó, com carro de
som e panfletagem.

Com isso o Sindicato cumpre a
meta de fazer reuniões em todas
as agências e manifestação públi-
ca em toda a sua base sindical.

Posse Delegados Sindicais
Nesta quarta, 21/9, tomam pos-

se os delegados sindicais, do Ban-
co do Brasil e da Caixa, eleitos no
pleito realizado entre os dias 29/8
e 02/9. A cerimônia acontece às 18
horas no auditório do sindicato em
Dourados e todos os bancários es-
tão convidados a prestigiarem a
posse.

Mais detalhes e os delegados que
tomarão posse no site:

 www.bancariosms.com.br




