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Enfim saem as propostas da Fenaban, da
Caixa e do Banco do Brasil. Greve continua

Após 18 dias de greve, a Fena-
ban, a Caixa e o BB, enfim, apre-
sentaram as tão esperadas propos-
tas à categoria. Foi na sexta-feira,
14/10, em negociação marcada pa-
ra acontecer às 10 horas da manhã,
mas que teve início só no final da
tarde.

Mesmo com as novas propos-
tas apresentadas a greve continua
pelo menos até está segunda-feira
em todo o país, já que assembleias
para apreciação e deliberação das
mesmas só no final da tarde de
hoje.

FENABAN: A primeira mesa
foi com a Fenaban, que apresentou
nova proposta incluindo reajuste
salarial de 9% (correspondendo a
um aumento real de 1,5%), valo-
rização do piso da categoria , com
aumento real de 4,3%, e melhorias
na PLR, com aumento da parcela

fixa da regra básica reajustado em
27,2% e do teto da parcela adi-
cional com reajuste de 16,7%.

A proposta inclui ainda cláu-
sula que coíbe o transporte de nu-
merário por bancários e o fim da
divulgação de rankings indivi-
duais dos funcionários, combaten-
do o assédio moral.

BANCO DO BRASIL: Logo
após a rodada de negociação com
a Fenaban, os representantes do
banco apresentaram a sua proposta
para as reivindicações específicas
da categoria.

Seguindo a Fenaban, a direção
do BB propõe reajuste de 9% sobre
todas as verbas salariais (aumento
de 1,5% acima da inflação), valori-
zação do piso com reflexo no plano
de carreira e PLR maior (de 9,9%
a 13,1% em relação ao 1º semestre
de 2010), além de alguns benefí-

cios nas áreas sociais e de saúde.
CAIXA: A empresa também

fez nova proposta específica, que
inclui a manutenção da PLR Social,
valorização do piso e ampliação do
quadro em 5 mil funcionários até
final de 2012, além de avanços em
itens de saúde do trabalhador e no
Saúde Caixa. Além disso, o banco
reafirma que seguirá a proposta da
Fenaban de reajuste de 9% em
todas as verbas.

Outro avanço nas negociações
com a Fenaban e seguido pela
Caixa e BB, foi relativo aos dias de
paralisação. Os banqueiros, apesar
de resistirem, concordaram com a
compensação dos dias parados até
o dia 15 de dezembro, nos mesmos
moldes de anos anteriores. Even-
tual saldo após esse período será
anistiada. As propostas vão agora
para votação em assembleias.

Comando orienta aprovação das propostas
A orientação do Comando

Nacional, referendada pela direto-
ria do Sindicato de Dourados e Re-
gião, é para que a categoria aprove
as propostas apresentadas, por en-
tender que as mesmas trazem
avanços importantes e é uma con-
quista da greve nacional, a mais
forte em 20 anos, que chegou a
paralisar 9.254 agências em todo

o país, forçando os bancos a muda-
rem de posição. Também porque
representa a consolidação de uma
política permanente de recompo-
sição dos salários, com aumento
real pelo oitavo ano consecutivo,
além da valorização do piso da
categoria, entre outros pontos.

No site do Sindicato –
www.bancariosms.com.br - você

tem as justificativas detalhadas
sobre porque o Comando Nacional
esta orientando a aprovação das
propostas. Leia com atenção e
forme a sua convicção para a
assembleia desta segunda-feira,
17/10, às 17:30h na sede do
sindicato. Sua presença é de fun-
damental importância, pois a
palavra final deve ser sua.

Assembleia às 17:30h na sede do Sindicato
Apesar da orientação do Co-

mando Nacional , referendado pela
diretoria do sindicato, pela aceita-
ção das propostas, a palavra final,
sobre aceitar ou rejeitar as mesmas
cabe ao conjunto da categoria nas
assembleias que ocorrerão no final
da tarde desta segunda-feira, 17/
10, em todo o país.

Em Dourados ela acontece às
17:30h, na sede da entidade, a Rua
Olinda Pires de Almeida, 2.450. A

sua presença é de fundamental
importância, para que possamos
fazer uma análise mais aprofun-
dada das três proposta apresenta-
das e tomarmos uma decisão de-
mocratica e conjunta, como foi a
nossa Campanha Nacional dos
Bancários até o momento.

ORIENTAÇÕES
Mais uma vez, chamamos

a atenção da categoria para que,

ainda antes da assembleia desta
tarde, acessem o site do sindi-
cato e leiam as propostas com
atenção e também as orienta-
ções do Comando Nacional dos
Bancários, defendendo a apro-
vação das propostas.

A diretoria do Sindicato dos
Bancários de Dourados e
Região, convoca toda a catego-
ria para a assembleia que será
realizada nesta segunda-feira,
às 17:30h, na sede do Sindicato.


