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FESTIVAL DE NÃOS
Banqueiros negam remuneração justa, defesa do emprego, mais contratações
e por saúde e segurança. Além de desrespeitar necessidades prementes da
categoria, eles se abstêm de melhorar o atendimento à população.

Maurício Morais/SEEB SP

A

pós um mês da entrega da
minuta de reivindicações
da Campanha Nacional
2011 e três rodadas de negociação com a Fenaban, o cenário
é de um festival de nãos.
Na última rodada, realizada na
segunda-feira 12, a Fenaban negou
TODOS os pleitos relacionados à
remuneração: NÃO para reajuste
salarial de 12,8% (inflação do período mais aumento real de 5%),
NÃO para PLR de três salários mais
R$ 4.500, NÃO para piso do Dieese
(R$ 2.297,51 em junho), NÃO para
valorização do vale-refeição, cesta-alimentação, 13ª cesta-alimentação
e auxílio creche/babá, no valor do
salário mínimo, hoje em R$ 545,
NÃO para a implantação de Plano de
Carreiras, Cargos e Salários (PCCS)
e de planos de previdência complementar em todos os bancos, NÃO
para salário-substituto e NÃO para
gratificação semestral de 1,5 salário
para todos os bancários.
Nas duas rodadas anteriores, o
cenário também foi de total descaso.
Na primeira rodada, nos dias 30 e 31
de agosto, os banqueiros disseram
NÃO para mais contratações, para o
fim da rotatividade e garantia contra
dispensas imotivadas. Com relação
à pauta de igualdade de oportunidades, a Fenaban negou convencionar
ações afirmativas para ampliar o combate às discriminações de gênero,

raça, opção sexual e contra pessoas
com deficiência.
Os representantes dos bancos
também se recusaram a debater
temas referentes à melhoria de atendimento à população. Disseram NÃO
para ampliação do horário de funcionamento das agências com criação
de dois turnos e controle de filas.
Na segunda rodada, nos dias 05
e 06 de setembro, a postura dos
banqueiros para as reivindicações
de saúde e segurança foi de absoluto
desdém. Sob o argumento de tratarem-se de questões de “gestão” sobre
as quais não aceitam “ingerência”
dos trabalhadores, eles chegaram a
questionar até mesmo a veracidade
das pesquisas que apontam o au-

mento do número de adoecimentos
na categoria em razão da pressão por
aumento da produtividade.
No que diz respeito à segurança,
a postura também foi de descaso.
Mesmo com o elevado número de
ataques de criminosos contra os
bancos e seus funcionários, clientes
e usuários, os banqueiros se recusaram a discutir as reivindicações.
Apenas a questão sobre câmeras de
segurança e transporte de valores
ficaram pendentes, com promessa
de resposta posterior.
Nova rodada de negociação está
agendada para 20 de setembro,
para quando a Fenaban se propôs
a apresentar proposta global de
acordo coletivo.

BANCÁRIOS INSISTEM
NA VIA NEGOCIAL

E

nquanto os banqueiros apostam no confronto, o Comando Nacional dos Bancários
insiste num acordo negociado e espera que, na próxima rodada no
dia 20, a Fenaban apresente proposta
que atenda às demandas da categoria.
“Os banqueiros precisam apresentar uma proposta, pois é inadmissível
que o setor que mais lucro no país
continue se negando a valorizar os

seus funcionários, enquanto altos
executivos ganham até 400 vezes
mais do que o piso do bancário”,
afirma o presidente da FETEC-CUT/
SP, Luiz César de Freitas, o Alemão.
O dirigente salienta que, nos
primeiros seis meses do ano, apenas os sete maiores bancos do país
acumularam R$ 26,5 bilhões de
lucro líquido, o que representa um
crescimento de 19,98% em relação

à igual período de 2010. “As cifras
comprovam que não há crise para o
setor bancário. Condições de sobra
existem para atender às reivindicações da categoria e os bancários
estão dispostos a ir à luta por o que
lhe é de direito. Sem melhoria nas
condições de trabalho, aumento real
de salários, PLR maior e valorização
do piso a campanha não se resolve”,
avisa o dirigente.

Principais reivindicações
Reajuste Salarial de 12,8% (5% de aumento real
e reposição da inflação projetada de 7,5%)
 PLR – três salários mais R$ 4.500
 Piso – Salário mínimo do Dieese (R$ 2.297,51)
 Vales Alimentação e Refeição – Salário Mínimo
Nacional (R$ 545)
 Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) –
Para todos os bancários
 Auxílio-educação – pagamento para graduação e pós
 Emprego – Ampliação das contratações, aumento









da inclusão bancária, combate às terceirizações,
além da aprovação da convenção 158 da OIT
contra dispensa imotivada
Cumprimento da jornada de 6 horas
Fim das metas abusivas e assédio moral
Mais segurança nas agências bancárias
Previdência complementar para todos os
trabalhadores
Contratação da remuneração total
Igualdade de oportunidades

BANCOS FEDERAIS REPETEM FENABAN

A

s rodadas de negociação iniciais com o Banco do Brasil
e com a Caixa Econômica
Federal também frustraram as
expectativas do funcionalismo.
Na primeira rodada com o BB, na
sexta-feira 9, o banco negou medidas
adicionais para o combate às metas
abusivas e assédio moral, não quis
debater respeito à jornada de seis horas
para todos os bancários sem redução
salarial, muito menos a extensão da
Cassi e da Previ para os bancários dos
bancos incorporados.
No que diz respeito ao fim dos
descomissionamentos injustificáveis

e irregulares, o banco desconhece o
elevado número de casos onde ocorre
perda de função. Diz que está realizando um levantamento para verificar
quanto tempo um trabalhador descomissionado gasta para voltar a ser
comissionado.
Para a reivindicação de contratação de cinco mil novos funcionários,
o banco afirma que está contratando
e que, nos últimos três meses, teria
empossado 15 mil novos funcionários.
O processo, no entanto, segue lento,
acarretando inúmeros problemas de
saúde entre os funcionários por conta
do excesso de demanda.

Novas rodadas estão agendadas
para 14 e 20 de setembro.
Na Caixa Federal, já foram três
rodadas de negociação e nada de propostas. O banco rejeita a maioria das
reivindicações, dentre as quais as relativas a melhores condições de trabalho,
respeito à jornada, isonomia, Funcef,
direitos aos aposentados e à Prevhab.O
banco se comprometeu em apresentar
uma proposta global para renovação
do acordo aditivo em uma próxima
rodada, ainda sem data definida até o
fechamento desta edição.
Para mais informações acessar o
site: www.fetecsp.org.br
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