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Fenaban apresenta proposta global dia 28

SEM TRUQUES, BANQUEIROS!

Júlio César Costa

Grana existe. Lucro dos seis maiores bancos
atinge R$ 25,2 bilhões no primeiro semestre

14 de agosto: Sindicato realiza manifestações em seis agências...
Fenaban assumiu compromisso
em apresentar no dia 28, terçafeira, uma proposta global, durante a
quinta rodada de negociação com o
Comando Nacional dos Bancários,
realizada no último dia 22. “Será um
presente para o Dia do Bancário”, disseram os representantes dos Bancos. Para o presidente do Sindicato,
Jeferson Boava, que participou da rodada, “a categoria bancária não vai
aceitar nenhum tipo de truque e está
preparada para o embate”. Segundo
ele, a denominada proposta global
deve contemplar aumento real, valorização do piso, melhor PLR, emprego, saúde, condições de trabalho, segurança e igualdades de oportunidade; ou seja, os principais eixos
da Campanha Nacional, definidos pelos bancários em amplo processo de
discussão (encontros regionais, esta-

A

duais e conferência nacional). Em outros termos, nada que os banqueiros
não podem cumprir. Afinal, os balanços dos seis maiores bancos que
atuam no país mostram um lucro líquido conjunto de R$ 25,2 bilhões no
primeiro semestre deste ano, 1,20%
maior que o resultado em igual período de 2011, mesmo com a manobra contábil de superdimensionar as
provisões para devedores duvidosos
diante de uma inadimplência estável
e com viés de queda.
Balanço das rodadas
Após cinco rodadas (dias 7, 8, 15,
21 e 22), concretamente a Fenaban
não colocou nenhuma proposta acabada na mesa; em alguns casos, assumiu compromissos como, por
exemplo, a criação de um projeto-piloto para prevenir assaltos e sequestros, debatido na rodada do último dia

...no Centro de Campinas, com perfomance teatral e Nossa Banda
21. Ou, então, concordou em manter
os salários dos bancários afastados
que aguardam perícia médica, até à
regularização junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Mas,
não aceitou discutir nada relacionado ao emprego e não reconhece o
adoecimento da categoria; inclusive
questionou as normas do INSS. Aliás,
não discute nem mesmo as metas,
hoje abusivas e que levam os bancários aos consultórios médicos e, consequentemente, ao tratamento com
remédios tarja preta.
É possível mudar esse quadro? Só
com mobilização. Dia 28, a Fenaban
promete a proposta global. A categoria não vai admitir nenhum tipo de
truque.
BB e Caixa Federal – A exemplo da
Fenaban, os bancos públicos não
apresentaram contraproposta. O BB

alegou que espera a Fenaban. Outro
truque. Para o presidente Jeferson, “é
possível, sim, o Banco apresentar
propostas específicas. Afinal, são temas que não estão em debate na mesa
com a Fenaban”.
Principais reivindicações
sobre remuneração
nReajuste salarial de 10,25% (reposição
da inflação mais 5% de aumento real).
nPLR de três salários mais R$ 4.961,25
fixos.
nPiso salarial de R$ 2.416,38 (salário
mínimo do Dieese).
nPlano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) para todos os bancários.
nAuxílio-educação para graduação e
pós-graduação.
nAuxílio-refeição, cesta-alimentação,
auxílio-creche/babá, 13º auxílio-refeição
e 13ª cesta-alimentação: R$ 622,00 (salário mínimo nacional).

Torpedo: receba informações em tempo real - www.bancarioscampinas.org.br
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