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Bancários reivindicam Piso de R$
1.121,63
A minuta de reivindicações, da Campanha Salarial, que será
entregue nesta quinta-feira (dia 18/07) pela Executiva Nacional
dos Bancários à Fenaban têm entre seus principais itens a
adoção de pisos para a categoria baseados no salário mínimo do
Dieese, além do índice de reajuste estimado em 13,39%.

A minuta de reivindicações será entregue dia 18/07 pela Executiva Nacional dos Bancários à
Fenaban. O documento contém, como principais itens, a garantia de emprego, o fim da
terceirização, o auxílio-educação e a instituição de pisos salariais desenvolvidos através da
realidade de mercado. A minuta cobra a revisão dos salários e a criação de novos pisos aos
comissionados e gerentes.
Os pisos são baseados no salário mínimo do Dieese, ou seja, R$ 1.121,53 para o escriturário
( equivale a 1 salário mínimo do Dieese), R$ 1.584,88 como piso de caixa (1 salário mínimo +
40%). O piso para o primeiro comissionado é de R$ 1.906,60 (1 salário mínimo + 70%) e o do
primeiro gerente é de R$ 2.523,44 (1 salário + 125%).
O índice de reajuste reivindicado sobre todas as verbas de natureza salarial é de 13,39%,
composto pela inflação do período estimada em 5,93%, resíduo inflacionário de 2,65% referente a
diferença entre o período de setembro/00 agosto/01 e mais 4,28% de produtividade. Os eixos
centrais a Campanha Salarial são: defesa do emprego, defesa dos bancos públicos, reajuste
salarial, participação nos lucros e fim do assédio moral, que serão desenvolvidos no decorrer da
Campanha.
METAS
Durante todo o ano os banqueiros exigiram o cumprimento de metas, que raras às vezes não
eram absurdas, você foi massacrado pelo acúmulo de trabalho, não é verdade?
Pois é, agora chegou a sua vez de cobrar um aumento digno e reposição das perdas nestes
últimos anos. E veja bem, o aumento reivindicado para os bancários não é um absurdo para quem
vem tendo lucros recordes desde a implantação (sob medida para isso) do Plano Real. Bancos que
conseguem faturar R$ 200 milhões, só nos primeiros 5 meses deste ano, com emissão de cheques
sem fundos dos correntistas.
Mas para sairmos vitoriosos precisamos nos mobilizar e participar das atividades realizadas pelo
nosso Sindicato.

Fique ligado no Calendário de luta da Campanha Salarial
2002
15/07 - Reunião do Comando para organização do calendário
18/07 - Entrega da Minuta/Lançamento da Campanha Salarial
18/07 à 22/07 - Entrega da Minuta Mínima Unificada nos estados
20/07 - Data limite para FEEBs, FETECs, DEB, FETRAF realizarem reuniões de
organização
18/07 à 24/07 - Distribuição do Jornal da Campanha Salarial e consulta aos bancários
26/07 - Sistematização da consulta e envio à CNB
27/07 e 28/07 - Encontro dos Bancos Privados da Região Sul em Florianópolis
29/07 - Divulgação do resultado da consulta pela CNB
15/08 - Data limite para realizações de reuniões nos locais de trabalho
05/08 à 23/08 - Mutirões, arrastão, caravanas por bancos definidos pela Executiva
Nacional
31/08 à 08/09 - Encontros Regionais/Estaduais
14/09 - Encontro Nacional dos Bancários (aberto)
Fonte: CNB/CUT

Increva-se no 3º Ban Bow
Vem aí o tradicional Torneio de Boliche dos Bancários, o 3º BanBow, as
inscrições já estão abertas e podem ser feitas pessoalmente na secretaria do
Sindicato, Av. Washington Luiz, 140 (canal 3) - em Santos, ou através do Fax
3223.8424, até o dia 02 de agosto.
Para isso, as equipes devem ser formadas por seis atletas, sendo
obrigatório a participação de três bancárias e todos devem ser sindicalizados.
Os jogos serão realizados no Play Mar Boliche, Av. Presidente Wilson, 31, no
Gonzaga, em Santos.
O Torneio será realizado nos dias 05 e 12 de agosto, das 18h às 23h. Maiores
informações com Sidney Bastides pelo fone 3223.9040.

Assembléia dos funcionários do BB:
Local: Av. Washington Luiz, 140
Data: 17/07/02
Horário: 18h
A presença de todos na Assembléia é fundamental para reagirmos contra o arrocho e a
perda de direitos imposta pelo governo FHC. Não podemos mais ficar esperando que
caia algum reajuste e benefícios do céu, o momento é de mobilização. Portanto sua
presença é imprescíndivel nesta quarta dia 17/07, às 18h, na Av. Washington Luiz, 140 para deliberação e discussão da seguinte pauta:

1-Discussão e deliberação sobre a minuta de reivindicações e proposta de
participação nos lucros e resultados;

2- Ratificação ou retificação das minutas aprovadas para a categoria bancária, de
aplicação ao Banco do Brasil S.A.
3. Autorização à Diretoria para realizar negociações coletivas, celebrar acordo
coletivo de trabalho e, frustradas as negociações, defender-se e instaurar
dissídio coletivo de trabalho, bem como delegar poderes para os fins previstos
neste edital;
4. Deliberação sobre o desconto a ser feito nos salários dos empregados em razão
da contratação a ser realizada;
5. Desautorizar a CONTEC a proceder negociação, firmar acordo coletivo de
trabalho ou convenção coletiva de trabalho, bem como participar ou instaurar
dissídio coletivo, com pretensão de aplicação na base territorial deste sindicato;
6. Outros assuntos de interesse dos empregados do Banco do Brasil.

Agenda da campanha Nacional contra a Alca - Comitê Baixada
Santista
Julho
Dias 15 a 20 - Realização das Plenárias Regionais, organizativas do plebiscito (local,
data e horário a definir).
Dia 17- 20 horas / Reunião do Fórum Social Mundial - Baixada Santista.Local:
Unisantos - Rua Carvalho de Mendonça,144.
Dia 23 - 19 horas - Debate: Metalúrgia, Siderúrgia e a Alca (Antonio Rolim)
Local: Sindicato dos Metalúrgicos (Av. Ana Costa, 55).
Dia 27 - nos Metalúrgicos (horário a definir) - Show contra a Alca (poesia, música,
teatro, hip-hop, exposições, etc).

Programação do Comitê Intersindical de Cultura:
2ª Quinzena de setembro
II Calouros da Poesia
Novembro
Final do “Calouros da Poesia”
Obs.:O Comitê Intersindical de Cultura - CIC - estará participando da organização dos
eventos culturais da Campanha Nacional contra a Alca.

Celular à R$ 10,00
Estão à disposição no Sindicato os modelos e linhas celulares Tess a partir de R$ 10,00.
(modelo Nokia 5125 no Plano Perfil).
VENHA CONFERIR

NA BOCA DO CAIXA

Preços:126%
O custo de vida subiu 126% só no Plano Real, há oito anos os preços acumulam 126% de
aumento, segundo o Dieese. A economia estagnou-se e a indústria teve uma retração de 5,1%.
Este é o modelo de administrar dos neoliberais.

HSBC
O banco inglês não pretende pagar a 2ª parcela da PLR devida aos funcionários há mais de quatro
meses. Portanto, a Comissão de Empresa já articula manifestações públicas e paralisações,
juntamente com o movimento sindical britânico. Preparem-se para participar!!!

CUT

O secretário de Relações Internacionais da CUT, Kjeld Jackobsen, está entre os 14 representantes
dos trabalhadores mundiais na Organização Internacional do Trabalho (OIT). Ele foi eleito em
junho, em Genebra, na Suiça. O mandato vai de 2002 a 2005.

OIT

A direção da Organização é composta por 56 membros. Destes 28 são representantes de
governos, 14 do patronato e 14 dos trabalhadores. Eleitos para serem representantes de
trabalhadores, patrões e governos dos 175 países-membros da OIT

Fininvest

A Fininvest, financeira do Unibanco, demitiu 800 funcionários no Rio e em São Paulo, no início de
julho. O banco apesar de ter obtido um lucro de 972 milhões em 2001, adotou uma política
demissionária desde que comprou a Fininvest, terceirizando os seus funcionários.

