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AUMENTAR A MOBILIZAÇÃO PARA PRESSIONAR OS BANQUEIROS!!!

Campanha Salarial 2007

MOBILIZAÇÃO ARRANCA
NEGOCIAÇÃO DA FENABAN
Os banqueiros vinham enrolando para fazer a primeira
proposta mesmo com os lucros bilionários. A partir
da última quinta-feira o Sindicato dos Bancários de
Santos e a categoria em nível nacional intensificaram
as paralisações de várias unidades e pressionaram os
bancos, que recuaram e marcaram nova negociação
já para hoje - terça-feira. Esta semana vamos aumentar
a temperatura das mobilizações. [ Leia mais na pág. 2 ]
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EXIGIMOS RESPEITO NAS
NEGOCIAÇÕES OU  GREVE NACIONAL

Depois da pressão das para-
lisações que ocorreram em vá-
rias agências de todo o país na
última quinta-feira, quando os
bancários de Santos paralisaram
o Unibanco da Amador
Bueno,das 9h às 13h, a Fena-
ban entrou em contato com o
Comando Nacional dos Bancá-
rios marcando uma nova roda-

da de negociações para hoje, dia
18, às 14h.

O conflito explodiu porque os
banqueiros não apresentaram
avanço nas propostas para as clá-
usulas econômicas.

"O processo de mobilização que
estamos realizando em todo o país
arrancou essa negociação", ressal-
ta Ricardo Saraiva Big, Presidente

do Sindicato dos Bancários de
Santos e Região. "Estaremos aten-
tos ao desenrolar das negociações.
Esta semana intensificaremos as
atividades na região. Vamos au-
mentar as mobilizações para pres-
sionar os banqueiros e construir a
greve nacional ", finaliza Big.

Entre as reivindicações econô-
micas na pauta dos bancários está

o reajuste de 10,3%. Os ban-
cários também querem uma
Participação nos Lucros e Re-
sultados (PLR) de dois salári-
os, mais uma parcela fixa de R$
3.500, distribuída de forma li-
near para todos. O piso salari-
al reivindicado para a catego-
ria é de R$ 1.628,24 (salário
mínimo do Dieese).
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EXPEDIENTE

CAIXA NÃO PRETENDE
NEGOCIAR ISONOMIAEste ano, o Comando Nacional e a Comis-

são de Empresa dos Funcionários, quer ne-
gociar com o BB nos mesmos moldes das ne-
gociações com a Fenaban, com os temas di-
vididos por blocos. Nesta primeira rodada se-
rão discutidas as cláusulas da isonomia, saú-
de e as renováveis. Para a próxima rodada
vai propor o seguinte bloco: Planos de Car-
gos e Salários e de Cargos Comissionados
(PCS/PCC), recomposição do poder de com-
pra dos salários e o vale-transporte. Para que
as negociações avancem, os bancários do BB
devem participar de todas as atividades de
mobilização propostas pelo sindicato.

BB NEGOCIA
HOJE DIA 18

Plano de Cargos e Salários, Plano de Car-
gos Comissionados e isonomia de direitos e
benefícios foram os principais temas em dis-
cussão na primeira rodada de negociação es-
pecífica entre os empregados e a Caixa Eco-
nômica Federal, realizada dia 10.

Os negociadores da Caixa mostraram dis-
posição para discutir globalmente o PCS/
PCC, mas continuam alegando dificuldades
por conta da existência de um grande con-
tingente de empregados que não optaram
pelo saldamento do REG/Replan e o Novo
Plano da Funcef.

O Comando Nacional dos Bancários res-

saltou que não concorda com qualquer vín-
culo que se faça entre questões relativas
aos planos de benefícios da Funcef e a es-
truturação de um PCS/PCC que atenda às
expectativas dos bancários da Caixa.

Sobre a isonomia, a Caixa disse que não
tem intenção de negociar.

A próxima rodada de negociação ficou
marcada para o dia 19, em São Paulo. A pau-
ta de reivindicações foi entregue à Caixa no
dia 14 de agosto e contém itens relaciona-
dos também a saúde e condições de traba-
lho, segurança bancária, aposentados e con-
tratação de novos empregados, entre outros.


