FEEB SP-MS

PUBLICAÇÃO

DO

S I N D I C ATO

DOS

BANCÁRIOS

DE

CAMPINAS

E

REGIÃO -

W W W. B A N C A R I O S C A M P I N A S . O R G . B R

- 21/09/2011 - N º 1 3 1 2

Contraproposta INSUFICIENTE.
Comando orienta REJEIÇÃO
epois de uma semana, a
Fenaban apresentou no último dia 20 a sua prometida
“proposta global”, durante a
quarta rodada de negociação
realizada em São Paulo, que
prevê reajuste salarial de 7,8%.
Reunido após a rodada, o Comando Nacional dos Bancários, do qual o Sindicato faz
parte, considerou insuficiente
a contraproposta dos bancos e
orienta REJEIÇÃO. Nesta quinta-feira, dia 22, o Sindicato
realiza assembleia na sede, às
19h, para avaliar a contraproposta e decidir os rumos da
Campanha Nacional; inclusive
greve por tempo indeterminado. Na sexta-feira, dia 23, o Comando e a Fenaban voltam a se

D

reunir.
Para o presidente do Sindicato, Jeferson Boava, o índice
de reajuste não contempla as
necessidades dos bancários.
Segundo ele, o índice de 7,8%
equivale ao avanço das receitas
de serviços dos bancos, em
função do aumento das rendas
de tarifas e cartões de crédito
no primeiro semestre deste
ano, conforme divulgou no
mesmo dia 20 o Banco Central,
em seu “Relatório de Estabilidade Financeira. “É pouco”,
frisa o presidente, principalmente quando o lucro líquido
do sistema bancário cresceu R$
4,5 bilhões no citado primeiro
semestre em relação a igual período do ano passado e somou

Reajuste

7,8%

Piso escritório - 90 dias

R$ 1.347,50

Salário Caixa - 90 dias

R$ 1.842,36

Anuênio

R$ 19,22

Vale refeição/Alimentação

R$ 430,54

Cesta Alimentação

R$ 335,36

13ª cesta

R$ 335,36

Requalificação

R$ 963,33

Auxílio creche/babá

R$ 281,71

PLR
Regra Básica Percentual Salário

90%

Parcela fixa

R$ 1.186,66

Limitado

R$ 7.741,12

2,2 salários, Limitado

R$ 17.030,00

PLR Adicional 2 % Lucro Líquido limitado

R$ 2.587,00

R$ 59,7 bilhões no acumulado
dos últimos doze meses, de
acordo com o relatório do BC.
“Sem falar que a denominada
proposta global, prometida na
terceira rodada, realizada no último dia 12, não passa de uma
‘proposta mínima’; sequer

avança na PLR, não valoriza o
piso e nem superficialmente
aborda o tema emprego”, destaca Jeferson. “É hora de pressionar. Porém, quem decide é a
categoria. Nesta quinta, todo
mundo, privados e públicos, na
assembleia”.

Assembleia
dia 22, quinta-feira,
avalia contraproposta,
às 19h, na sede
do Sindicato
Dia 26, segunda-feira, assembleia de organização
da Campanha, na sede do Sindicato, às 19h.

TERCEIRA

Mais informações: www.bancarioscampinas.org.br

RODADA

BB tem que apresentar proposta
Jailton Garcia/Contraf-CUT

a terceira rodada de negociação da pauta específica com o Comando dos Bancários, realizada no último dia
20, o Banco do Brasil não apresentou nenhuma proposta. Os
representantes do banco se limitaram em reafirmar a contraproposta da Fenaban, apresentada no mesmo dia. Quanto às reivindicações específicas,
disseram que ainda estão “avaliando”. Para o presidente do
Sindicato, Jeferson Boava, que
participou da rodada, o “BB
tem que apresentar proposta
sobre vários pontos, entre eles,
plano de carreira com aumento no piso, nos interstícios;
jornada de 6h para as funções
comissinadas; e critérios de
ascensão mais claros e objetivos, como concurso interno e
pontuação no TAO. Sem falar
nas questões de saúde, previdência, auxílio educação e nas
pendências dos bancos incorporados”. Veja a seguir algumas

N

das propostas dos funcionários que
o BB diz estar “avaliando”.
Plano de Carreira
e Remuneração
- Melhorar o PCR (Plano de Carreira e Remuneração) com a majoração do interstício na tabela por an-
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Jeferson, presidente do Sindicato, na negociação com BB

tiguidade (A1 - A12) para 6%, e com
isso a amplitude aumentará para
1,90 (hoje é de 1,38);
- Todos os funcionários devem pontuar diariamente na carreira de mérito, enquadrando os caixas e escriturários nas faixas G1 a G4 de
acordo com sua remuneração, com
revisão no prazo de aceleração
para que os funcionários possam
atingir o final da carreira “M”.
Plano de Cargos
Comissionados
- Igualdade de oportunidades para
as mulheres, com criação de regras
para ampliar a presença de mulheres em cargos comissionados. Igualdade de oportunidades para negros
e deficientes.
- Caixas - revisão da gratificação/comissão com unificação dos
valores em todos os bancos, com

dotação mínima de três caiex por
agência, fim do PSO e Comissionamento automático de caixas após
90 dias de atuação.
- fim da lateralidade, com retorno do
pagamento de todas as substituições.
- Revisão da pontuação do TAO da
carreira dos egressos de bancos,
considerando o histórico funcional
com reconhecimento do tempo de
serviço nos bancos incorporados, inclusive para efeito de contagem da
carreira de mérito.
- Incorporação de 10% da comissão
a cada ano de trabalho.
- Comissionamento: nomeação via
provas de seleção interna.
- Reajuste da verba de aprimoramento profissional.
- Fim do modelo de segmentação
BB 2.0 e da rotatividade de encar-

teiramento, que traz insegurança
aos gerentes de contas.
- Fim da trava de dois anos para comissionamentos e transferências.
Funcionários oriundos de
bancos incorporados optantes:
- Igualdade de oportunidade em
comissionamentos para todos.
- Extensão dos direitos e benefícios
do aditivo sem restrição aos não optantes.
- Desmembramento do VCPI, em
VCP-I e VCP de VP, com revisão dos
reajustes do VCP de VP do acordo
de 2010.
- Direito de uso do PAS para todos.
PLR:
- Parcela com distribuição linear
deve ser de 5% do lucro líquido sem
limites.
- Módulo bônus para todos, inclusive para cedidos e afastados por licença saúde.
- Pagamento de parcela variável na
PLR para atendentes de CABB,
Auxad´s, etc. no mínimo igual a
dos Caixas.
- Quantidade de salários paradigma
para comissionados deve ser igual
em todos os níveis comissionados.
- Vale Transporte: Garantir o uso de
transporte intermunicipal.
- Criação do Auxilio Educação.
- Reajuste do valor das diárias de
viagens a serviço e do valor do
reembolso de combustível em caso
de uso de automóvel próprio em
50% nos casos de serviços externos.

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Campinas e Região, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 46.106.480/0001-70, Registro sindical nº 006.132.02541-7, por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados em estabelecimentos bancários dos bancos públicos e privados, sócios e não sócios, da base territorial deste sindicato, dos municípios de Aguaí, Águas de Lindóia, Águas da Prata, Americana, Amparo, Artur Nogueira, Cabreúva, Campinas, Cosmópolis, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Jaguariúna, Lindóia, Louveira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Morungaba, Monte Mor, Monte Alegre do Sul, Nova Odessa, Pedreira, Paulínia,
Santo Antonio do Jardim, Santo Antonio de Posse, São João da Boa Vista, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Valinhos e Vinhedo, para a assembleia geral extraordinária que se realizará no dia 22 de setembro de 2011, às 18:30h,
em primeira convocação, e às 19:00h, em segunda convocação, no endereço da sede do sindicato à Rua Ferreira Penteado, nº 460, Centro, Campinas/SP, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 1.
Avaliação e deliberação sobre a contraproposta apresentada pela FENABAN na reunião de 20/09/2011, à minuta
de reivindicações entregue em 12/08/2011; 2. Deliberação acerca de paralisação das atividades por prazo indeterminado; 3. Estipulação do valor a ser descontado a título de contribuição assistencial;
Campinas, 20 de setembro de 2011.
Jeferson Rubens Boava
Presidente
Edital publicado no jornal Folha de S. Paulo, edição do dia 20/09/2011

