
BANCÁRIOS DEFENDERÃO 11% DE REAJUSTE

http:// www.seebcg.org.br - http:// www.sindicario.com.br • Ano XXII • Nº 468 • Julho de 2010 

CAMPANHA SALARIAL 2010

www.sindicario.com.br

Durante a 12ª Conferência Nacional dos bancários, entre os dias 23 e 25 de julho, 
os bancários definiram a pauta de reivindicações 2010, que destaca como pontos 
centrais o  fim das metas abusivas e do assédio moral, a preservação do emprego, 
mais saúde e melhores condições de trabalho e de segurança, PLR maior, 
valorização dos pisos salariais. ..............................................   PÁG. 
03

 Conferência Interestadual discute temas 
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Conferencia Regional  reuniu
 dirigentes em Campo Grande
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Campanha Salarial

M e n d o n ç a  porque conta com três bancos 5%, tanto no INPC quanto no 
m i n i s t r o u  a  públicos que tiveram destaque no ICV. Mendonça acredita que “a 
primeira mesa de cenário da crise internacional: o inflação com percentual baixo, 
discussão, no dia Banco do Brasi l ,  a Caixa acrescida do crescimento econô-
12, com o tema: Econômica Federal e o BNDES. mico alto oferece ambiente 
C o n j u n t u r a  Mendonça enfatizou que o país favorável à Campanha salarial dos 
Econômica e “tem a maior taxa de crescimento bancários”. 
C a m p a n h a  dos últimos anos e pode estar O emprego formal e o 
Salarial. Para o entre as cinco maiores economias desemprego também foram temas 
p a l e s t r a n t e ,  globais, em termos de expansão abordados pelo técnico. Os dados 
“2010 tem tudo financeira, num prazo de cinco a do Dieese revelam que a taxa de 
para ser um ano dez anos”. desemprego em 2010 será uma das 
favorável para as Dados sobre o PIB menores dos últimos anos, cerca 
n e g o c i a ç õ e s  brasileiro revelam que a atividade de 12,5%. Em contrapartida, o O Sistema Financeiro foi 

salariais dos bancários”. Ele econômica terá crescimento de Dieese contabiliza mais de dois o tema de abertura da Conferência 
afirmou que apesar da crise cerca de 6,7% em 2010, de acordo milhões de empregos formais, só Interestadual que aconteceu nos 
financeira ainda persistir em com o Dieese é o maior índice dos neste ano, sendo que a cada dez dias 12 e 13 de julho, em Itanhém 
alguns países, principalmente na últimos 14 anos. A inflação contratações, oito são através da (SP). O técnico do Dieese Sérgio 
Europa, o Brasil tem crescido, isso prevista para 2010 é de cerca de carteira de trabalho assinada. 

Apesar de no Brasil a R$ 2.099,83. No mesmo 
estatística de emprego estar em período demitiram 30. 034 
alta, no ambiente bancário a trabalhadores com a remunera-
realidade é outra. De acordo ção média de 3. 509, 59. 
com Sérgio, os bancos continu- Mesmo com o lucro gigantesco 
am utilizando a rotatividade da de R$ 37,4 bilhões, no ano 
mão-de-obra para reduzir a pa s s ado  os  banque i ro s  
remuneração e criar poucos fecharam 621 postos de 
postos de trabalho. “Um dos trabalho. 
grandes desafios do movimen- Já entre os meses de 
to sindical para os próximos janeiro e março de 2010 foram 
anos será o de minimizar essa 11. 053 admissões, contra 
rotatividade”, alerta Sérgio. 8 .213 demissões.  “Essa  

Pesquisa do Dieese e rotatividade impede o aumento 
Contraf/CUT destaca que em da renda média do bancário, a 
2009 os bancos admitiram 29. massa salarial permanece 
413 bancários com salários de 

Técnico do Dieese prevê ano favorável para os bancários 

Sobre as negociações coletivas, Mendonça é otimista e chegou a 
afirmar que “é possível pensar em reajustes melhores para 2010”. O Dieese 
realizou a análise dos acordos coletivos de 692 categorias de trabalhadores, 
no ano passado. A proporção de categorias com reajustes salariais no 
mínimo equivalentes ao INPC-IBGE atingiu 92,6 %, um número elevado 
considerando-se o cenário de crise econômica internacional.

Os lucros dos seis maiores bancos do país (Banco do Brasil, Itau 
Unibanco, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e HSBC) 
registraram, juntos, em 2008, o valor de R$ 35, 5 bilhões. Em 2009, teve um 
crescimento de 5, 14%, subindo para R$ 37, 4 bilhões. De acordo com o 
técnico, esses valores representam parte expressiva do Sistema Financeiro 
do país.

“Sei que a negociação com os bancos é sempre muito difícil, mas o 
crescimento econômico no Brasil é propício aos bancários. É indiscutível 
que estamos vivendo momentos melhores, espero que isso possibilite uma 
campanha salarial mais favorável à categoria. Mas, os resultados dependem 
principalmente da união e mobilização dos bancários”, finalizou 

Negociações ColetivasRemuneração bancária

atendimentos como:  prótese, canal, 
clareamento, Ortodontia, tratamento de 
gengiva, restaurações e estéticas, implante, 
limpeza e cirurgia.  

O SEEB CG/MS promove mais 
 De acordo com o presidente um benefício aos filiados e seus dependen-
Clementino Pereira o papel do Sindicato é tes legais, desta vez na área da saúde. Em 
buscar melhorias, seja no trabalho, salário, junho, o Sindicato firmou convênio com a 
saúde, segurança ou lazer. “Além das Clínica OrtoFacial – Odontologia Total. 
conquistas adquiridas no Acordo Coletivo, Com a parceria, fica garantida a redução 
buscamos novos benefícios para os nossos nos valores dos tratamentos dentários. 
filiados através dos convênios. Mas, 

A OrtoFacial está há 15 anos no sempre firmando parceria com institui-
mercado sul-mato-grossense, oferecendo ções sérias e de qualidade”, enfatiza.

Sindicato firma convênio 
com Clínica Odontológica

Fotos: Adriana Miceli e Vanderlei Silveira 

Foto: Dirigentes do SEEB CG/MS visitam a Clínica Ortofacial.


