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CAMPANHA SALARIAL - III

Assembleia, às 18 horas, delibera sobre Lucros x Empregos
balanços do primeiro sea proposta de início da greve amanhã mestreOsdeste
ano, apurados pelos
Nesta quarta-feira, às 18
horas, bancárias e bancários da
cidade e região estarão reunidos em
assembleia na sede do Sindicato.
Os trabalhadores devem rejeitar a
“proposta global” apresentada pela

Fenaban no dia 17 e deliberar sobre a
proposta de início da greve por tempo
indeterminado a partir de amanhã.
Os demais sindicatos do Estado
também estarão realizando suas
assembleias no final da tarde de hoje.

CAMPANHA SALARIAL - II

Proposta de PLR da Fenaban retira
mais de R$ 1,2 bilhão dos trabalhadores
A proposta de PLR feita pela
Fenaban aplica uma redução
significativa no montante a ser
distribuído aos bancários. Conforme
cálculos feitos pelo Dieese, esse
montante chega a R$ 1,2 bilhão
somente nos seis maiores bancos do
país, BB, CEF, ItaúUnibanco,
Bradesco, Santander e HSBC.
Confira na tabela abaixo.
A regra da PLR do ano passado: No
ano passado, o valor da PLR foi de
90% do salário mais R$ 966,00
limitado a R$ 6.301,00. Se o total pago
de PLR ficou menor que 5% do lucro
líquido, o pagamento foi majorado até
chegar a 2,2 salários, com teto de R$

Banco

BB
Caixa
Bradesco

13.862,00. Além disso, dependendo do
crescimento do lucro líquido de 2007 a
2008, o bancário recebeu o valor
adicional de até R$ 1.980,00.
A proposta da Fenaban para este
ano:
a) pagamento de 1,5 salário até R$ 10
mil, limitado a 4% do lucro líquido do
ano de 2009;
b) mais parcela linear de 1,5% do lucro
líquido, limitado a R$ 1.500,00 - com
desconto do programa próprio do
banco, onde houver.
Assim, a intenção dos bancos é
pagar, em 2009, apenas 5% do lucro
líquido, quando no ano passado, esse
percentual chegou a 15%.

bancos que atuam no Brasil, mostraram que a crise financeira mundial pouco afetou seus resultados. No
conjunto, os 21 maiores bancos do
país lucraram mais de R$ 14 bilhões.
E a perspectiva é de que, neste segundo semestre, os lucros sejam
ainda maiores.
Ao mesmo tempo, o setor bancário fechou 2.224 postos de trabalho na primeira metade do ano. Se
estivessem realmente cumprindo
com a responsabilidade social que
tanto alardeiam, os bancos estariam
ampliando o nível de emprego.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Negociação não
trouxe avanços

A negociação que aconteceu
com a diretoria da CEF no dia de
ontem acabou sem avanços em relação às reivindicações da pauta específica. Os representantes da CEF
alegaram que aguardarão o desdobramento das negociações na
mesa da Fenaban. Para a Comissão Executiva
dos EmpregaEstimativa do montante pago de PLR em 2008 e 2009 *
dos, CEE/CEF,
em R$
variação %
em % do LL
os funcionários
devem respon2008
2009
2008/2009
2008
2009
der a essa pos781.820.363,64
441.491.930,0
-44%
8,88% 5,50%
tura da empresa aderindo à
481.974.047,64
127.327.420,0
-74%
12,41% 5,50%
greve nacional.
501.443.249,68

442.238.720,0

-12%

6,58%

5,50%

Itaú Unibanco

864.821.768,39

504.430.520,0

-42%

10,33%

5,50%

Santander

110.329.643,63

110.662.530,0

0%

7,16%

5,50%

HSBC

122.639.423,99

27.473.710,0

-78%

9,08%

5,50%

2.863.028.496,97

1.653.624.830,0

TOTAL

* com a regra proposta pela Fenaban

Fonte: Levantamento realizado pelas subseções do Dieese, da Contraf-CUT e do Sindicato dos
Bancários de São Paulo, com base nos dados dos balanços dos bancos do ano passado e na
projeção anualizada dos lucros destes mesmos bancos no primeiro semestre de 2009.

PIADINHA
- M a m ã e ,
mamãe...é
verdade que
descendemos
dos macacos??
- Não sei, filho...
seu pai nunca
quis
me
apresentar a
família dele.

