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INFORMATIVO 8 CAMPANHA SALARIAL 2009

Acompanhe o resultado das negociações no
BNB e do Comando Nacional com a Fenaban
e o quadro da greve no site da AFBNB
(www.afbnb.com.br)

www.afbnb.com.br

AFBNB intensifica mobilização da

*****

Na manhã de hoje, diretores da AFBNB estiveram
no Centro Administrativo do Passaré em manifestação a
favor da greve. Os diretores conversaram com os funcio-
nários, ratificaram os motivos da greve e reafirmaram as
bandeiras de luta defendidas pela Associação: PLR justa,
piso do Dieese, pagamento dos passivos trabalhistas,
isonomia de tratamento, PCR, Plano de Função, Plano de
Previdência, fim do assédio moral dentre outras.

O diretor José Alci registrou que na agência Centro
o funcionamento está precário, com perspectiva de parar
em função das mobilizações que vêm sendo feitas. O di-
retor de Comunicação da AFBNB, Dorisval de Lima, desta-
cou o grau de adesão – quase 100% - no BNB, em todos
os estados “fato que pode ser utilizado como trunfo pelo
comando de greve para ser mais contundente nas nego-
ciações, bem como cobrar o não desconto dos dias para-
dos”. Além disso, ressaltou que tamanha adesão mostra a
insatisfação dos trabalhadores do BNB com a falta de
uma política de valorização. Após isso, os diretores da
AFBNB, do Sindicato dos Bancários e funcionários em greve
entraram no Centro Administrativo e percorreram os am-
bientes, sensibilizando os trabalhadores do BNB para a
importância da união e da organização para que se al-
cance as conquistas esperadas.

Vários ambientes do Passaré estão parcial ou to-
talmente em greve: Tecnologia da Informação, Central
de Retaguarda, Educação Corporativa, ASCOM, Central de
Cadastro, Ambiente de Políticas Públicas, Ouvidoria, Am-
biente de Desenvolvimento Territorial, Etene, Gráfica,

Pronaf, Ambiente de Gestão de Pessoas, Ambiente de Re-
cuperação de Crédito, Núcleo de áudio-visual, Unidade
de Orientação ao Cliente.

Próxima negociação: está marcada para a próxima sex-
ta-feira (9), às 11h, outra rodada de negociação especí-
fica do BNB. Em âmbito nacional, não há reunião
agendada até o momento entre Fenaban e Comando Na-
cional. A proposta apresentada até agora pelos banquei-
ros é de 4,5% de reajuste, PLR piorada e nenhum avanço
nas demais cláusulas.

Comando de greve do BNB e Sindicato de Sergipe con-
vidam para comemoração do aniversário da promessa
do PCR no BNB

O Comando de Greve do BNB, juntamente com o
Sindicato dos Bancários de Sergipe, convida todos @s
colegas para juntos comemorarmos, nesta quarta-feira,
07/10, às 8 horas, o aniversário do Plano de Cargos e
Remuneração (PCR) / Plano de Funções e Comissões (PFC).

O PCR sempre foi rejeitado pelas entidades repre-
sentantes dos empregados do Banco do Nordeste, não
podemos esquecer que sua aprovação só foi possível com
o uso de subterfúgios nada éticos.

Em Sergipe a direção do Banco vinculou o paga-
mento de uma causa judicial tramitada e julgada favorá-
vel aos bancários à aprovação do Plano pelos funcioná-
rios. Em outros estados o processo foi semelhante, sem-
pre com pesadas críticas por parte da maioria das entida-
des representativas, afinal de contas trata-se de um PCR
ruim. Nunca atendeu às necessidades dos funcionários,
e tinha como premissa pior um salário de ingresso não
compatível com um banco de desenvolvimento.

Aleijado desde o ano passado, quando na greve de
2008, os bancários conquistaram o piso de R$ 1.350,00
( 1.012,50 + 337,50). O Banco ainda não foi capaz de
corrigir o PCR, já que todos os funcionários admitidos
desde 2004 estão recebendo a mesma remuneração.

Nesta campanha salarial, lutamos por um piso de
2.047,00, remuneração compatível com um banco de
desenvolvimento, este é mais ou menos o salário inicial
no BNDES. Remuneração que poderá viabilizar uma car-
reira profissional digna e comprometida com as necessi-
dades e realidades do desenvolvimento do região Nor-

greve no Passaré


