
Fortaleza (CE), 16 de setembro de 2011

COLABORAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL S.A/AGÊNCIA AVENIDA PONTES VIEIRA (CE)

Ao
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO CEARÁ

Senhor Presidente,
CAMPANHA SALARIAL 2011

A agência Avenida Pontes Vieira, aqui representada pelo seu Delegado Sindical Afonso José Nogu ra
de Magalhães, pelo Líder da Ecoa José Ésio dos Santos Filho e pelos Representantes dos Novos
Funcionários, a Agente de Comunicação da Ecoa Carolina Alencar Penaforte, Daniel Pinheiro de Oliveira e
Geovanne Lopes da Silva, ainda com vistas ao Dissídio Coletivo 2011, RESPEITOSAMENTE, informam ao
sindicalistas e aos militantes, o pensamento aqui predominante: O Time da "Pontes Vieira", mais uma vez,
subscreve - a presente colaboração - esperando que se revertam os rumos da Campanha Salarial que
apresentam.os mesmo vícios dos anos anteriores, cujos resultados ficaram aquém das expectativas da maioria
dos BANCARIOS.

1. Ratificam os documentos divulgados em 15.06.2011 e 31.05.2010, assinados pelas funcionárias e
funcionários da agência supramencionada e o anexo intitulado "COMO QUEREMOS AS
ASSEMBLÉIAS? Pra base participar, a base tem de falar!".

2. O presente documento poderá NÃO transmitir melhor a mensagem dos Funcionários do BBlPonles Vieira a
quem não leu os documentos mencionados no item 1.

3. Como a categoria participar ativamente da campanha? Eis algumas respostas:

a) Os BA..l\lCARIOS perceberem que os dirigentes sindicais estão realmente empenhados, a exemplo dos
dirigentes do Sindicato dos Bancários do Maranhão e outros que também poderiam ser mencionados.

b) Acatar reivindicações da base, reivindicações também incluídas nos documentos mencionados no item I.

c) Reivindicar a Reposição das perdas salariais a partir do Governo mc... - .percentual de
aproximadamente 100% para os funcionários do BB e da CEF e um percentual de aproximadamente 40% para
os funcionários dos bancos privados, enfim, reivindicar as perdas dos BANCÁRIOS de cada banco.

d) Lutar pela recuperação do antigo PCSIPLANO DE CARGOS E SALÁRIos do BB, interstícios de
12% a cada três anos doU, ao E 10, chegando a 16% do E 11 ao E 12. Incluir na pauta as diferenças
retroativas ao periodo do confisco do PCSlPlano de Cargos e Salários.

e) Reivindicar a AMPLIAÇÁO DO PISO SALARIAL. O Piso Salarial não deve ser inferior ao salário inicial
pago pelo Banco Central, incluindo todas as verbas pagas pelo BACEN, inclusive o ACP.

f) PCR no BB - NÁO é prioridade. Só deve vir após a recuperação do antigo PCS, pois manter o confisco do i0cs
antigo PCS e IMPLANTAR o PCR é RETIRAR O DIREITO DE TODOS E BENEFICAR UM..~~~"~. CO

~r::::,'-: MINORIA. ~~ ~1>\..'
- ~~ "

9.."-<y. g) Quando recuperado o antigo PCS do BB e pagos os valores retroativos a data do confisco e quiserem
implantar o PCR, retroagindo a posse do funcionário convém lembrar: Os ESCRITIJRÁRlOS e os CAIXAS ~
EXECUTIVOS deverão serem incluídos, do contrário, trata-se de um PLANO EXCLUDENTE. Ressalte-se .$'
que o valor do Ml é muito baixo. 4J .::
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4 As ausências ou indignações da maioria dos BANCÁRIOS em atos e assembléias deve-se â maneira ant~~ .Co::> ,..,r> ~~t~"
democrática como estas são conduzidas, notadamente cerceando a participação da B~SE, q~l1mdoo bom sens?, e ;~ o:: ~~~~::~~
indica mcentrvar e cnar oportumdades para a B~SE se manifestar A principal razao da~ . greves de pijama ~ ~~~""
são as baixas reivindicações apresentadas que NAO motivam a MAIORJA DOS RA.N OS Lembramos ~",\~
que a presente colaboração ratifica e/ou complementa os documentos mencionados n item 1. c,
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Representantes. Sindical e Ecoa (Eleitos~crahcamente) ~~
~~~~..
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___ ~~-:ar Penaforte ~,1-,'" :J.•••";;~

Agente de Comunicação Ecoa -$Ç)~:~~'
Representantes dos NOVOS FUNCIONÁRIOS, empossados neste ano de 2011
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e Lopes da Silva


