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CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO

Fortaleça o Sindicato e concorra a prêmio

C

Sorteio de um carro

Em dezembro sorteio será de um carro popular zero
Km entre todos associados dos Sindicatos participantes.
Peça sua ﬁcha agora mesmo, ligando para 2440-7888. Se
preferir, entre em www.bangnet.com.br e manifeste sua
intenção em sindicalizar. Pode também enviar seus dados
para contato@bangnet.com.br solicitando a ﬁcha. Participe,
Sindicato com muitos sócios é Sindicato e categoria forte!!!
Foto: Divulgação

• PLR e PLR adicional: divide o lucro do banco entre os
que o produzem;
• Isenção de IR na PLR: até
R$ 6000 recebidos no ano;
• Abono assiduidade: 1 dia de
folga não descontado ao ano;
• Vale-cultura: R$ 50 para quem
ganha até 5 salários mínimos
Sindicato forte é Sindicato com muitos sócios. Vem com a
gente!!!

ontinua a 2ª Campanha
de Sindicalização 2013
da Fetec – Federação
dos Bancários da Cut. Ainda não
é associado? Veja algumas lutas
desenvolvidas pelo Sindicato, e
que foram vitoriosas, trazendo
benefícios aos bancários:
• Tíquete refeição / alimentação: conquistada na década de
90, com valor igual para todo
cargo e região do Brasil;

Essas já ganharam!!!
Foto: Valdenir Silva

Foto: Divulgação

Os diretores do Sindicato (esq. p/ dir.) Júlio, Jessé e
Gilmar entregaram para Telma Regina, do Santander
Cumbica, uma linda câmera fotográfica. Telma é
sindicalizada desde o antigo Banespa.

A bancária Carla de Cássia, do Santander Santos Dumont, ganhou um
tablet, entregue pelos diretores do Sindicato (esq. p/ dir.) Gilmar, Jessé e
Júlio. É sindicalizada desde os tempos de funcionária do América do Sul.

Coube a Luíza Helena, diretora do Sindicato, entregar
o celular para uma sorridente Fernanda Meira, do
Itaú Vila Zaira, sorteada entre os mais de 1800 sócios
do Sindicato.

Cultural /Convênio
Desconto de 5 % para bancários
sindicalizados (apresentar
carteirinha ou holerite)

CEF

Sindicato apoia Chapa 130
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#VEMPRALUTA

Conquista da greve, Grupo de Trabalho sobre

adoecimento de bancários será instalado

O

Comando Nacional
dos Bancários, coordenado pela Contraf-CUT e assessorado pelo
Coletivo Nacional de Saúde
do Trabalhador, se reúne no
começo de novembro, com a
Fenaban, em São Paulo, para
instalar o grupo de trabalho
bipartite sobre o adoecimento
da categoria. Também será discutido a melhoria do programa
de combate ao assédio moral.
A criação desse espaço
é uma das conquistas da Campanha 2013, fruto da intensa
mobilização dos bancários e
do contínuo esforço das entidades sindicais e especialistas
em saúde do trabalhador por
melhorias nas condições de
trabalho, que está previsto na
cláusula 61ª - Grupo de Trabalho Bipartite - Análise dos
Afastamentos do Trabalho - da
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de 2013/2014.

O que diz cláusula
61ª da CCT
“As partes ajustam entre si a
criação de um grupo de trabalho de caráter transitório,
que vigorará pelo prazo de
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FETEC/SP

vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho e
se exinguirá em 31/08/2014,
para análise das causas dos
afastamentos no trabalho dos
empregados do setor.
Parágrafo Primeiro
O grupo de trabalho será
constituído de forma bipartite, em igual número de representantes.
Parágrafo Segundo
No prazo de 15 (quinze)
dias, contados da data da
assinatura desta Convenção Coletiva de Trabalho,
as partes de comum acordo
fixarão o calendário de reuniões do grupo de trabalho.”

S

Expectativas dos bancários

egundo Walcir Previtale, secretário de
Saúde do Trabalhador da Contraf-CUT,
um dos objetivos do grupo de trabalho
é elaborar um diagnóstico real da saúde dos
bancários que adoecem e se afastam do trabalho e, no que depender das entidades sindicais, será realizado um estudo profundo, mas
para isso é preciso que os bancos forneçam as
informações necessárias.

Para Silvana Kaproski, diretora do
Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região na área da saúde, a cláusula representa
avanço, mas a informação é um importante
aliado no processo. “Continuaremos lutando para que os trabalhadores sejam esclarecidos dos riscos de sua função e, principalmente, como se proteger ou se tratar em
caso de doença”.

ITAÚ - PCR foi fruto da luta
dos Sindicatos

FINANCIÁRIOS Proposta aprovada

Homologações do
Santander
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ITAÚ

PCR foi fruto da luta dos Sindicatos
lhar, garantindo a PCR
de R$ 1.950 neste ano e
R$ 2.080 em 2014, ambos sem desconto da PLR
(Participação nos Lucros e
Resultados) da categoria.
O montante deste ano foi pago ainda
em outubro, junto com
a antecipação da regra
básica (54% do salário
mais valor fixo de R$
1.016,40, limitado a R$
5.452,49) e da parce-

Foto: Fabiano Santos

A

direção do Itaú
permaneceu
calada, enquanto o
movimento sindical travou
uma verdadeira luta em
que a categoria saiu vitoriosa! Aﬁnal, desde fevereiro, o silêncio da direção
da empresa só era quebrado para dizer que não pagaria a PCR.
Mas os bancários,
organizados pelos Sindicatos, souberam bata-

la adicional (distribuição linear de 2,2% do
lucro do primeiro semestre, com teto de R$
1.694,00) da PLR.
O novo valor representa um reajuste de
8,33% sobre o valor de
2012, quando os bancários receberam R$
1.800. Já o total a ser
pago em 2014 significa
reajuste de 6,67% sobre
o montante de 2013.

FINANCIÁRIOS

Proposta aprovada
Os financiários aceitaram proposta de acordo em Assembleia de 29/09.
Confira os principais pontos:
A proposta da Fenacrefi
• Reajuste - 8,9%, que representa aumento real de 1,82%.
• Pisos - 9,4%, o que representa ganho real de 2,29%.
• PLR - 90% sobre todas
as verbas + ﬁxo de 1.760
+ 10,92% (ganho real de
3,71%) = 1.952,19. Teto de

8.555,19 + 8,90% = 9.316,60.
• Vale-cultura (novidade)
R$ 50,00 mensais para quem
ganha até 5 salários mínimos,
conforme Lei 12.761/2012.
A Assembleia também aprovou o desconto
assistencial, de 2,5 % descontado sobre o valor das
verbas fixas, uma única

vez. Para os que discordam
do desconto, o período
para oposição vai de 05 a
14 de novembro, devendo
ser apresentada na sede do
Sindicato carta de próprio
punho em 2 vias de igual
teor em papel sem timbre,
pelo próprio financiário,
de segunda à sexta das 9 às

17 h, contendo seus dados
pessoais (Nome, RG, CPF)
e dados funcionais (financeira, agência e matricula
funcional), além dos motivos da contrariedade do
desconto. Os dados constantes na carta são de inteira responsabilidade do
funcionário.

Mais
Homologações do
Santander

O banco têm usado o expediente
de enviar empregados terceirizados como preposto da empresa
na hora da homologação, fato repudiado pelo Sindicato que tem
causado a suspensão do ato homologatório. Estamos cobrando a
imediata regularização do tema.

Pagina Casada.indd 2

Processo FGTS

O Sindicato, junto com o departamento jurídico da entidade, está
realizando levantamento sobre os
riscos e a viabilidade de abertura
de processo coletivo para correção
das perdas do FGTS, quando a TR
(atual índice utilizado na correção)
ﬁcou abaixo da inﬂação. Resultado
em breve.

Copa Bancária

O Sindicato está consultando bancários sobre a viabilidade de mudança no formato da Copa Bancária, normalmente realizada nos
dias de semana, em janeiro. O novo
formato prevê jogos aos sábados e
mais meses para realização. Bancárias também são consultadas sobre torneio de truco e boliche.
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