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Não assine e nem produza
provas contra si. É justa causa!
Alguns bancos segundo denúncias e ações na justiça,
entre eles o Santander e o Itaú, formaram verdadeiros
grupos de repressão para forçar os bancários a confessarem por escrito irregularidades por simples desconfiança sem provas. Além disso, estão forçando a fazerem
homologações dentro das agências. Ouviu a palavra
demissão entre em contato com a diretoria do Sindicato
ou a secretaria (13) 32021670.
No Santander, por exemplo, existem duas Gerências de
Ocorrências Especiais (GOE) e de Ocorrência Interna
(GOI) onde sofrem interrogatórios e são pressionados
com ameaças para que escrevam e assinem carta onde
assumem ilícitos ditados pelos inspetores.
No Itaú os bancários recebem a notícia de que irão participar de um treinamento em São Paulo, lá são surpreendidos com interrogatórios, ameaças e pressionados a
fazer uma carta que os incrimine.
Após as demissões, os funcionários vão ao Sindicato
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PLR E DIREITOS GARANTIDOS

sem lembranças do que escreveram ou assinaram. O
departamento jurídico alerta que as demissões por justa
causa podem se tornar irreversíveis na justiça e dependem do que relatam e assinam.
A diretoria do Sindicato adverte aos trabalhadores a
ocorrência deste tipo de situação na região. A Lei garante que nenhuma pessoa é obrigada a assinar qualquer
documento ou produzir prova contra si. É muito importante que os bancários e bancárias denunciem estas
práticas de tortura psicológica.
Já ocorreram nos últimos meses três demissões por justa
causa. É importante que a categoria denuncie estas práticas que estão se tornando comum, porém ilegal por parte
do banco, ao Sindicato. Não faça nem assine a carta em
hipótese alguma, mesmo sob pressão de sofrer responsabilidades civil e criminal. Geralmente os bancários
que foram coagidos são demitidos por justa causa e se
assinam a carta fica difícil reverter a dispensa por justa
causa e ganharem seus direitos na justiça.

ASSEMBLEIA

DIA DO BANCÁRIO

21 FESTA
DO CHOPE

Reajuste de 5%

31 DE AGOSTO
21H AS 2H CLUBE VASCO DA GAMA

R$ 60
CONVITE

20H

LOCAL:
Sindicato dos Bancários
de Santos e Região

Todos na Assembleia dia 29/8
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Numa das mais difíceis conjunturas da história da categoria bancária, dentro de um golpe que
retira direitos e busca dividir e enfraquecer os trabalhadores, os bancários conseguiram arrancar
dos bancos uma proposta de acordo com aumento acima da inflação e manutenção de todas as
cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho, garantindo a unidade nacional da categoria
Foram dez rodadas de negociação, iniciadas em 28 de junho,
e muita pressão do Comando Nacional dos Bancários sobre a
federação dos bancos na mesa de negociação, articulada e discutida com os trabalhadores nos protestos do dia 10/08, Dia do
Basta, e desde novembro de 2017, em atividades nas agências.

A proposta prevê, ainda, acordo com validade de dois anos.
Assim, ficariam garantidas, até 2020, a manutenção de todos
os direitos e a reposição total da inflação (INPC), mais 1% de
aumento acima da inflação para salários e demais verbas em 1º
de setembro de 2019.

Finalmente no sábado (25), a Fenaban apresentou uma proposta final, com reajuste salarial de 5% (aumento acima da
inflação de 1,18% sobre uma inflação do INPC projetada em
3,78%) e garantia de manutenção de todos os direitos previstos na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) válida para os
empregados de bancos públicos e privados do Brasil. Se aprovada, a primeira parcela da PLR será paga em 20 de setembro.

Assembleia Geral

BB e Caixa
As negociações com o Banco do Brasil e a Caixa Federal
também garantiram a manutenção de todas as cláusulas dos
acordos específicos, inclusive Saúde Caixa e PLR Social
que estavam ameaçados. Serão os únicos empregados do
setor público com aumento acima da inflação e sem retirada
de direitos.

Ultratividade
garantia direitos
Com o fim da ULTRATIVIDADE - princípio que garantia a validade do atual acordo coletivo até a assinatura de
outro - os bancários não têm mais a garantia depois de 1º de
setembro daqui pra frente do VA, VR, plano de saúde, PLR
e outros direitos da CCT. Por isso é importante assinatura
de um pré-acordo pelos bancos em todas as campanhas
salariais futuras.

Data: 29

de agosto, 20h

Local: Av. Washington Luiz, 140

Sindicato dos Bancários de Santos e Região convoca todos os empregados em estabelecimentos
bancários dos bancos públicos e privados, sócios e
não sócios, da base territorial deste sindicato, para
a assembleia geral extraordinária que se realizará
no dia 29/08/2018, às 19h, em primeira convocação, e às 20h, em segunda convocação, no endereço sito à Av. Washington Luiz, 140, para discussão
e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:
1. Avaliação e deliberação sobre proposta apresentada pela FENABAN em 25/08/2018;
2.Deliberação acerca de paralisação das atividades
por prazo indeterminado.
Santos, 25 de agosto de 2018.
ENEIDA FIGUEIREDO KOURY
Presidente
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#semprenaluta!

Bancos propõem 5%

e garantem direitos por dois anos
1ª rodada dia 28/6 Fenaban (federação
dos bancos) não levou para a mesa nenhuma
resposta sobre o pré-acordo para garantir a
validade da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) depois de 31 de agosto, proposta
que foi apresentada pelo Comando Nacional
dos Bancários, já na entrega da pauta, ocorrida em 13 de junho.

5ª rodada dia 1/8 Enrolaram, não assinaram
pré-acordo e não apresentaram proposta, empurraram para dia 7 nova negociação.

2ª rodada dia 12/7 Banqueiros não assinam novamente pré-acordo, definem calendário: a 3ª rodada será dia 19 de julho e
debaterá saúde e condições de trabalho; 4ª
em 25 de julho, sobre emprego, e 5ª rodada
dia 1º de agosto serão discutidas as cláusulas econômicas.

7ª rodada dia 17/8 Os banqueiros não trouxeram nada para a sétima rodada de negociação
com o Comando Nacional dos Bancários.

3ª rodada dia 19/7 Saúde e condições de
trabalho, bancos apenas se comprometeram
a estudar melhor as reivindicações dos bancários para combater assédio moral e metas
abusivas, que tanto adoecem a categoria.

6ª rodada dia 7/8 Não assinaram a ULTRATIVIDADE e propuseram reajuste salarial e demais verbas como PLR, VA e VR, apenas pela
inflação (INPC), por quatro anos consecutivos.

8ª rodada dia 21/8 Comando dos Bancários REJEITOU proposta de 0,5% de aumento
acima da inflação, que exclui cláusulas como
a PLR das mulheres em licença-maternidade;
negociação continuou na quinta, 23.
9ª rodada dia 23/8 bancos recuam e devolvem PLR às bancárias em licença-maternidade.

4ª rodada dia 25/7 Tentando enganar, os
representantes dos bancos afirmaram que
não têm intenção de adotar as novas formas
de contratação previstas na lei trabalhista de
Temer (13.467), mas disseram que não há
necessidade de assinar cláusula na CCT para
isso. Também não assinaram o pré-acordo
pra garantir a CCT depois de 31 de agosto.

10ª rodada dia 25/08 Fenaban apresentou
aos trabalhadores uma proposta final, com
reajuste de 5% (aumento acima da inflação de
1,18% sobre uma inflação do INPC projetada
em 3,78%) para salários e demais verbas, e
garantia de manutenção de todos os direitos
previstos na Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) válida para todos os empregados de
bancos públicos e privados em todo o Brasil.

Banco do Brasil

Caixa

Manutenção de todos os direitos inclusive da
cláusula do Acordo Coletivo que garante a
observação de três ciclos avaliatórios consecutivos de GDP com desempenhos insatisfatórios, para efeito de descomissionamento.

Proposta veda descomissionamento de gestante; mantém Saúde Caixa nos moldes
atuais para empregados e aposentados, PLR
social, além de direitos contidos em inúmeras
cláusulas do A.
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