Edição 957 | 04 a 13 de setembro de 2018

8
1
0
2
L
A
I
R
A
L
A
S
CAMPANHA

Pág. 2

Aprovada proposta de reajuste
de 5%, PLR e direitos garantidos
ATENÇÃO ASSOCIADOS

Proposta de devolução de duas
mensalidades, Pág. 3

Campanha Sa

Proposta de reajuste de 5%
aprovada
Em assembleia, dia 29/08, que reuniu cerca
de 300 bancários na sede do Sindicato dos
Bancários de Santos e Região, foi aprovada a proposta de 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. Inclusive
VA, VR, plano de saúde, PLR e outros (leia
sobre a ultratividade abaixo).
A proposta prevê, ainda, acordo com
validade de dois anos. Assim, ficarão 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.

Banco do Brasil
Manutenção de todos os direitos inclusive da cláusula do Acordo Coletivo que garante
a observação de três ciclos de avaliação consecutivos de GDP com desempenhos insatisfatórios, para efeito de descomissionamento. O acordo específico foi aprovado por
unanimidade pelos funcionários.

Caixa

EXPEDIENTE

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 acordo específico, que foi aprovado de forma unânime pelos empregados.
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Auditório lotado pela categoria aprova proposta, em 29/08

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.

Curta nossa página no Facebook:

facebook.com/santosbancarios

alarial 2018
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Proposta de devolução de duas mensalidades!
1ª mensalidade em 2018
para os associados até 4/9/18

Pagamento
a partir de 01/10

O Sindicato dos Bancários de Santos e
Região fará a devolução de uma mensalidade, em 2018, e outra em 2019, aos associados, que estiverem filiados até dia 04/09 de
cada ano, caso a proposta de devolução seja
aprovada na Assembleia Extraordinária, dia
13/09, no Sindicato, Av. Washington Luiz,
140, às 19h, somente para os associados.

2ª mensalidade em 2019
para os associados até 4/9/19

Esta proposta vem como forma de compensação por conta da Contribuição Negocial deliberada na 20ª Conferência Nacional dos Bancários e aprovada em assembleia no dia 29/08.

Solicitação do benefício
preencher formulário de 09 a 20/09

A Contribuição Negocial de 1,5% do salário
e 1,5% da PLR é para o financiamento da luta

Solicitação do benefício
preencher formulário de 14 a 24/09

Pagamento
a partir de 01/10

Para solicitar
Acessar o site
www.santosbancarios.com.br e
preencher formulário a partir de
14/09

Fortaleça
suas lutas!

Sindicalize-se!

em defesa dos direitos dos trabalhadores.
Esse valor será menor do que a soma do imposto sindical (de 3,33% ou um dia de trabalho em março) e da contribuição assistencial
de 2% que sempre foram cobrados e extintos
pela Reforma Trabalhista para enfraquecer a
luta dos trabalhadores por melhores salários e
direitos.
Em caso de aprovação, os associados poderão solicitar o ressarcimento da mensalidade
preenchendo o formulário no site: www.santosbancarios.com.br. No formulário devem
ser colocados o nome completo, agência,
banco, celular e matrícula.

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data:

13 de setembro, 19h

Local:

Av. Washington Luiz, 140

O Sindicato dos Bancário de Santos e Região, convoca todos os sócios, da base territorial deste sindicato, para
a assembleia geral extraordinária que se realizará no dia 13/09/2018, às 19h, em segunda convocação, na Av.
Washington Luiz, 140, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:
1. Aprovação ou não da proposta de opção pela devolução, àqueles que estiverem associados até 04/09 de
cada ano, do valor equivalente a uma mensalidade, que deverá ser solicitada por formulário disponível no site
www.santosbancarios.com.br no período de 14/09/2018 até 24/09/2018 para o ano de 2018, e de 09/09/2019 até
20/09/2019 para o ano de 2019, como forma de compensação à Contribuição Negocial deliberada na 20ª Conferencia Nacional dos Bancários e aprovada em assembleia no dia 29/08/2018.
Santos, 04 de setembro de 2018.
ENEIDA FIGUEIREDO KOURY
Presidente
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Sindicato reúne-se com Santander sobre aditivo

A Comissão de Organização dos Empregados
(COE) do Santander se reuniu com o banco,
dia 31/08, para negociar as cláusulas do acordo
aditivo. Os dirigentes do Sindicato de Santos e
Região, Fabiano Couto e Pedro Castro Junior,
foram representando os funcionários da região.
Estão contempladas na proposta de acordo
negociado, entre outras cláusulas, licença-amamentação; a licença não-remunerada de até 30
dias ao ano para cuidar de parentes de primeiro
grau que estejam adoecidos; a bolsa auxílio-estudo para primeira graduação e pós-graduação; e
abono para PCDs (pessoas com deficiência), para
aquisição e reparo de seus equipamentos, entre
outros.
O texto resultante da reunião prevê, ainda, a renovação do Termo de Compromisso Cabesp, Banesprev e Acordo de Relações Laborais e Prestação
de Serviços Financeiros – Boas Práticas. Também

Fabiano e Pedrinho na mesa negociando com o banco

foi acordada a renovação do acordo do Programa de Participação nos Resultados do Santander

(PPRS), que garante uma variável mínima de
R$ 2.550 para todos os trabalhadores.

Assembleia dos funcionários do Santander
O Sindicato dos Bancários de Santos e Região convoca todos os funcionários do banco Santander, da base territorial deste sindicato, para a assembleia extraordinária que se realizará no dia 10/9/2018, às 19h, na Av. Washington Luiz, 140, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:
1 - Aprovação ou não do Acordo Aditivo.
Santos, 04 de setembro de 2018.
ENEIDA FIGUEIREDO KOURY
Presidente
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