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Sindicatos barram
aplicação da MP 905
O Acordo Coletivo
assinado por dois anos
e a luta dos bancários
garantiram aos Sindicatos
exigirem a manutenção
da jornada de 6h, sem
trabalho aos sábados e PLR
negociada com Sindicato
Pág. 2

MP 905 ataca bancários, pág. 3
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Sindicato garante jornada e PLR negociada,
mas a Luta continua!
Dia 26/11, em uma negociação dura com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) por quase
10h, o Movimento Sindical garantiu a manutenção do horário de segunda a sexta-feira, sem
aumento de jornada e que a PLR continue sendo
negociada com os sindicatos.
Os bancos iriam rasgar o Acordo Coletivo dos
Bancários e impor a Medida Provisória 905/19,
que derruba a jornada de 6h e o sábado livre, inclui
negociação de PLR coletiva sem a presença do
Sindicato e outros ataques à categoria bancária.
Bancos têm respaldo para retirar direitos
“É importante dizer que os banqueiros têm
todo o apoio jurídico, respaldado pela Reforma Trabalhista e pelo atual Governo Federal,
para subtrair direitos e até mesmo acabar
com acordos coletivos entre trabalhadores e
patrões. O que impediu a retirada de direitos
– até agosto de 2020 - pelas MP e Reforma
Trabalhista foi o Acordo Coletivo assinado
por 2 anos”, alerta Ricardo Saraiva Big, secretário geral do Sindicato.

Direitos retirados pela Reforma
Trabalhista e MP 905 reconquistados pelo
Sindicato na última Campanha Salarial:

EXPEDIENTE

òò Todos trabalhadores protegidos pelo Acordo Coletivo, inclusive aqueles com salário
acima de dois tetos do INSS (R$ 11.678,90) e
curso superior;
òò Negociação da PLR coletiva somente com
o sindicato;
òò Jornada de 6h diárias de segunda a sexta-feira;
òò Sábado de folga, remunerado.

Suspensão da MP é parcial
“Apesar da suspensão dos efeitos da MP
ser positiva, trata-se de uma vitória ainda
parcial. A nossa CCT encerra em 2020. Depois será uma nova batalha, que precisa ser
travada com a mobilização de todos os ban-

cários e bancárias nas ruas, se necessário em
greve, organizados pelo Sindicato. Somente
assim conseguiremos vencer esses ataques e
assegurar todos os nossos direitos”, ressalta
Eneida Koury, Presidente do Sindicato.

Fim da Ultratividade significa bancários sem direitos
A ultratividade era a aplicação de uma
norma que foi revogada pela reforma trabalhista de Temer (Lei 13.467/2017). Ou seja,
se uma Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) perde a vigência e não é assinado um
novo acordo, os trabalhadores deixam de ter
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direito às conquistas que estavam estabelecidas na Convenção. Por exemplo, a CCT
dos Bancários tem vigência até 31 de agosto.
Se não for assinado um novo acordo até esta
data, a partir de 1º de setembro (data base)
os bancários perdem seus direitos.

Curta nossa página no Facebook:

facebook.com/santosbancarios

#semprenaluta!

www.santosbancarios.com.br | santosbancarios@uol.com.br

MP de Bolsonaro ataca
diretamente os bancários
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Manter nossos direitos exige muita luta!
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Permite a abertura de agências aos sábados;

Fim da jornada de 6h (mantida apenas
para função de caixa, mas ainda pode
ser ampliada conforme negociação
individual, sem o sindicato). Todos
trabalharão 8h sem aumento de salário;

O valor devido pelo banco (conforme ação da
justiça) relativo a horas extras não pagas será
integralmente deduzido ou compensado
no valor da gratificação de função e outras
remunerações pagas ao empregado;
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Dedução de INSS da PLR, além do IR;

O pagamento de qualquer antecipação ou
distribuição de prêmios será limitado a 4 vezes
ao ano e, no máximo, um no trimestre. Isto
deve restringir as remunerações variáveis;
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A MP permite que bancos estabeleçam as
regras de cálculo da PLR sem negociação com
o sindicato, para diminuir o valor. Os bancários
são a 1ª categoria a conquistar PLR (greve
de 1995). As regras são definidas na mesa
de negociação entre sindicatos e Fenaban;
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As indenizações trabalhistas NÃO poderão
adicionar o valor recebido em prêmios e
PLR. Os tribunais de Trabalho costumam
levá-las em consideração para cálculo
de indenização, que será diminuída;
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MOBILIZAÇÃO
BANCÁRIOS:
TODOS OS DIREITOS terão
que ser reconquistados na
Campanha Salarial 2020!

O demitido terá descontado INSS (de 7,5%
até 8,14%) do Seguro Desemprego;

SINDICALIZE-SE!

O SINDICATO é um instrumento de fortalecimento dos BANCÁRIOS
por meio da UNIÃO com SOLIDARIEDADE. O Sindicato é você em
conjunto com os colegas defendendo seus direitos e salário!
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“O trabalho deve beirar a informalidade”

Fala de Jair Bolsonaro, em 12/12/2018. Fonte: g1.globo.com

Antes de ser eleito, Jair Bolsonaro já deixava claro que trabalhador tem muitos direitos e devem
trabalhar quase na informalidade com bem menos
segurança, leis, direitos e benefícios. “É impossível ser empresário neste País”, dizia. Além do
ataque à categoria bancária existem mais dois
Projetos de Emenda Constitucional (PECs) que
congelam o salário mínimo, as pensões, diminuem salário de servidor, distribui dinheiro público aos bancos e outros absurdos. Está fielmente
cumprindo a promessa para que foi eleito!
PEC Emergencial:
»» Redução da jornada de trabalho, por 2 anos,
para permitir que os salários dos servidores públicos sejam diminuídos em 25%; O salário mínimo
sem reajuste por 2 anos;
»» Suspensão de promoção funcional dos servidores públicos. Exceto para membros do ministério
público, militares, policiais e diplomatas;
»» Pensionistas podem ficar sem reajuste conforme o teto de gastos.
PEC dos Fundos Públicos:
»» Encerra 281 Fundos Públicos e entrega 220
bilhões do dinheiro da população aos bancos
a título de pagar juros da dívida pública. Os
Fundos financiam políticas sociais de Saúde,
Assistência Social, erradicação da pobreza e
as voltadas à Criança e ao Adolescente, entre
outros temas.

Governo retira dos pobres e dá aos ricos
1. O governo extinguiu, para os empresários, a multa adicional de 10% do FGTS por
demissões sem justa causa;
2. Empresas deixam de pagar a contribuição
patronal de 20% ao INSS. Para compensar, o
governo vai cobrar de 7,5% a 8,14% de INSS
daqueles que recebem seguro-desemprego;
3. Os patrões deixam de pagar 8% do salário para o FGTS de trabalhador com contrato verde amarelo, e reduz para apenas 2%;
4. Reduz a multa do FGTS para o empresário, quando demite, de 40% para 20%, para

ROBIN HOOD ÀS AVESSAS

Os 5 maiores BANCOS
LUCRARAM cerca de
R$ 80,5 BILHÕES de
janeiro a setembro
deste ano!

trabalhadores de 18 a 29 anos sob contrato
Verde e Amarelo;
5. Proporciona a vantagem da substituição
de empregados mais antigos e com melhores salários pelos jovens, contratados com
remuneração reduzida e menos direitos.
Tudo com segurança jurídica para as empresas manejarem o uso e o valor da força de
trabalho;
6. Mais lucro aos bancos! Com obstáculos
para aposentadoria, o trabalhador é forçado
a investir em Capitalização Programada,
com rendimentos baixíssimos.

