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FUNCIONÁRIOS DA CAIXA E DIRETORIA
DO SINDICATO ENTERRAM LULA
Diante do ajuizamento do dissídio do acordo coletivo no Tribunal
Superior do Trabalho (TST) pela direção da Caixa, a diretoria do
Sindicato dos Bancários de Santos e Região e os funcionários do
banco saíram na frente na crítica a essa postura ao realizarem dia 08/
10 (mesmo dia do ajuizamento), no centro de Santos, um cortejo
fúnebre que culminou com o enterro público do Governo Lula. Esse
enterro deixa claro que os trabalhadores não têm nenhuma dúvida da
nova face desse ex-sindicalista, que está disposto a tudo para retirar
direitos dos trabalhadores e, no caso da Caixa, atacar duramente um
banco que é fundamental para a sociedade brasileira.
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O enterro de Lula foi na frente da unidade centro/Santos
Paralisação das
agências de São
Vicente, dia 20/09

Centenas de
bancários
percorreram as
ruas do centro de
Santos contra o
ajuizamento do
dissídio pela Caixa

Final da
passeata em
luto pela
proposta
rebaixada da
Fenaban de
4,8%

Passeata no
centro de
Santos, após
paralisação de
24 horas das
agências da
Baixada.
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VEJA A PROPOSTA
ESPECÍFICA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BB
Funcionários do Banco
do Brasil aprovaram a seguinte proposta específica, além da Fenaban que
é estendida a toda a categoria dos setores privados
e públicos:
PLR semestral terá parcela fixa de R$ 439, mais 40%
do E6 para escriturário, ou
este percentual do E6 mais
comissão de caixa para os
caixas, ou 40% do Valor de
Referência para os comissionados. Além da regra básica, similar à da Fenaban, o
Banco do Brasil se compromete a distribuir 4% do lucro
líquido de forma linear para
todos (o equivalente a R$
1.168,92 por funcionário), ga-

rantindo no mínimo um VR
para quem cumpriu o acordo
de trabalho (ATB).
Para o PCS, o Banco do
Brasil aceita a incorporação
dos R$ 33 para o E1 e VP020. A diferença entre cada
interstício será de 3%.
Isonomia
A direção do Banco do
Brasil concordou com o adiantamento de férias para ser
pago em até dez vezes. O BB
já havia concordado em universalizar os direitos de adiantamento salarial para cobrir a cobrança de consignações em atraso e a devolução das vantagens por desistência de remoção parcelada
em dez vezes.
Av. Washington Luiz, 140 - Santos
Tel.: 3223.9040 - Fax: 3223.8424
www.santosbancarios.com.br
santosbancarios@uol.com.br

AVISO DE DESCONTO
ASSISTENCIAL - BANCÁRIOS
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e
Financiários de Santos e Região, por seu presidente, tendo em vista deliberação de assembléia da categoria, avisa a todos os bancários beneficiários
com a celebração da convenção coletivo de trabalho 2007/2008, empregados estabelecidos na base territorial deste Sindicato, que poderão exercer o
direito de oposição ao desconto assistencial definido em assembléia geral
da categoria, por percentual de 1% sobre os salários reajustados e pagos no
mês de novembro de 2007, mediante entrega de requerimento manuscrito
de próprio punho, devendo constar do mesmo nome, qualificação, numero
da CTPS e nome da instituição em que trabalha, devendo o mesmo ser
entregue individual e pessoalmente, no período de 15 a 24 de outubro de
2007, na sede do Sindicato, com endereço á Av.Washington Luiz 140, nos
seguintes horários: segunda á sexta das 9:00 as 18:00 horas, sendo que no
dia 20/10, sábado, das 8:00 as 12:00 horas.
Santos 12 de outubro de 2007
RICARDO LUIZ LIMA SARAIVA
PRESIDENTE
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COM GREVE CAIXA RECUA! QUEM LUTA CONQUISTA!
Somente depois do fortalecimento da greve por tempo indeterminado (com adesão e a unidade de 90% dos
funcionários da região),
quando a direção da Caixa
ameaçou e cumpriu o ajuizamento do dissídio coletivo no
Tribunal Superior do Trabalho (TST), como na época da
ditadura; da pressão exercida pelos funcionários e o Sindicato, que realizaram manifestações como o enterro
simbólico do presidente Lula,
dia 08/10 (veja fotos na página 4), a direção da Caixa se
comprometeu a cancelar audiência de conciliação marcada no TST, não descontar os
dias parados e mudou a proposta. Os funcionários aprovaram a nova proposta em
assembléia dia 09/10 saindo
fortalecidos, unidos e vitoriosos. Valeu a luta! Quem Luta
Conquista!!! Veja abaixo:
Obs.: na 1ª proposta
não falava-se em isonomia e a PLR era cerca de
50% menor que a paga
ano passado.
ÍNDICE DE REAJUSTE
6% para salários e
demais verbas
PLR
R$ 4.100,00 aos empregados
não-comissionados (técnicos
bancários e escriturários).

cação, além do reajuste de
R$ 4.362,84 aos empregados até 1º de julho de 2008.
6%, da correção da curva
comissionados (analistas, téc- UNIFICAÇÃO DAS
nicos de fomento, caixas, ava- CARREIRAS/ISONOMIA salarial relativa aos R$ 30
pagos na campanha nacioliador de penhor, entre outros).
Todos
os
empregados
da
nal de 2004 e um terço relaO pagamento da primeira parcela , equivalente a 60% do total,
será feita até dez
dias após a assinatura do acordo.
A segunda parcela, de 40%, paga
em março de
2008, será acrescida de R$ 600
desde que a variação do lucro
anual da Caixa
seja superior a
15% em 2007 em
comparação com
o ano anterior.
13ª CESTA
ALIMENTAÇÃO
Funcionários da Caixa enterram governo Lula em Santos, na agência Centro
Incorporada ao contrato de carreira administrativa pas- tivo às vantagens pessoais.
sam a ter um único Plano de O ingresso na nova tabela
trabalho de R$ 252,60
Cargos e Salários, com a se dará por adesão e aproADIANTAMENTO
unificação das tabelas. Além ximação. Será garantida a
DE FÉRIAS
disso, as atuais vantagens não redução salarial. A forParcelamento passa de 5 pessoais (VP) dos escriturá- ma de progressão será por
para 10 meses sem juros.
rios passam a integrar a ta- antigüidade e merecimento,
bela do PCS, o que traz mais cujos critérios também serão
PLANO DE CARGOS
segurança na carreira funci- negociados até 30 de abril
E SALÁRIOS
onal do empregado. A refe- de 2008.
Construção de diretrizes e rência 101 da tabela do PCS
premissas do novo PCS em pós-98, corrigida pelo índi- EMPREGO
30 dias após a assinatura do ce da Fenaban, de 6%, será Contratação de mais 3 mil
acordo. Apresentação da pro- o piso da nova tabela. O teto empregados até dezembro
posta de novo PCS até 30 de será o valor da referência 95 deste ano e realização de
abril de 2008. Implantação da tabela pré-98, com apli- concurso público em março
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de 2008 para formação de
banco de candidatos, com exceção de São Paulo e Rio de
Janeiro, cujos concursos foram realizados no ano passado e encontramse em vigor.
TAXA
DE JURO
Os bancários
da Caixa terão
direito à menor
taxa de juro de
consignação
nominal.
INTERNET
Em até 30 dias
após a assinatura do acordo
devem ser
apresentadas
pela Comissão de Funcionários propostas de alterações para facilitar a utilização da internet
SAÚDE CAIXA
Fica garantido aos empregados em efetivo exercício na
Caixa e que venham a se aposentar pela Previdência Social o plano de Saúde Caixa
LICENÇA PRÊMIO APIP
Conversão de até 30 dias
da licença-prêmio - para
aqueles que já têm este
direito - mais a Apip (ausência permitida para tra-
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tar de interesses particulares) em espécie.
BOLSAS DE ESTUDO
Ampliação da bolsa de incentivo à graduação para
4.100 vagas.
IDIOMAS
Bolsa para cursos de idiomas
- inglês, espanhol e japonês
- de até R$ 1.200 por ano.
ANTECIPAÇÃO DO
TÍQUETE-REFEIÇÃO
Aos contratados até o 15º
dia útil do mês.
AUXÍLIO-CRECHE
A partir do 1º mês - hoje é a
partir do 3º mês.
APOSENTADOS
FUNCEF
Empregados atualmente no
Plano de Melhoria de Proventos e Pensões (PMPP)
poderão aderir ao novo plano de benefícios do fundo
de pensão.
FUNCEF
Reabrir o saldamento do
REG/Replan até 31/12/
2007 e adesão ao novo Plano Funcef.
DIAS PARADOS
A direção do banco também
se compromete a não descontar os dias parados na
greve até 9 de outubro.

VEJA PROPOSTA DA
FENABAN APROVADA APÓS
MUITAS PARALISAÇÕES E
MANIFESTAÇÕES
Depois de cinco rodadas de negociações sem um índice
para avaliação a Fenaban ofereceu reajuste que repunha apenas a inflação de 4,8%. Os bancários mantiveram as paralisações na região como as manifestações em Santos e São Vicente, que tiveram início em agosto, como também a greve de
24 horas em toda a Baixada Santista e a passeata no centro
de Santos, dia 28/09. Somente aí ofereceram 5,2%, que também foi rejeitado e a greve por tempo indeterminado estava
sendo encaminhada, quando rapidamente os banqueiros resolveram oferecer 6% de reajuste, uma PLR com parcela adicional aos funcionários de bancos com mais de 15% de Lucro
Líquido e a 13ª cesta alimentação, logo após o BB apresentou
a proposta específica (ver pág. 2). A proposta foi aprovada, dia
02/10, em assembléia, pela maioria dos bancários do setor
privado, Nossa Caixa e BB, em todo o país. Neste dia 11 será
assinado o acordo da Fenaban e do BB.
REAJUSTE DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS = 6%
13ª CESTA ALIMENTAÇÃO = R$ 252,36
PLR
• 80% de salário
+ R$ 878,00
• Teto para regra básica
= R$ 5.826,00
• Mínimo de dois salários
ou teto de R$ 11.652,00
• Parcela adicional = 8%
da variação do LL de 2006
para 2007, dividido pelo
número de empregados
• Parcela adicional Teto
= R$ 1.800,00
• Parcela adicional mínima
(Variação LL > 15%)
= R$ 1.200,00
n Antecipação da PLR
• Regra básica: 40% do
salário + R$ 439,00, limitado a 15% LL do primeiro
semestre
• Parcela Adicional - 8% da
n

variação do LL do primeiro
semestre de 2006 para o
primeiro semestre de
2007, com teto de R$
900,00
• Parcela adicional
mínima (Variação LL >
15%) = R$ 600,00
• O pagamento da primeira parcela da PLR acontece em 10 dias a partir da
assinatura do acordo.
13ª Cesta alimentação
Diferenças salariais e outros
benefícios serão pagas até a
folha de novembro.
n

DIAS PARADOS
• Não serão descontados e
nem compensados os dias
parados até 01 de outubro.

n
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