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O desconto assistencial é uma contribuição necessária para 
fortalecer a luta dos bancários e bancárias por maiores salários, 
benefícios, cobrir as despesas da participação da categoria na 
organização da Campanha Salarial e seus gastos específi cos. 
A greve de 2012 durou 10 dias e com muito empenho e luta 
conseguiu paralisar 90% das agências em Santos, 85% nas 
cidades de Praia Grande, São Vicente, Guarujá e Cubatão e 
70% nas demais cidades de Bertioga, Mongaguá, Itanhaém e 
Peruíbe. Tudo isto tem um gasto!

O desconto assistencial passa também pela importância de 
construir uma entidade cada vez mais forte, que salde os gastos 
com a ampliação da sede e do complexo esportivo, jornais, 
faixas, cartazes, editais, adesivos, alimentação, transporte e 
todos os materiais utilizados para fazer uma Campanha que 
pressione e conquiste índices, PLRs e pisos maiores, além de 
mais benefícios.

Além disso, o Sindicato passou por uma grande construção 
que ampliou os espaços, para melhor atender a categoria 
com novo auditório com capacidade dobrada, campo de 
futebol soçaite, piscina, playground, novos salões de festas e 
instalações para buffet, ampliação da frota de veículos para 
deslocamento rápido dos diretores na assistência e defesa dos 
direitos dos bancários, construção de alojamentos, vestiários 
novos, banheiros novos e toda a infraestrutura para um lazer 
de qualidade. A categoria também é coberta por atendimento 
da secretaria, jurídico, odontológico, saúde e previdência do 
trabalho.

O desconto assistencial é cobrado por todos os sindicatos 
do Brasil para sustentar a luta dos trabalhadores. O desconto 
foi aprovado democraticamente em assembleia pela categoria. 
O desconto de 1,5% é feito uma única vez ao ano. Não 
signifi ca muito individualmente, mas para a luta coletiva 
signifi ca muito!!!

Sem organização não tem luta, sem luta não tem 
conquista!!!

O desconto assistencial fortalece a luta por maiores salários
Veja como é mínima a contribuição

Salário Desconto (1,5%)
R$ 1.500,00 R$ 22,50

R$ 2.000,00 R$ 30,00

R$ 3.000,00 R$ 45,00

R$ 4.000,00 R$ 60,00

R$ 5.000,00 R$ 75,00

Esta tabela exemplifi ca os descontos sobre salários hipotéticos na 
base de nosso sindicato.

AVISO DE DESCONTO ASSISTENCIAL

O Sindicato é você!!!

Prazo para desconto assistencial
15 a 24 de outubro de 2012

O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCARIOS E FINANCIARIOS DE SANTOS E REGIAO, por seu 
presidente, avisa a todos os bancários benefi ciados com a celebração 
da Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2013, empregados 
estabelecidos na base territorial deste sindicato, que poderão exercer o 
seu direito de oposição ao desconto assistencial defi nido em Assembléia 
Geral da categoria, realizada no dia 26/09/2012, no percentual de 
1,5% (um virgula meio por cento) sobre os salários, já 
reajustados, no mês de novembro de 2012, mediante entrega 
de requerimento manuscrito, onde deve constar o nome, qualifi cação, 
número da CTPS e nome da empresa em que trabalha, devendo 
requerimento ser entregue pelo próprio interessado, pessoalmente, nos 
períodos de 15 a 24 de outubro de 2012, na sede do Sindicato, 
com endereço à Av. Washington Luiz, 140, em Santos, nos seguintes 
horários: de segunda a sexta das 08:00 às 18:00 horas e no sábado dia 
20/10/2012 das 8:00 às 12:00 horas.

Santos, 09 de outubro de 2012

RICARDO LUIZ LIMA SARAIVA
Presidente
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A diretoria do Sindicato dos Bancários de Santos e Região 
parabeniza publicamente todos os bancários (as) que mobi-
lizaram-se e enfrentaram a greve de nove dias organizada 
pelo Sindicato, os bancários (bancos privados e BB) e a que 
durou por mais um dia protagonizada pelos empregados da 
Caixa Econômica Federal. Isto resultou em maiores salários e 
benefícios. 

Em assembleia realizada dia 26/09/2012, os bancários da 
Baixada Santista aprovaram a proposta da Fenaban de 7,5% 
de reajuste salarial e 8,5% para o piso e vales refeição e ali-
mentação para os funcionários dos bancos privados e volta-
ram ao trabalho dia 27, quinta-feira. A categoria estava em 
greve há nove dias, desde o último dia 18. A infl ação medida 
pelo INPC foi de 5,39% no período, portanto a categoria in-
corporou aos salários 2,11% acima da infl ação.

Os funcionários do Banco do Brasil da Baixada Santista 
rejeitaram a proposta linear de 7,5%, inclusive para o piso, 
mas seguiram a decisão da maioria da categoria em âmbito 
nacional. 

“Acreditamos que se os trabalhadores mantivessem a 
greve, conseguiríamos melhorar o reajuste oferecido pelos 
bancos. A proposta não foi boa e foi por isso que rejeitamos”, 
diz Ricardo Saraiva Big, funcionário do BB e presidente do 
Sindicato dos Bancários de Santos e Região.

CAIXA
Já os empregados da Caixa Econômica Federal rejeitaram 

a proposta quinta-feira, 27, também de reajuste para todos 
de 7,5% (inclusive no piso) mas seguiram a maioria das as-
sembleias do país que decidiram encerrar a greve e voltar a 
trabalhar dia 28, sexta-feira, totalizando 10 dias de greve.

Reajuste de 6% no início
No fi nal de agosto, após nove rodadas de negociação 

com os banqueiros a Fenaban apresentou proposta linear de 
reajuste de 6% para salários, pisos e benefícios. Os bancários 
reivindicavam 10,25% de reajuste salarial contra a infl ação de 
5,39%. Por isso, a greve teve inicio dia 18/09. 

Proposta Fenaban
Entre outras coisas, a Fenaban propôs, além do aumento 

salarial de 7,5%, reajuste de 8,5% para piso salarial, vale 
alimentação e vale refeição. O piso do caixa passa de R$ 
1.900,00 para R$ 2.056,89. O vale alimentação passa de R$ 
339,08 para R$ 367,92. O vale-refeição vai de R$ 19,78 para 
R$ 21,46 por dia. O aumento proposto pela Fenaban para a 
parte fi xa da participação nos lucros e resultados (PLR) e para 
o teto do adicional foi de 10%, com parte fi xa de R$ 1.540,00. 
A PLR adicional é de 2% do lucro líquido distribuído de 
forma linear.

Parabéns aos bancários que mobilizaram-se por seus direitos

Bancários(as) são unânimes na defl agração da greve dia 18/09

Sindicato e bancários paralisaram 90% das agências em Santos

Em Guarujá, São Vicente, Praia Grande e Cubatão 85% foram paralisadas

Leia o acordo da Caixa e BB (na íntegra) no site: www.santosbancarios.com.br

É bom esclarecer que na 14ª Conferência Nacional dos Bancários, realizada 
em Curitiba, os bancários da Intersindical, da qual o Sindicato dos Bancários 
de Santos e Região faz parte, defendeu o índice de 22%, em conjunto 
com dirigentes de Santa Catarina, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e os 
companheiros do “Bancários na Luta de São Paulo”, entre outros. Porém, a 
maioria votou pelo índice de 10,25% defendido pela CUT.

Intersindical defendeu 22% de reajuste
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Passeata no centro de Santos encerra greve
Depois de nove dias de greve, 
os bancários fi zeram uma 
passeata, dia 26/09, no centro 
de Santos, com concentração 
no Santander da Pça. Mauá, a 
partir das 15h. 

Dezenas de bancários 
percorreram as ruas XV de 
Novembro, Senador Feijó, 
João Pessoa e Gal. Câmara 
terminando na frente do Itaú/
Centro denunciando o descaso 
dos bancos com a população e 
com os funcionários. 

À noite os bancários de bancos 
privados e do BB encerraram 
a greve com ressalvas e 
protestos.

Bancos têm 10 dias para pagar PLR depois do dia 02
PLR Fenaban

Regra básica:
90% do salário-base + R$1.540,00

Parcela adicional:
2% do lucro líquido linearmente dividido por 
todos os empregados.

Dezenas de bancários e sindicalistas da Intersindical fi zeram passeata, dia 26/09

A passeata no centro de Santos foi encerrada com protesto em frente ao Itaú

Caixa PLR
Faixa de Salário Antecipação

R$ 1.962,95 R$ 3.902,12

R$ 2.500,00 R$ 4.192,13

R$ 3.500,00 R$ 4.732,13

Banco do Brasil PLR
Cargo Antecipação

Escriturário R$ 3.303,60

Caixas Executivos R$ 3.674,97

Comissionados R$ 45% do VR + modelo 
bônus


