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#semprenaluta!

Foram 31 dias de resistência na maior greve nacional unificada!
Depois da maior greve nacional
uniﬁcada da história (31 dias),
os bancários de bancos privados,
em assembleia dia 6 de outubro,
no Sindicato dos Bancários de
Santos e Região, aprovaram a
proposta da Federação Nacional dos Bancos – Fenaban – de
reajuste salarial de 8%, abono
de R$ 3.500,00, + 15% no vale
alimentação e 10% no vale
refeição.

Histórico da Resistência dos Bancários
Com ss onados do BB engrossam a greve

Portanto voltaram a trabalhar
sexta-feira, 7/10/2016.

BB e Caixa rejeitam a
proposta, mas seguem
maioria da categoria

Para sação o a na Es o Embaré

Até chegarem com a proposta de 7% e

Re n egração do bancár o dem do na greve

L ora Su em greve

Resumo da proposta econômica

PLR parcela adicional - 2,2% do lucro
líquido dividido linearmente para todos,

PLR 2017 Fenaban
Para PLR e antecipação da PLR- mesmas regras, com reajustes dos valores
ﬁxos e limites pelo INPC/IBGE de se-

Reforço dos comissionados do BB foi um
marco desta greve
Um grande marco desta greve histórica
foi a luta de todos e a incorporação e
adesão de mais de 120 comissionados
do Banco do Brasil, no 25º dia de greve,
que juntaram-se a caixas e escriturários
do banco, no movimento desde o início.

“Com a ajuda dos colegas o movimento na Baixada Santista paralisou novas
agências ampliando para 95% de unidades fechadas em Santos e 80% nas demais cidades (de Bertioga a Peruíbe) da
base territorial”, esclarece Eneida Koury.

PLR Parcela Complementar Caixa - a
Caixa garantirá no mínimo uma remuneração Base a todos os Empregados, ainda
que a soma da PLR Fenaban e PLR Adicional Caixa não atinja este limite.
PLR BB - O Banco reaﬁrma a manutenção do programa de PLR atual, compos-

Sob e manu enção do emp e
go e e v nd cações econôm
cas

Acordo assinado
dia 13/10

2ª Rodada - 19 8

O acordo para a nova Convenção
Coletiva de Trabalho foi assinado
dia 13, bem como o aditivo especíﬁco com a direção da Caixa Federal e do especíﬁco do Banco do
Brasil. Os bancos têm até 10 dias
após a assinatura para creditar aos
funcionários a antecipação da PLR
e o abono de R$ 3,5 mil. Na Caixa,
será pago até dia 20.

5ª Rodada‒ 9 9

7ª Rodada‒ 15 9

4º d a de greve Fenaban
o e ece 7% + R$ 3 300 e e
ada

Fenaban d z que bancá os
ganham bem e nd cam ea us e
aba xo da nﬂação

4ª Rodada - 29 8

Entretanto, os banqueiros não abriam mão
da compensação (pelos bancários) dos
dias parados sem data limite.
O Comando Nacional também endureceu
na mesa, respaldado pela organização e
força da greve, e garantiu o abono total
dos dias parados, sem qualquer tipo de
compensação para a categoria. Pela primeira vez todos os dias foram abonados!

9ª Rodada - 28/9

10 d a de greve
Desp ezam bancá os e seguem
nos 7% + R$ 3 300 e e ada

6ª Rodada‒ 13 9

10ª Rodada - 5/10

23º d a de greve:
Os represen an es da
Fenaban ns s em na propos a
dos mesmos 7% de nd ce de
rea us e + R$ 3 500 de abono
em 2016 e repos ção da
nﬂação + 0 5% de rea us e
sa ar a em 2017 (re e ada)

8ª Rodada‒ 27 9

8º d a de greve Banque os
ad am p opos a pa a o d a
15 9

Fenaban p opõe 6 5% + abono
de R$ 3m e e ada

Sob e saúde e segu ança da
ca ego a bancá a

22º d a de greve
D zem que em novo mode o e
ad am pa a 28 9

30º d a de greve
Somen e nes a odada
aumen am o nd ce de
ea us e pa a 8% 15% no va e
a men ação 10% no e e ção +
R$ 3 500 de abono pa a 2016 e
a nﬂação + 1% de ea us e em
2017 ap ovada em assemb e a
da ca ego a
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primeiros. cerca de 75 mil pessoas, que têm até 39 anos de idade, serão as primeiras a realizarem o exame pericial
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Três c dades têm
mudanças em
oca s de votação
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to pelo módulo Fenaban e módulo BB,
incluindo parcela variável e 4% do lucro
líquido distribuídos de forma linear.
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O Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS)
começou a convocar nesta semana, por carta, os
primeiros 75 mil beneficiários de auxílio-doença
que passarão pela perícia
médica de revisão do benefício. São pessoas que
têm até 39 anos de idade
e que estão há mais de
dois anos sem passar por
exame pericial.
Após o recebimento
da carta, o beneficiário
terá cinco dias úteis para
agendar a perícia pela
central de atendimento,
no telefone 135. Quem
não fizer o agendamento dentro do prazo terá
o benefício suspenso e

só será reativado após o
agendamento de uma
nova perícia.
O INSS reforça que os
beneficiários não precisam comparecer às
agências de atendimento antes da convocação.
Segundo o instituto, para
evitar sobrecarga e filas
desnecessárias, os beneficiários serão convocados em lotes com critérios pré-definidos.
A revisão pericial será
feita em 530 mil beneficiários de auxílio-doença
que receberam o benefício por meio de decisão
judicial e não realizaram
nenhuma
atualização
nos últimos dois anos.
Em seguida, o governo
vai revisar 1,2 milhão de
aposentadorias por in-

gustavo Henr que estáPaís a partir de hoje
fora da temporada
O

u
m n

lidez. Com esse pentefino, a expectativa do governo é que entre 15% a
20% dos convocados deixem de receber a quantia
média de R$ 1.193,73 por
mês. Caso esse número
se confirme, a economia
pode chegar a R$ 126 milhões por mês para os cofres públicos.
Essas revisões devem
durar dois anos e não
prejudicarão os atendimentos regulares. Cada
perito médico poderá realizar até quatro perícias
de revisão por dia, além
da agenda de atendimento, e receberá R$ 60
por cada uma.
Os beneficiários devem manter seus endereços atualizados junto
ao INSS. A atualização

Gu
n

cadastral pode ser feita
pelo telefone 135 ou pela
internet, na página www.
previdencia.gov.br. Nos
casos de pessoas com
domicílio indefinido ou
em localidades não atendidas pelos Correios, a
convocação será feita
por edital publicado em
imprensa oficial. Para
reforçar a convocação,
também serão emitidos, a partir de novembro, avisos por meio dos
caixas eletrônicos das
agências bancárias.
A revisão pericial
está prevista na Medida Provisória nº 739, de
07/2016, e os procedimentos técnicos foram
10
estabelecidos por meio
sábADo,
da
Resolução
n° 546,
10
De setembRo
De 2016
de 08/2016.
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nário da agência Santos, em plena greve, do Trabalho de Santos, dia16/9”, aﬁrma
quando todos os contratos são suspensos Eneida Koury, presidente do Sindicato
te a greve, o contrato de garantir que seja exerci- que, recusando-serios equaldos Bancários de Santos e Região.
por força do Artigo 7º, da Lei de Greve
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após 31 dias am ao trabalho hoje
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validez, de pessoas com
idade inferior a 60 anos.
O beneficiário que
não concordar com o resultado da perícia poderá recorrer da decisão e
solicitar nova avaliação.

Segundo o INSS, a
medida dará “segurança” a esses trabalhadores
já que a previsão é que
muitos beneficiários migrem para o regime de
aposentadoria por inva-
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primeiros.
cercarejeitam
de 75 mil pessoas,
que têm até de
39 anos
serão as primeiras
Bancários
proposta
7%deeidade,
greve
da categoria prossegue em todo o País

Os bancários rejeita- comando Nacional dos
ram a nova proposta de Bancários ainda na mesa.
acordo, com reajuste de Segundo o Sindicato dos
7%, feito pela Fenaban Bancários, os bancos quee com isso a greve dos rem impor ainda a políti• Reajuste salarial: reposição da inflação (9,57%) mais 5%
bancários vai prosseguir ca de desvalorização dos
de reajuste;
ainda na próxima segun- salários com um único
• PLR: 3 salários mais R$8.317,90;
da-feira. Uma nova ro- abono de R$ 3,3 mil. Os
• Piso: R$3.940,24 (equivalente ao salário mínimo do Dieese em
dada
de negociação
está bancários reivindicam
por agência
Brasil
valores de junho último);
só será reativado após o
lidez. Com esse pente- cadastral
pode
serDofeita
mAtHeus
tAgé/DiáRio
litoRAl
prevista
dE bRASÍliApara ocorrer na aumento de 14,78%.
• Vale alimentação no valor de R$880,00 ao mês (valor do salário
agendamento de uma
fino, a expectativa do go- pelo telefone 135 ou pela
Em Santos, a greve dos bancários está tendo adesão
terça-feira(dia 13).
“O que há nas negomínimo);
nova perícia.
verno é que entre 15% a internet, na página www.
• Vale refeição no valor de R$880,00 ao mês;
de 90% da categoria, segundo informa o sindicato
A greve, segundo o ciações por parte dos
O Instituto Nacional
O INSS reforça que os
20% dos convocados dei- previdencia.gov.br. Nos
• 13ª cesta e auxílio-creche/babá no valor de R$880,00 ao mês;
Sindicato dos Bancários bancos é desrespeito
do Seguro Social (INSS) beneficiários não prexem de receber a quantia casos de pessoas com
• Melhores condições de trabalho com o fim das metas e do assédio
de Santos, tem adesão com os trabalhadores e
começou a convocar nes- cisam comparecer às
média de R$ 1.193,73 por domicílio indefinido ou
moral que adoecem os bancários;
de 90% em Santos e tentativa de desvalorizar
• Emprego: fim das demissões, mais contratações, fim da rotatividade
ta semana, por carta, os agências de atendimenmês. Caso esse número em localidades não atennas demais cidades da os salários, direitos e bee combate às terceirizações diante dos riscos de aprovação do PLC
primeiros 75 mil benefi- to antes da convocação.
se confirme, a economia didas pelos Correios, a
Baixada Santista as pa- nefícios. Esta política de
30/15 no Senado Federal, além da ratificação da Convenção 158 da
ciários de auxílio-doença Segundo o instituto, para
pode chegar a R$ 126 mi- convocação será feita
SINTECT-SANTOS
ralisações atingem 70% abono em parceria com
OIT, que coíbe dispensas imotivadas;
que passarão pela perícia evitar sobrecarga e filas
lhões por mês para os co- por edital publicado em
• Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS): para todos os
das agências.
índice abaixo da inflação
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE COMUNICAÇÕES
médica de revisão do be- desnecessárias, os benefres
públicos.
imprensa
Para
POSTAIS,
TELEGRÁFICAS, TELEMÁTICAS,
FRANQUEADASoficial.
E SIMILARES
DA
bancários;
Na reunião de ontem, já foi utilizada no goverREGIÃO DO LITORAL CENTRO SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
nefício. São pessoas que ficiários serão convocaEssas revisões devem reforçar a convocação,
•
Auxílio-educação:
pagamento
para
graduação
e
pós;
que poderia colocar um no de FHC e reduziu em
têm até 39 anos de idade dos em lotes com crité• Prevenção contra assaltos5e sequestros: permanência de dois 5 durar dois anos e nãoEDITALtambém serão emitifim na greve, os bancos mais de 100% os salários,
Pelo presente edital os
ficam atendiconvocados todos
a comparecerem
na
terçA-feirA,
vigilantes terçA-feirA,
por andar nas agências e pontos de serviços
bancários,
e que estão há mais de rios pré-definidos.
prejudicarão
dos,os aecetistas
partir
de novemAssembléia Geral Ordinária conforme o estatuto social, Artigo 13º Letra B, que será
ofereceram reajuste de principalmente dos fun- 20conforme
de setembro
de 2016Instalação de portas
20 de
setembro
de 2016
mAtHeus tAgé/DiáRio
Do litoRAl
legislação.
giratórias
com
detector
realizada no dia
14 de setembroCada
de dois mil bro,
e dezesseis
em primeira
às
dois anos sem passar por
A revisão pericial será
mentos
regulares.
avisos
por convocação
meio dos
dezenove horas e em segunda convocação às dezenove horas e trinta minutos com
7%, aumentando 0,5% cionários do Banco do
deSegurados
metais na entrada
das áreas de
autoatendimento
e biombos
nos
que recebem
a carta
da previdência
social
qualquer número
de participantes,
sede do caixas
Sindicato, sitoeletrônicos
a Av. Senador Feijó, 541
cj
exame pericial.
feita em 530 mil benefiperito
médico
poderánaredas
sobre o índice inicial de Brasil e empregados da
11 – Vila Mathias - Santos - SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
caixas.
Abertura
e
fechamento
remoto
das
agências,
fim
da
guarda
das
Após o recebimento ciários de auxílio-doença têm até cinco dias úteis para marcarem a perícia no inSS alizar até quatro perícias agências bancárias.
chaves por funcionários;
6,5% da 1ª rodada . Lon- Caixa Econômica FedeVotação do indicativo de greve a partir da zero hora do dia 15 de setembro de 2016.
da carta, o beneficiário que receberam o benefíde
revisão
A revisão pericial
Assuntos
gerais. por dia, além
m
• Igualdade de oportunidades: fim às discriminações nos salários e na
ge da inflação projetada ral”, disse Eneida Koury,
m na Mediterá cinco
dias13.071
úteis
para
cio
por
meio
de13.071
decisão validez,
pessoas
com negros,Segundo
INSS, a da agenda de Santos,
atendiestáde 2016.
prevista
09 de Setembro
ascensão de
profissional
de mulheres,
gays, lésbicas,otranssexuais
Fechadas. balanço do Fechadas.
Comando Nacional
balanço
dos
dobancários
Comandoaponta
Nacional
bancários
agências
aponta
estão
que
estão
fechadas
do INPCque
dedos
9,57%
a propresidente
dofechadas
Sindicatoagências
m
dada
Conceição
agendar a perícia pela judicial e não realizaram idade
inferior
a 60 anos.
R$Antonio
60
Provisóriam
nº 739, de
e pessoas
com deficiência
(PCDs). medida dará “seguran- mento, e receberáJosé
Presidente
posta foi rejeitada pelo dos Bancários de Santos.
central de atendimento, nenhuma
atualização
O beneficiário que ça” a esses trabalhadores por cada uma.
07/2016, e os procedino telefone 135. Quem nos últimos dois anos. não concordar com o re- já que a previsão é que
Os beneficiários de- mentos técnicos foram
não fizer o agendamen- Em seguida, o governo sultado da perícia pode- muitos beneficiários mi- vem manter seus ende- estabelecidos por meio
to dentro do prazo terá vai revisar 1,2 milhão de rá recorrer da decisão e grem para o regime de reços atualizados junto da Resolução n° 546,
o benefício suspenso e aposentadorias por in- solicitar nova avaliação.
aposentadoria por inva- ao INSS. A atualização de 08/2016.
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A greve nacional dos
bancários já é a maior da
história, diz o sindicato.
Ontem, décimo quarto
dia de mobilização, 13.071
agências tiveram as atividades paralisadas, um recorde para a categoria. O
número representa 56%
do total de agências do
Brasil. Só em São Paulo
foram 1.118 locais de trabalho fechados. A greve da categoria do ano
passado teve duração de
21 dias.
A intensificação do
movimento, que completou duas semanas, é uma
resposta ao desrespeito
apresentado pela federação dos bancos (Fenaban) com a categoria, ao
não apresentar nas negociações melhorias na
proposta já rejeitada.
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Os estivadores voltaram ontem ao trabalho
nos três terminais privativos: BTP, Libra e Santos
de
Brasil, após 10 dias
greve. Eles obedeceram
decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT/
SP) que julgou a greve
não abusiva, pediu a vole
ta imediata ao trabalho
R$
impôs uma multa de
os
100 mil por dia, caso
strabalhadores mantive
sem a paralisação.
mAtHeus tAgÉ/diári
A decisão foi tomada
em assembleia da categoacompanhar o
m a
mm
m vãom
m
se manter mobilizados para
ria. Com isso, a paz volta
Porto
Estivadores prometem que
na escala de trabalho no
pela Justiça do trabalho
reinar entre estiva e emm
m
levantamento que será feito
presários marítimos, pelo
menos até que o tribunal
volte a julgar o caso, que
por enquanto se encondo
tra nas mãos da Justiça
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O ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira
(19) que, se a reforma da
Previdência for aprovada
no primeiro semestre de
2017, já será algo de “velocidade impressionante”.
“Este é um processo
gradual. Esperamos que a
PEC [do teto de gastos] seja
aprovada este ano. E a previdência será um assunto
para o primeiro semestre
de 2017”, disse o ministro
após participar de evento
em São Paulo.
Durante palestra a empresários, Meirelles defendeu que aprovação do teto
de despesas e a reforma
no sistema previdenciário sejam prioridades para
o governo. Segundo ele,
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Segurados que recebem a carta da previdência social
têm até cinco dias úteis para marcarem a perícia no inSS

Principais reivindicações
da campanha salarial

le a ambém
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PLR regra básica - 90% do salário mais
R$ 2.183,53 limitado a R$ 11.713,59. Se o
total ﬁcar abaixo de 5% do lucro líquido,
salta para 2,2 salários, com teto de
R$ 25.769,88

PLR adicional da Caixa - 4% do lucro
líquido apurado no exercício de 2016,
distribuído igualmente para todos os empregados, de acordo com as regras estabelecidas em ACT.

Dias parados sem compensação foi
grande vitória

A Fenaban, diante da resistência da categoria, solicitou mais uma rodada (a 10ª) e
propõe 8%, mais abono de R$ 3.500,00,
além de reposição integral da inﬂação
(INPC/IBGE), mais 1% de aumento (até
então era de 0,5%) em 2017, para os salários e todas as verbas, propondo acordo
por dois anos.

Nesse momento, a greve é ampliada
com paralisações de grandes centros de
informação, tecnologia, compensação e
distribuição de numerário como: Cidade
de Deus do Bradesco (Osasco), CEIC do

oV

PLR 2016 Fenaban

Antecipação da PLR - Primeira parcela
depositada até dez dias após assinatura da
Convenção Coletiva. Regra básica - 54%
do salário reajustado em setembro de
2016, mais ﬁxo de R$ 1.310,12, limitado
a R$ 7.028,15 e ao teto de 12,8% do lucro
líquido - o que ocorrer primeiro. Parcela
adicional equivalente a 2,2% do lucro
líquido do primeiro semestre de 2016,
limitado a R$ 2.183,53.

tembro/2016 a agosto/2017, acrescido de
aumento de 1%, com data de pagamento
de pagamento ﬁnal até 01/03/2018.

1ª Rodada - 18 8

n
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2017 - Reposição integral da inﬂação
(INPC/IBGE), mais 1% de aumento em
2017, para os salários e todas as verbas.

limitado a R$ 4.367,07.

Itaú, Torre do Santander, e Ceret do BB
em Santos, Campinas, São Paulo, São José
dos Campos e outros do Estado; com a
participação dos comissionados do BB.

abono de R$ 3.500,00, no 23º dia (28/9),
para travar as negociações como forma de
pressão, mas os bancários não se intimidaram e disseram não em todas as mesas,
pois foram quatro rodadas convocadas
pela Fenaban sem avanços com os mesmos 7%, para desmobilizar o movimento.

Veja as duras rodadas de negociações:

T mn

Os funcionários do Banco do Brasil e os empregados
da Caixa rejeitaram a proposta, porém, seguiram a decisão da maioria das assembleias (em nível nacional) e
todos voltaram ao trabalho na sexta-feira, dia 7/10.

2016 - Reajuste de 8% e abono de
R$ 3.500,00 em 2016, 15% no vale alimentação e 10% no vale refeição.

A greve começou dia 6/9 porque os bancários rejeitaram a proposta inicial da Fenaban de 6,5% e abono de R$ 3mil, índice
rebaixado, que não chegava nem perto
da inﬂação medida pelo INPC de 9,62%.
Depois vieram com a proposta de 7% e
abono de R$ 3.300,00, também rejeitada.
Em outra negociação aumentaram somente o abono em míseros R$ 200,00, demonstrando desprezo pelas negociações.
Proposta rejeitada na mesa.

Mercadorias
s na Movimentação de
Sindicato dos Trabalhadore de Santos, São Vicente, Guarujá,
Peruíbe, Itariri,
em Geral e dos Arrumadores
Mongaguá, Itanhaém,
Cubatão, Praia Grande, Ilha Comprida, Cananéia, PariqueraIlhabela,
Pedro de Toledo, Miracatu,
Bertioga, São Sebastião,
Açu, Jacupiranga, Eldorado,
Caraguatatuba e Ubatuba.
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DE CERVEJA E
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE SANTOS
CARNES E DERIVADOS
BEBIDAS EM GERAL, DO FRIO E DEASSOCIAT
IVAS

O

em nossa
Pelo presente
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em Assembléia Geral
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d) Declarar a assembleia
2016
Santos, 30 de setembro de Presidente
Cardoso Carlos Alberto de Oliveira
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Mercadorias
Guarujá,
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Sindicato dos Trabalhadore de Santos, São Vicente, Guarujá,
Peruíbe, Itariri,
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Mongaguá, Itanhaém,
Cubatão, Praia Grande, Ilha Comprida, Cananéia, PariqueraIlhabela,
Pedro de Toledo, Miracatu,
Bertioga, São Sebastião,
Açu, Jacupiranga, Eldorado,
Caraguatatuba e Ubatuba.
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Greve forte quebra
INDICATO DOS

BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO | FONES: (13) 3202 1670 / 0800 7711920

bancários

intransigência dos bancos

É bom destacar que a intransigência e desrespeito aos
bancários nessa Campanha Salarial é resultado do endurecimento do governo Temer, que impõe uma política de
arrocho ﬁscal e precarização do trabalho, com a retirada de
direitos.
Os bancos utilizaram de todos os artifícios possíveis para
acabar com a greve, pressionaram os bancários, amea-

çaram com demissão, interdito, assédio moral e tiveram
apoio da OAB/SP que solicitou liminar contra a greve dos
trabalhadores. Inclusive o departamento jurídico do Sindicato cassou a liminar obtida pela OAB/SP, que determinava o funcionamento de 100% das agências bancárias
que mantém convênios com o Poder Judiciário, durante
algumas horas, todos os dias da semana. A liminar cobrava
multa diária de R$ 100 mil, no caso de descumprimento.

Na atual conjuntura, quando o governo oferece 0% aos
petroleiros, está articulando para retirar direitos dos funcionários públicos e dos trabalhadores em geral, terceirizar
os bancários, ampliar jornada de trabalho, extinguir a CLT,
aumentar a idade de aposentadoria; foi necessário realizar
uma grande greve para quebrar a intransigência dos banqueiros. A única luta que não vale a pena é aquela que não
fazemos! Todos estão de parabéns!

SINDICALIZE-SE E TENHA O SINDICATO AO SEU LADO PARA DEFENDÊ-LO!
O fortalecimento da luta por melhores
condições de trabalho, mais direitos e uma
melhor remuneração da categoria bancária
surge a partir de uma maior participação da
base. Isto somente é possível com a sindicalização para manter viva a luta sindical,
que é responsável pela maior parte dos
direitos e conquistas dos trabalhadores.
O nosso sindicato participa com destaque
nacional das principais lutas políticas sindicais desde 1933, quando foi fundado.

O nosso Sindicato fortalece a luta por melhores condições de trabalho e salários

À medida que passam os anos a luta sindical torna-se mais árdua contra os banqueiros e o sistema de governo capitalista
neoliberal. Este ano os trabalhadores têm
como objetivo lutar para manter seus direitos e empregos, que tentam extinguir com
a implantação da TERCEIRIZAÇÃO do
serviço bancário.

Exemplos recentes dessas conquistas são
os auxílios alimentação e refeição, cesta-básica, convênio médicos subsidiados ou
gratuitos, o anuênio, os reajustes salariais

Desconto assistencial é uma
necessidade na luta dos bancários
Não se oponha ao desconto assistencial, ele fortalece
a luta por salários maiores. O desconto assistencial,
aprovado na assembleia dia 6/10 (por dois anos), 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
especíﬁcos, que todo ano são muito altos para garantir a paralisação de 255 agências do total de 295 em
nossa região.
“Este ano enfrentamos a maior greve nacional uniﬁcada, que durou 31 dias e com muita organização, empenho e luta conseguimos paralisar 95% das agências
em Santos, 80% nas demais cidades da base territorial
do nosso sindicato. 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 manutenção do complexo esportivo,
jornais, faixas, cartazes, editais, adesivos, transporte e
Salário

Desconto (2%)

R$ 2.000,00
R$ 3.000,00
R$ 4.000,00
R$ 5.000,00

R$ 40,00
R$ 60,00
R$ 80,00
R$ 100,00

acima da inﬂação, a jornada de seis horas,
as portas giratórias e os equipamentos de
segurança obrigatórios, a Participação nos
Lucros e Resultados, entre outras. A maior
parte dos direitos foi conquistada com
grandes greves, prisões e até mortes de
bancários durante décadas.

todos os materiais utilizados para fazer uma Campanha que pressione e conquiste índices, PLRs e pisos
maiores todos os anos. Imagine, caso não tivéssemos
organização e luta o reajuste seria 0% com retirada de
direitos”, alerta Ricardo Saraiva Big, Secretário Geral
do Sindicato.
O Sindicato precisa de fôlego para defender os direitos dos bancários. Além disso, este ano construímos
uma nova cobertura no poliesportivo. A categoria
também é coberta por atendimento da secretaria, novo
jurídico (com mais de dez advogados), 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. Portanto, o desconto de 2%
uma única vez ao ano. Não é muito individualmente,
mas para a luta coletiva é MUITO NECESSÁRIO!
A tabela exempliﬁca os descontos sobre salários
hipotéticos na Baixada Santista. O desconto será
feito uma vez, no mês de novembro de 2016 e
uma vez em setembro de 2017.
IMPORTANTE: o desconto é sobre o salário bruto,
não incide sobre qualquer outra verba, como PLR!

AVISO DE DESCONTO
ASSISTENCIAL
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO,
por sua presidente, avisa a todos os bancários beneﬁciados com a
celebração da Convenção Coletiva de Trabalho, válida por 2 (dois)
anos, de 2016/2018, empregados estabelecidos na base territorial
deste sindicato, que poderão exercer o seu direito de oposição ao
desconto assistencial uma única vez, com base no fato de que a Convenção Coletiva de Trabalho foi aprovada uma única vez e, portanto, o direito à oposição será exercido também uma única vez, ainda
que o desconto seja feito em dois momentos: em novembro de 2016
e setembro 2017, em razão do reajuste automático dos salários em
01/09/2017. Desconto esse deﬁnido em Assembleia Geral da categoria, realizada no dia 06/10/2016, no percentual de 2% (dois por
cento) sobre o salário bruto, já reajustados, no mês de novembro
de 2016 e, também esse mesmo percentual de 2% (dois por cento)
sobre o salário bruto já reajustados no mês de setembro de 2017
mediante entrega de requerimento manuscrito, onde deve constar o
nome, qualiﬁcação, número da CTPS e nome da empresa em que trabalha, devendo requerimento ser entregue pelo próprio interessado,
pessoalmente, nos períodos de 18/10 a 27/10/2016, 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 22/10/2016 das 8:00 às 12:00 horas.
Santos, 18 de outubro de 2016
ENEIDA FIGUEIREDO KOURY
Presidente

