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BANRISUL

CAMPANHA SALARIAL I

Assembleia, hoje, às 17h, no Sindicato Hoje tem negociação
específica
votará a proposta da Fenaban
Após oito dias de uma forte
greve nacional, a Fenaban
apresentou nesta terça-feira (25) ao
Comando Nacional dos Bancários
uma nova proposta, que na parte
econômica eleva para 7,5% o índice
de reajuste dos trabalhadores
(aumento real de 2.02%); para 8,5%
o aumento do piso salarial e dos
auxílios-refeição e alimentação
(ganho real de 2,95%); e para 10% no
valor fixo da regra básica e no limite
da parcela adicional da Participação
nos Lucros e Resultados (PLR).
“No ano passado, foram
necessários 21 dias de greve para

arrancarmos 1,5% de aumento real.
Neste ano, com uma paralisação
ainda mais forte e unitária em todo o
país, em oito dias os bancários
conquistaram 2% de ganho real nos
salários e 2,95% no piso, além de
outros avanços importantes tanto
econômicos quanto sociais e
políticos”, avaliam a Contraf-CUT e o
Comando Nacional.
Em Passo Fundo, a
Assembleia para apreciação e
votação da proposta acontecerá às
17h, no Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região. Todos os
bancários estão convocados.

CAMPANHA SALARIAL II

As cláusulas econômicas
Pela nova proposta da
Fenaban, as principais cláusulas
econômicas da Convenção Coletiva
dos Bancários, que está completando
20 anos em 2012, ficariam assim:
-Reajuste - 7,5% (aumento real de
2,02% pelo INPC).
-Piso - R$ 1.519 (reajuste de 8,5%, o
que significa 2,95% de ganho real).
-Piso de Caixa - R$ 2.056,89
-Auxílio-refeição - R$ 472,15 por
mês (R$ 21,46 por dia), o que
representa reajuste de 8,5%.
-Cesta-alimentação e 13ª cestaalimentação - R$ 367,90 (reajuste de
8,5%).
PLR - Regra básica: 90% do salário
mais R$ 1.540 fixos (reajuste de
10%), com teto de R$ 8.414,34.

Caso a distribuição do lucro
líquido não atinja 5% com o
pagamento da regra básica, os
valores serão aumentados para 2,2
salários, com teto de R$
18.511,54.PLR adicional - 2% do lucro
líquido distribuídos linearmente, com
teto de R$ 3.080 (reajuste de 10%).
Antecipação da PLR - 54%
do salário mais valor fixo de R$
924,00, com teto de R$ 5.166,01 e
parcela adicional de 2% do lucro
líquido do primeiro semestre
distribuído linearmente, com teto de
R$ 1.540,00.
A antecipação da PLR será
paga até dez dias após a assinatura
da Convenção Coletiva e a segunda
parte até 1º de março de 2013.

CAMPANHA SALARIAL III

A orientação do Comando Nacional
O Comando Nacional dos
bancários avaliou que os avanços
econômicos na nova proposta dos
bancos só foram possíveis em
consequência da força da greve
nacional, que nesta terça-feira fechou
9.551
agências
e
centros

administrativos de bancos públicos e
privados em todo o país.
A orientação às assembleias
que acontecem hoje (26), sugere a
aprovação desta nova proposta da
Fenaban aos bancários por entender
como positivos os avanços que traz.

O Comando dos Banrisulenses
esteve reunido na tarde desta terçafeira, 25, na sede da Fetrafi-RS, para
avaliar a evolução da greve no
Banrisul em todo o estado.
Durante a reunião, os dirigentes
sindicais deliberaram pelo envio de
um ofício à direção do Banco,
reivindicando a retomada das
negociações específicas com a
direção.
A forte greve dos bancários
também arrancou uma negociação
específica com o Banrisul. A
Diretoria do banco concordou com a
proposta do Comando dos
banrisulenses para reunião de
negociação nesta quarta, dia 26, às
11h, na DG.
Também será realizado um ato
público em frente à DG para forçar o
Banrisul a apresentar uma proposta
decente
aos
banrisulenses.
CAIXA FEDERAL

Ato para denunciar
perseguições
A verdadeira caça às bruxas
feita pela Caixa contra empregados
que testemunham a favor de colegas
em ações trabalhistas, tem revoltado
toda a categoria.
No fim da manhã desta terçafeira, 25, dirigentes sindicais e
bancários em greve fizeram um ato
público entre as agências da Caixa e
do Banrisul, na Praça da Alfândega
para denunciar a postura da
empresa, que enquanto banco
público, dá um péssimo exemplo
como empregador.
A conduta ilegal da Caixa já foi
denunciada ao Ministério Público do
Trabalho pelo SindBancários.
PIADINHA
Leia a proposta e venha para
a Assembleia, às 17h, no SEEB.

