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CAMPANHA SALARIAL

de 2012, que equivale à distribuição
linear a todos os empregados de 4%
do lucro líquido do banco no período.
Os bancários do Itaú
receberão
a
Participação
Complementar nos Resultados
(PCR), creditada de uma só vez no
valor de R$ 1.800, no dia 8 de outubro.
E não será descontada da PLR.
Já o Santander depositará
ainda no dia 11 a antecipação do
Programa Próprio Específico (PPE)
das áreas e cargos elegíveis referente
ao resultado do 1º semestre. Os
valores da PPE não serão
descontados da PLR.
Os pagamentos do reajuste
salarial e das diferenças dos pisos
salariais, do auxílio-refeição, da cestaalimentação e da 13ª cestaalimentação virão no salário de
outubro. O Itaú informou que fará o
depósito no dia 26. O pagamento dos
valores dos benefícios será creditado
nos cartões, retroativamente a 1º de
setembro.
O Bradesco vai pagar as
diferenças
do
vale-refeição/
alimentação e antecipação da 13ª
cesta no dia 29. E depositará as
diferenças salariais no dia 30.

BANRISUL

Greve terminou na sexta-feira
A greve dos funcionários do
Banrisul chegou ao fim nesta sextafeira, dia 5, em Porto Alegre, durante
assembleia realizada no salão
paroquial da Igreja Pompeia. O
movimento completou 18 dias de
paralisação.
A paralisação foi encerrada
um dia após a decisão da maioria das
assembleias dos sindicatos no interior
do Rio Grande do Sul e outros
estados.
Os trabalhadores aprovaram
a proposta específica arrancada com
a greve que garante avanços, como
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3601-2785 ou 3601-2786

HORAS DA GREVE

BB já pagou a PLR. Itaú, Bradesco,
CEF, HSBC e Santander pagam dia 11
O funcionalismo do Banco do
Brasil recebeu na sexta-feira 5 o
pagamento da PLR. Os bancários do
Itaú, da Caixa, do Bradesco, do
Santander e do HSBC receberão na
próxima quinta-feira, dia 11, a
antecipação do pagamento da PLR
conquistada na Campanha Nacional
encerrada nesta terça-feira com a
assinatura da Convenção Coletiva da
categoria entre a Contraf-CUT, as
federações, os sindicatos e a
Fenaban. A segunda parcela será
depositada até o dia 1º de março de
2013.
Nos cinco bancos, o
adiantamento da PLR corresponde a
54% do salário reajustado com 7,5%
(se for o piso, o reajuste é de 8,5%)
mais o valor fixo de R$ 924,00,
limitado a R$ 5.048,60. Já para a
antecipação da PLR adicional serão
distribuídos 2% do lucro líquido do
primeiro semestre deste ano, dividido
pelo número total de funcionários
elegíveis,com teto de R$ 1.540. O
Santander calculou a PLR adicional
em R$ 1.265,13 e o Itaú em R$ 1.540.
A Caixa, além disso,
antecipará também no dia 11 a PLR
Social referente ao primeiro semestre
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a criação de uma PLR do Banrisul
além da PLR da categoria e
compromissos em relação ao novo
quadro de carreira.
A assembleia aprovou uma
moção de repúdio contra a direção do
banco, que ameaçou cortar o ponto
dos trabalhadores que continuaram
paralisados na quinta e sexta, dias 4
e 5.
Além de Porto Alegre, a greve
continuou na sexta em : Litoral Norte;
Novo Hamburgo; Rio Pardo; Santo
Ângelo; Santa Maria; Vale do Caí e
Uruguaiana.

Compensação não
deve ser forçada
As horas de greve realizadas na
campanha salarial deste ano não
serão
descontadas
,
mas
compensadas com a prestação de
jornada suplementar de trabalho até
o dia 15 de dezembro deste ano.
Orientamos a categoria a ficar
atenta aos critérios que devem ser
observados no momento de
compensar as horas. A compensação
pode ser realizada durante os dias
normais de trabalho em até duas
horas diárias, levando em conta se há
necessidade de jornada extra.
Os gestores das agências devem
usar bom senso para adequar a
compensação aos bancários,
respeitando a disponibilidade de cada
um, sem os pressionar.
Eventuais abusos podem ser
denunciados ao Sindicato, nos
telefones 3601-2785 e 3601-2786.
SALÃO DE EVENTOS

Agenda será
retomada
Após paralisação que se fez
necessária para a sua reforma, o
Salão de Eventos do Sindicato dos
Bancários tem, hoje, a sua agenda
retomada.
A agenda
deve ser
consultada, primeiramente através do
sitewww.bancariospassofundo.org.br.
PIADINHA
-Um menino chega no céu e é
recebido por um velhinho de barbas
brancas que pergunta quem ele é.
O menino diz que só se lembra de
ser muito famoso na terra e ser filho
de um carpinteiro. O velhinho, com os
olhos marejados, abraça o menino e
diz: - Meu filho, você chegou!!!!
E o menino, sem entender nada, olha
para o velhinho e responde:
-Gepetto! É você????

