Jornal d@ Bancári@
Informativo do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro de Barretos e Região, 08 de Dezembro 2015 - N.º 354

Campanha nacional dos Bancários
I M PA CT O D E R $ 1 1
B I L H Õ ES N A E C O N O M I A
Este ano, o índice
conquistado pelos bancários foi
de 10% no piso e PLR e 14% nos
vales refeição e alimentação.
Com esse índice, em 12 anos, a
categoria vai acumular 20,84%
de ganho real nos salários e
42,3% nos pisos.
Impacto na economia O reajuste de 10% nos salários,
14% nos vales refeição e
alimentação e os valores da PLR
significam incremento anual
de cerca de R$ 11,2 bilhões
na economia, de acordo com
projeção feita pelo Dieese Departamento
Intersindical

de Estatística e Estudos Socio
econômicos. Desse montante,
R$ 6,04 bilhões referentes ao
pagamento da PLR, sendo que R$
2,4 bilhões já foram distribuídos
na antecipação, feita até 10 dias
após a assinatura da Convenção
Coletiva de Trabalho. As
diferenças salariais anuais dos
bancários devem injetar R$
4,240 bilhões na economia
brasileira, sem contar os reflexos
em FGTS e aposentadorias.
As diferenças nos auxílios
refeição e alimentação devem
ter um impacto anual de R$ 894
milhões na economia.

Dados - Os bancários são
uma das poucas categorias no
país que possui uma Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) com

validade nacional. Os direitos
conquistados têm legitimidade
em todo o país. São mais de 512
mil bancários no Brasil.

Saldo apresentado bancos

Os bancos que atuam no Brasil seguem
batendo recordes de lucro e ainda assim
continuam mandando para a rua milhares de
trabalhadores. O Bradesco, Itaú, Santander,
BB e Caixa lucraram juntos R$ 54,8 bi nos
primeiros nove meses de 2015, 24,3 % a
mais em relação ao mesmo período do ano
passado; e fecharam mais de 11 mil postos de

trabalho.
A única justificativa para as dispensas
é economizar com a folha salarial para
aumentar os lucros visando o pagamento de
bônus cada vez mais altos para os diretores.
Somados, os cinco maiores bancos
possuíam em outubro deste ano 303 milhões
de clientes ante 292 milhões no mesmo mês do
ano passado. São 11 milhões de correntistas a
mais em um ano e muito menos funcionários.
A rotatividade também enche os cofres
dos banqueiros. O setor bancário contratou
27.503 funcionários e demitiu 33.822 nos
primeiros dez meses deste ano. O salário
médio dos admitidos foi de R$ 3.507,23,
contra R$ 6.246,41 dos desligados, isto
representa uma renda 49,3% menor.
As mulheres, mesmo representando
metade da categoria e tendo maior
escolaridade, continuam discriminadas pelos
bancos. A remuneração delas ficou 19%
inferior à da contratação dos homens.

Fórmula que adoece – Os lucros
astronômicos são obtidos por meio de uma
fórmula perversa: demissões, sobrecarga de
trabalho, aumento das metas, pressão pelo seu
cumprimento que levam ao assédio moral.
Segundo o INSS, entre 2009 e 2013, o
número de bancários afastados por doença
cresceu 40,4%. Os benefícios acidentários
por transtornos mentais e comportamentais
concedidos a bancários no período subiu
70,5% (de 2.957 para 5.042).
Em 2013 18.671 bancários foram
afastados. Desse total, 27% por transtornos
mentais e comportamentais (como estresse,
depressão, síndrome do pânico) e 24,6% por
LER/Dort.
Somente entre janeiro e março de 2014,
4.423 bancários precisaram se licenciar,
sendo 25,3% em função de lesões por esforços
repetitivos e distúrbios osteomusculares e
26,1% por doenças como depressão, estresse
e síndrome do pânico.
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RETROSPECTIVA 2015

Dia Nacional de Luta - 28/01/15

Dia Nacional de Luta Caixa 100% pública - 27/02/15

Ato das Centrais Sindicais - 13/03/15

Luta contra PL4330 em São Paulo - 15/04/15

17ª Semana do trabalhador - Palestra - 04/15

Campanha do agasalho - 05/15

Pré Conferência Camp. Nac. - 16/06/15

Audiência pública ALESP PL 4330 - 29/06/15

Conferência Estadual - São Paulo - 24/07/15

Conferência Nacional - 08/15

Conf. Nacional - Aprovação da minuta - 08/15

Lançamento Camp. Nac. - São Paulo - 10/08/15
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Caravana Lançamento Camp. Nac. - 02/09/15

Assembleia de aprovação da greve - 01/10/15

Campanha em Busdoor durante a greve

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
Período: 2016
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
do Ramo Financeiro de Barretos e Região
CNPJ : 44.790.079/0001-77
Rua Dezoito, 1010 - Barretos/SP
Assembleia aprovação da proposta - 27/10/15

Greve de 21 dias - 10/15

RESUMO
RECEITA
Renda tributária ................................ 88.200,00
Renda social .................................... 284.700,00
Renda patrimonial ............................. 2.200,00
Renda extraordinária .................... 112.200,00

TOTAL ............................................. 487.300,00

Dirigentes Regionais da FETEC-SP eleitos no
10º Congresso - 27 a 29/11/15

Ato contra demissão e denúncias de assédio
moral - Santander / Barretos- 02/12/15

COMUNICADO
Comunicamos a todos os bancários(as), da base terrirorial do Sindicato dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro de Barretos e região, que a partir do mês de Dezembo de 2015 todos os
atendimentos serão efetuados na sede da entidade na cidade de Barretos situada a Rua 18, nº
1010 - Centro.

DESPESA
Administração geral ...................... 338.900,00
Contribuições p/ outras entidades ... 15.400,00
Área operacional ............................. 85.400,00
Cultura, esporte, lazer e outros ....... 25.700,00
Eventos ................................................ 8.300,00

TOTAL ............................................. 473.700,00

APLICAÇÕES DE CAPITAL
aplicações de capital .................... 13.6000,00

TOTAL DOS DESEMBOLSOS .. 487.300,00

Barretos, 02 de dezembro de 2015

EXPEDIENTE:
Boletim Informativo do Sindicato dos Bancários de Barretos e Região - CUT Rua 18 n• 1010 - CEP 14780-060 - Barretos/SP Fone/Fax: (17) 3322-3911
Site: www.sbbarretos.org.br E-mail: sbbarretos@sbbarretos.org.br Presidente: Marco Antônio Pereira Sec. de Imp. Comunicações: Marcelo B. Camargo
Jornalista Responsável: Rosicris Bittencorth - 32.209 Diagramação: Marcelo Benedito de Camargo -Tiragem: 1.000
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SOLIDARIEDADE

CAMPANHA NATAL FELIZ

O Sindicato dos Bancários, está realizando a campanha de
arrecadação de brinquedos novos e usados a fim de destiná-los
a crianças carentes. Doações podem ser entregues na sede da
entidade.
Reafirmando o conceito de Sindicato Cidadão, o presidente
da entidade, Marco
Antônio,
ressalta
que todos os anos
o sindicato realiza
duas
importantes
campanhas
que
já
se
tornaram
tradicionais: A do
agasalho e a de
final de ano, além
de outras que são
realizadas
para
atender instituições
de caridade.

CONVÊVIOS 2016

Veja a lista completa dos convênios no site:
www.sbbarretos.org.br
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O sindicato dos bancários deseja a todos um Feliz
Natal e um Ano Novo repleto de realizações!!!
Que em 2016 possamos lutar por mais conquistas e
almejar inúmeras vitórias, unidos, rumo a um Brasil
mais justo e igualitário.

