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Na noite de 06/10, reunidos na sede
do Sindicato dos Bancários de Barretos e
região, bancários aprovaram a proposta
apresentada pela Fenaban de forma
unificada que prevê reajuste 8% de reajuste
salarial para esse ano, mais abono de
R$ 3.500, com garantia de reposição da
inflação (INPC) mais aumento real de 1%
em 2017.
Aumento de 15% no vale-alimentação
e de 10% no vale-refeição e auxílio-creche/
babá em 2016. Em 2017, essas verbas serão
reajustadas como os salários (inflação mais
1% de aumento real).
PLR - O modelo vale para a atualização
da PLR (8% em 2016; inflação mais 1%
de aumento real em 2017), cuja primeira
parcela será paga em até 10 dias após a
assinatura do acordo com a Fenaban.
Emprego - Criação de um centro de
realocação e requalificação profissional,
com o objetivo de combater as demissões
no setor, cujas regras serão discutidas
entre bancos e o Comando Nacional dos
Bancários.
Dias parados – Anistia total de todos
os dias de greve para os trabalhadores que
aprovaram a proposta no dia 6.
Licença-paternidade – Ampliação da
licença-paternidade de 5 dias para 20 dias,

a partir de 2017, quando o governo federal
anunciar o benefício fiscal.
Vale-cultura – Depende do governo
federal. Se a legislação for renovada, os
bancos manterão o direito.
O acordo para a nova Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) dos bancários
com a Fenaban (federação dos bancos)
foi assinado no dia 13/10. Na mesma data
foram assinados os aditivos específicos com
a direção do Banco do Brasil e da Caixa
Federal. No Santander a minuta específica
volta a ser negociada dia 20/10.
O BB efetivou o pagamento da PLR e
o abono de R$ 3.500 no dia 13 e creditará o
reajuste e os retroativos no dia 20. A Caixa,
garantiu até o próximo dia 20 o pagamento
do abono de R$ 3,5 mil, a primeira parcela
da PLR, verbas retroativas a setembro e as
diferenças salariais. O banco Itaú pagará
aos seus funcionários o abono, diferenças
salariais e PCR no próximo dia 21 de
outubro. O valor da PCR será corrigido
conforme índice de reajuste da categoria,
8%. O pagamento será realizado pelo banco
junto com primeira parcela da PLR.
Os trabalhadores do HSBC, que teve
suas operações no Brasil adquiridas pelo
Bradesco, conquistaram o pagamento da
PLR pelo Bradesco para os meses de julho,

agosto e outubro, que será creditada, a título
de antecipação, 10 dias após a assinatura do
acordo com a Fenaban, junto com o abono.
O Santander paga diferenças salariais,
abono e antecipação da PLR no dia 20 de
outubro.
A formalização dos documentos, com
validade de dois anos, encerra a Campanha
Nacional Unificada 2016 que teve 31 dias
de greve nos bancos.
Assistencial – De acordo com a
assembleia foi aprovada a contribuição
assistencial de 3,33% do salário com teto de
R$260,00. O valor ajuda a cobrir os gastos
do Sindicato com a Campanha Nacional
Unificada 2016 e de toda a estrutura
disponibilizada para os 31 dias de greve em
Barretos e região. Mas, de acordo com sua
política democrática e de transparência, o
Sindicato proporciona aos bancários o direito
a solicitar o não desconto com validade para
os anos de 2016 e 2017. Será das 9h as 17h do
dia 26 de outubro a 4 de novembro, mediante
requerimento manuscrito de próprio punho,
devendo constar nome, qualificação, número
da CTPS, nome do banco, matrícula funcional
e obrigatoriamente ser entregue individual
e pessoalmente, para entrega do protocolo
individualizado garantindo seu direito, na
sede do sindicato.
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S I N D I C ATO C I D A D Ã O - CAMPANHA NATAL FELIZ

A campanha Natal Feliz será mais uma vez promovida pelo Sindicato dos
Bancários de Barretos e região com a coordenação da diretor social Josimar
Garcia. Esse tipo de ação cidadã faz parte do calendário de atividades do
sindicato. A campanha visa a arrecadação de brinquedos novos e usados (em
bom estado de
conservação)
que
serão
encaminhados a
crianças carentes
do município, e
será lançada no
dia 09/11 e com
término no dia
09/12.
“O Natal é
uma data festiva,
cheia de brilho,
muito especial,
principalmente
para as crianças,
por
isso
a
importância de
proporcionarmos
a elas um Natal
Feliz. Para que
isso ocorra, contamos com a colaboração da categoria bancaria, dos clientes,
usuários dos bancos e de toda a comunidade”, diz Josimar. Os cestos de
arrecadação estão distribuídos nas agências bancárias de Barretos. As
doações poderão ser entregues também na sede do sindicato dos bancários
na rua 18 n 1010. Os brinquedos poderão ser recolhidos pelos diretores na
residência dos doadores que assim preferirem, bastando contatar a entidade
pelo telefone: 3323-3911.

VENHA PARTICIPAR
PREPARE-SE PARA SER UM CAMPEÃO
O sindicato dos bancários de Barretos e região, tem
a honra de convidar os bancários associados da ativa e
aposentados para participar de um torneio de futebol society
e vôlei misto que realizar-se-ão no dia 12 de novembro de
2016.
- Inscrições até 4 de novembro de 2016
- Poderão participar bancários associados da
ativa e aposentados
- Qualquer dúvida liguem para o número
(17) 3322-3911 ou 3322-3130 com Josimar ou Valdir
- Valor da inscrição um brinquedo novo ou usado em
bom estado para a Campanha Natal feliz 2016
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