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Comando assina acordo com a
Fenaban nesta sexta-feira (18)

O Comando Nacional dos Bancá-
rios, assinará a Convenção Coleti-
va de Trabalho com a Fenaban nes-
ta sexta (18/10) às 10h, em São Pau-
lo, após a maior greve da categoria
em mais de 20 anos, que conquis-
tou aumento real de salário pelo dé-
cimo ano consecutivo, valorização
do piso, melhoria da PLR e outros
avanços econômicos e sociais.

Na sexta-feira também será as-
sinado o acordo específico da Caixa
Econômica Federal.

Com os 23 dias de greve, os ban-
cários arrancaram 8,0% de reajuste
(ganho real de 1,82%) sobre os sa-
lários e demais verbas, 8,5% so-
bre o piso salarial (ganho real de
2,29%) e 10% sobre o valor fixo da
regra básica e sobre o teto da par-
cela adicional da PLR. Também au-

menta de 2% para 2,2% o lucro lí-
quido a ser distribuído linearmen-
te na parcela adicional da PLR e
avança em outras reivindicações
econômicas e sociais.

A nova Convenção incluirá ain-
da quatro novas cláusulas: proibi-
ção de os bancos enviarem SMS
aos bancários cobrando resultados,
abono-assiduidade de um dia por
ano, constituição de grupo de tra-
balho com especialistas para apu-
rar as causas dos adoecimentos dos
bancários e adesão ao programa de
vale-cultura do governo, no valor
de R$ 50,00 por mês.

PPPPPagamento da PLR e dos atrasa-agamento da PLR e dos atrasa-agamento da PLR e dos atrasa-agamento da PLR e dos atrasa-agamento da PLR e dos atrasa-
dosdosdosdosdos - A primeira parcela da PLR
será paga pelos bancos até dez dias
após a assinatura da Convenção Co-
letiva.

Trabalhadores aprovam
Acordo Coletivo do Sicredi

Em assembleia realizada na quin-
ta-feira (10/10), na sede do Sindi-
cato, os trabalhadores do Sicredi
discutiram e aprovaram a contrapro-
posta de 8.5% de reajuste salarial
(2,12% de ganho real) apresentada
pela Cooperativa na negociação re-
alizada no dia 07 de outubro.

A proposta anterior do Sicredi
previa reajuste de 8% e, depois de
analisada pelos negociadores do
Sindicato dos Bancários, foi rejei-
tada, levando a Cooperativa a ele-
var o índice em mais 0.5pp.

Confira os principais itens da pro-Confira os principais itens da pro-Confira os principais itens da pro-Confira os principais itens da pro-Confira os principais itens da pro-
posta:posta:posta:posta:posta:     Reajuste salarial = 6,38%

(INPC) + 2,12% (Ganho real) =
8,5%; 8,5%; 8,5%; 8,5%; 8,5%; Adicional por tempo de ser-
viço = R$ 22,00 (10% de reajus-R$ 22,00 (10% de reajus-R$ 22,00 (10% de reajus-R$ 22,00 (10% de reajus-R$ 22,00 (10% de reajus-
te); te); te); te); te); Gratificação de Caixa = R$R$R$R$R$
195,00 (11% reajuste); 195,00 (11% reajuste); 195,00 (11% reajuste); 195,00 (11% reajuste); 195,00 (11% reajuste); Auxílio Ali-
mentação + Auxílio Refeição = R$R$R$R$R$
700,00 (16,67% de reajuste); 700,00 (16,67% de reajuste); 700,00 (16,67% de reajuste); 700,00 (16,67% de reajuste); 700,00 (16,67% de reajuste); Au-
xílio Créche/ Babá = R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00
(20% reajuste); (20% reajuste); (20% reajuste); (20% reajuste); (20% reajuste); Requalificação Pro-
fissional = R$ 500,00 (25% rea-R$ 500,00 (25% rea-R$ 500,00 (25% rea-R$ 500,00 (25% rea-R$ 500,00 (25% rea-
juste); juste); juste); juste); juste); Previdência = Implantação
em janeiro de 2014 – 1%1%1%1%1% pelo em-
pregador com a coparticipação de
1%1%1%1%1% do colaborador; Complementa-
ção ao auxílio doença previdenciá-
rio = R$ 950,00.R$ 950,00.R$ 950,00.R$ 950,00.R$ 950,00.

Rafael Matos toma pos-
se no Conselho de Ad-
ministração do BB

Eleito em junho último por vo-
tação direta do funcionalismo e
com apoio da Contraf-CUT e pela
maioria dos Sindicatos de Bancá-
rios do País, Rafael Matos tomou
posse no dia 8 de outubro no Con-
selho de Administração (Caref) do
Banco do Brasil, a mais alta ins-
tância de decisão do BB. Rafael
foi diretor do Sindicato de São
Paulo, trabalhou na Gepes e na
Previ, como assessor dos dirigen-
tes eleitos. Rafael terá mandato
de dois anos.

A necessidade de democratiza-
ção da mídia no Brasil é urgente.
A concentração da comunicação
claramente trava a distribuição da
informação de forma igualitária.
A sociedade tem promovido de-
bates na busca de avanços. Há,
inclusive, um projeto de lei de ini-
ciativa popular sobre o assunto.

Até este domingo (20/10), du-
rante a Semana Nacional pela De-
mocratização da Comunicação, em
São Paulo, serão recolhidas assi-
naturas em favor do PL. Debates
sobre o direito à comunicação e a
liberdade de expressão também
estão previstos para o evento, que
ainda conta com lançamentos de
livros, passeatas, ações culturais
e atos públicos.

Semana pela democrati-
zação da mídia

Diferenças referentes a setembro e outubro
A data base dos bancários é 1º de setembro. Assim, os reajustes

conquistados pela categoria nos salários e vales refeição e alimenta-
ção, da Campanha Nacional Unificada 2013, serão retroativos a essa
data. Desse modo, o bancário cujo salário era de R$ 1.519, passará a
receber R$ 1.648,12.

As diferenças salariais referentes a setembro e outubro somarão R$
258,23. No site do sindicato há tabela com o cálculo de acordo com a
faixa salarial. Já as diferenças a receber nos vales refeição e alimenta-
ção são as mesmas para todos os bancários, respectivamente, R$ 75,68
e R$ 58,88.

Regulamentação da lei
dos 30% dos vigilantes

O Grupo Tripartite de Trabalho
(GTT), formado por representan-
tes do governo, trabalhadores e
empresários, aprovou nesta ter-
ça-feira (15), por consenso, o tex-
to final do Anexo 3 da Norma
Regulamentadora (NR) nº16, que
trata do adicional de risco de vida/
periculosidade de 30% dos vigi-
lantes, conforme determina a lei
nº 12.740/2012. Foi a quarta e úl-
tima reunião do GTT, realizada nas
dependências do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), em
Brasília. Mais detalhes no site.


