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Categoria começa receber as
conquistas da campanha 2011

Os resultados dos 21 dias de
forte greve nacional, que contou
com expressiva participação da ca-
tegoria, começam a se concretizar.

O HSBC paga nesta quinta,
27/10, o crédito da antecipação da
PLR e das diferenças salariais e na
sexta, 28/10, os valores relativos
aos vales-refeição, cesta-alimenta-
ção e demais verbas, além dos R$
339,08 da 13ª cesta-alimentação.

O Bradesco credita na sexta,
28/10, as diferenças salariais, a pri-
meira parcela da Participação nos
Lucros e Resultados. Um dia an-
tes, na quinta, 27/10, serão credi-
tadas as diferenças nos tíquetes e
a 13ª cesta-alimentação.

Também na sexta 28/10, o
Santander deposita a primeira par-
cela da PLR e do valor adicional.
As diferenças salariais e nos
tíquetes ocorrerão em novembro.

O Itaú Unibanco credita a pri-
meira parcela da PLR e do valor
adicional até dia 31. Já as diferen-
ças salariais, das verbas e a 13ª
cesta-alimentação virão em no-
vembro.

Os bancos têm de depositar a
primeira parcela da PLR e do adici-
onal até o dia 31 de outubro. A se-
gunda parcela da PLR e do adicio-
nal tem de ocorrer até março de
2012.

Quanto vem - No site do Sin-
dicato www.bancariosms.com.br
você tem a tabela de quanto os ban-
cários do Bradesco, Santander e
Itaú Unibanco, que receberão a PLR
total, têm de ter creditado até no-
vembro. No caso do HSBC, o valor
adicional de cada empregado será
de R$ 611, que corresponde à dis-
tribuição linear de 2% do lucro lí-
quido do primeiro semestre.

Na Caixa Federal, além da re-
gra básica da PLR e do valor adici-
onal, os empregados também con-
quistaram a PLR Social que equi-
vale à distribuição linear de 4% do
lucro líquido e será creditado no dia
1º de novembro.

O Banco do Brasil assinou o
aditivo a CCT nesta segunda-feira
e na mesma data fez o crédito da
PLR, sendo o primeiro banco a pa-
gar essa conquista da categoria.

Fruto da mobilização dos funci-
onários, ao lado do Sindicato, os
salários e as verbas foram reajus-
tadas em 9%, o piso de ingresso
da categoria teve aplicação de
12%, passando a R$ 1.400 (au-
mento real de 4,3%). O valor adi-
cional da PLR, que passou a R$
2.800, aumentou 16,66% (aumen-
to de 8,63% acima da inflação) e
a parte fixa da PLR, que vale ago-
ra R$ 1.400, foi reajustada em
27,18% (18,42% acima da infla-
ção).

Conquistas refletem na
economia do país

Brasil: Paraíso dos ban-
cos na América Latina

Pesquisa divulgada pela revis-
ta América Economia reafirma a
condição de o Brasil ser o grande
paraíso dos bancos na América La-
tina. Conforme o estudo, que to-
mou como base os ativos totais
em dólares com informações de
junho, os cinco bancos mais lu-
crativos do subcontinente são bra-
sileiros.

Na primeira posição aparece o
Banco do Brasil (US$ 492 bi), Itaú
(US$ 480,6 bi), Bradesco (US$
432,6 bi), Caixa (US$ 293,4 bi) e
Santander (US$ 270,5 bi).

Na relação das 250 marcas com
maior lucro no sistema financeiro
estão outras 74 brasileiras.

O crescimento do emprego e,
consequentemente, da renda dos
trabalhadores reflete diretamen-
te na economia. Segundo o Dieese
(Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos
Socioeconômicos), o reajuste sa-
larial de 9% e as melhorias na PLR
injetam R$ 7,2 bilhões na econo-
mia. Do total, R$ 1,97 bilhão re-
fere-se à antecipação do benefí-
cio.

O Brasil tem 483 mil bancári-
os, portanto, a consolidação das
conquistas também reflete na po-
pulação, já que diversos segmen-
tos da sociedade são movimenta-
dos por conta dos ganhos nos sa-
lários, por exemplo.

Luta vitoriosa

Sindicato também no Facebook
O Sindicato de Dourados e Re-

gião está com nova ferramenta de
comunicação na internet.

 Agora, além do informativo se-
manal (bancarinho) jornal mensal
e site atualizado diariamente, os
bancários podem ficar por dentro
dos acontecimentos através da pá-
gina do sindicato no facebook. A
criação do perfil é mais uma forma

de ampliar o diálogo com a catego-
ria e também com a sociedade,
além de expandir os espaços de
debate sobre os principais assun-
tos de interesse dos trabalhadores.

Você pode acessar o facebook
através do site do sindicato,
www.bancariosms.com.br, clicando
no ícone facebook, do lado direito
da página inicial.

Eleições da ANABB
Teve início no dia 04 de outubro

e vão até o dia 03 de novembro as
eleições gerais da ANABB (Associ-
ação Nacional dos Funcionários do
Banco do Brasil), para eleger os
novos Conselhos, Deliberativo e
Fiscal e também as diretorias re-
gionais.

APOIO DO SINDICATO: O Sin-
dicato dos Bancários de Dourados
e Região está apoiando e pedindo

voto para três companheiros:

Conselho Deliberativo:
Carlos Longo nº 113 – Diretor do

Seeb-Dourados e Região
Trombini nº 124 – Edson

Trombini Leite – Campo Grande

Diretor Regional:
Ciro nº 538 – Valdineir Ciro de

Souza – Campo Grande




