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Sicredi apresenta contraproposta e Sindicato
convoca assembleia para esta terça-feira (27)

Após um longo período de nego-
ciações entre o Sindicato dos Ban-
cários e os Sicredis, finalmente os
representantes patronais colocaram
à mesa uma contraproposta que,
avaliada pela direção da entidade
em conjunto com alguns funcioná-
rios da cooperativa, concluíram que
a mesma é viável de apreciação do
conjunto dos trabalhadores em
assembleia para que os mesmos
discutam e deliberem pela aceita-
ção ou rejeição da mesma.

 O processo de negociação come-
çou truncado em virtude dos repre-

sentantes dos Sicredis não se mos-
trarem dispostos a discutir os di-
reitos trabalhistas de seus funcio-
nários com os legítimos represen-
tantes da categoria, mesmo depois
de decisão judicial reconhecendo e
determinando o Sindicato dos Ban-
cários como representante legal dos
trabalhadores em cooperativas.

Porém após protestos do sindi-
cato com fechamento de agência e
até da Sureg em Dourados, final-
mente o setor patronal resolveu
acatar a decisão da justiça e, aci-
ma de tudo, a vontade de seus fun-

cionários e sentaram a mesa para
negociar com seriedade.

Desta forma, como sempre pre-
gou o Sindicato dos Bancários,
quem deve tomar a decisão de
aceitação ou rejeição de qualquer
proposta é o conjunto dos trabalha-
dores em assembleia.

Para tanto o mesmo convoca to-
dos os trabalhadores dos Sicredis
para uma assembleia geral extra-
ordinária a ser realizada nesta ter-
ça-feira, 27/11, às 18 horas na sede
da entidade a Rua Olinda Pires de
Almeida, 2450 em Dourados.
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Assembleia - Data 27/11/2012 - 18 horas - Local: Sindicato - Pauta:

Conheça a proposta dos Sicredis
Data baseData baseData baseData baseData base: 1º de agosto

SalárioSalárioSalárioSalárioSalário: reajuste de 8,36%

Auxiliar Administrativo R$ 763,58 – Caixas R$ 914,26 – Tesoureiros

R$ 1.328,00 - Assistente Administrativo R$ 1.328,00

Proposta: Reajuste do INPC  + 3%

de aumento real: 1,5% referente

ao ano de 2011 e 1,5% p/ o ano de

2012, retroativos a agosto/2012

ou INPC + 1,0% retroativo a 08/

2011 e 1,64% p/ 08/2012.

Plano de Cargos e Salários:Plano de Cargos e Salários:Plano de Cargos e Salários:Plano de Cargos e Salários:Plano de Cargos e Salários:
A cooperativa ficou de apresentar tabela de cargos, jornada, faixas salariais e critérios de ascensão

Adicional por tempo de serviço:Adicional por tempo de serviço:Adicional por tempo de serviço:Adicional por tempo de serviço:Adicional por tempo de serviço: Anuênio no valor de R$ 20,00 Atual R$ 13,24 = 51,07%

Adicional horas extras:Adicional horas extras:Adicional horas extras:Adicional horas extras:Adicional horas extras:
50% sobre as horas normais, serão pagos também sobre repouso semanal remunerado, inclusive aos sába-

dos e feriados.

Gratificação de função:Gratificação de função:Gratificação de função:Gratificação de função:Gratificação de função: Não inferior a  55% do salário

Gratificação de Caixa:Gratificação de Caixa:Gratificação de Caixa:Gratificação de Caixa:Gratificação de Caixa: Valor de  R$ 175,00 Atual R$ 105,50 = 65,87%

AAAAAuxilio Ruxilio Ruxilio Ruxilio Ruxilio Refeição:efeição:efeição:efeição:efeição: Total R$ 361,90 = 22 x R$ 16,45 Atual R$ 296,56 = 22,02%

Auxilio Cesta Alimentação:Auxilio Cesta Alimentação:Auxilio Cesta Alimentação:Auxilio Cesta Alimentação:Auxilio Cesta Alimentação:
Valor de R$  238,10, extensivo com auxilio maternidade e até 180

dias de afastamento.

Atual R$ 195,16 = 22%

Continua no verso



AAAAAuxilio Creche/Babá:uxilio Creche/Babá:uxilio Creche/Babá:uxilio Creche/Babá:uxilio Creche/Babá: Valor de R$ 250,00 Atual - R$  132,62 = 88,50%

Auxilio Filhos Excepcionais ou Deficiente Físico:Auxilio Filhos Excepcionais ou Deficiente Físico:Auxilio Filhos Excepcionais ou Deficiente Físico:Auxilio Filhos Excepcionais ou Deficiente Físico:Auxilio Filhos Excepcionais ou Deficiente Físico: R$ 250,00 Atual - R$ 132,62 = 88,50%

Auxilio Educacional:Auxilio Educacional:Auxilio Educacional:Auxilio Educacional:Auxilio Educacional:     Ficou de apresentar os critérios de fornecimento do auxilio

VVVVVale Tale Tale Tale Tale Transporte:ransporte:ransporte:ransporte:ransporte:
Será concedido a todo empregado, a participação da cooperativa será a que exceder a 4% do seu salário

base.

Complementação de Auxílio-Doença Previdenciário e AuxilioComplementação de Auxílio-Doença Previdenciário e AuxilioComplementação de Auxílio-Doença Previdenciário e AuxilioComplementação de Auxílio-Doença Previdenciário e AuxilioComplementação de Auxílio-Doença Previdenciário e Auxilio
Doença Acidentário:Doença Acidentário:Doença Acidentário:Doença Acidentário:Doença Acidentário: Complementação até o valor de R$ 864,28

Benefícios:

Conheça a proposta dos Sicredis
Continuação

Atual - R$ 774,12 = 11,64%

Seguro de VSeguro de VSeguro de VSeguro de VSeguro de Vida em Grupo:ida em Grupo:ida em Grupo:ida em Grupo:ida em Grupo:     Com cobertura mínima de R$ 30.000,00

Assistência Médica e Hospitalar:Assistência Médica e Hospitalar:Assistência Médica e Hospitalar:Assistência Médica e Hospitalar:Assistência Médica e Hospitalar:
Plano de saúde p/ todos empregados, extensivo ao cônjuge, filhos e demais dependentes com co-participa-

ção do empregado no custeio do beneficio

Assistência Odontológica:Assistência Odontológica:Assistência Odontológica:Assistência Odontológica:Assistência Odontológica:
Cooperativa se obriga a fornecer um plano odontológico padrão aos empregados, com atendimento

ambulatorial e clinico, sem custo ao empregado.

Sem acordo

Jornada de TJornada de TJornada de TJornada de TJornada de Trabalho:rabalho:rabalho:rabalho:rabalho:
A duração da jornada de trabalho para todos os empregados das coope-

rativas integrantes da categoria econômica, sem qualquer exceção,

será a contratada no início do vínculo trabalhista.

Sem acordo

Indenização por morte ou incapacidade decorrente de assalto:Indenização por morte ou incapacidade decorrente de assalto:Indenização por morte ou incapacidade decorrente de assalto:Indenização por morte ou incapacidade decorrente de assalto:Indenização por morte ou incapacidade decorrente de assalto: No valor de R$ 150.000,00

Isenção de TIsenção de TIsenção de TIsenção de TIsenção de Tarifas:arifas:arifas:arifas:arifas:
As Cooperativas não concordam em isentar quaisquer tarifas bancári-

as

Sem acordo

Relações Sindicais:Relações Sindicais:Relações Sindicais:Relações Sindicais:Relações Sindicais:
Assegurada a participação dos empregados da cooperativa na direção do Sindicato, inclusive com livre

frequência

Delegado Sindical: COMISSÃO DE EMPREGADOSDelegado Sindical: COMISSÃO DE EMPREGADOSDelegado Sindical: COMISSÃO DE EMPREGADOSDelegado Sindical: COMISSÃO DE EMPREGADOSDelegado Sindical: COMISSÃO DE EMPREGADOS
Os empregados juntamente com o sindicato poderá eleger represen-

tantes para compor uma comissão de empregados, visando agilização

nas negociações com o empregador

Requalificação Profissional:Requalificação Profissional:Requalificação Profissional:Requalificação Profissional:Requalificação Profissional:
Valor de R$ 400,00 para ser utilizado pelo empregado desligado em até 90 dias

Previdência Complementar:Previdência Complementar:Previdência Complementar:Previdência Complementar:Previdência Complementar:
A Cooperativa alegou que já está fazendo estudos p/ implantação de um plano de previdência p/ seus funci-

onários, mas como não há uma data de implantação, pediu que não constasse no acordo deste ano
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Participem!!! Não deixe que outros decidam por você


