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Bancários encerram 2013
com grandes conquistas
Nova direção
assume triênio
2014-2017

Nesta edição n° 119, o Jornal Agita Bancários apresenta a retrospectiva 2013 para a cate-

goria sobre as negociações e conquistas alcançadas durante o ano. Confira ainda, as fotos
da 6ª Festa dos Bancários e do Lançamento da Campanha Nacional.
Veja no site: PL4330

A Chapa “Bancários Unidos” foi
eleita em junho com 99,1% dos votos válidos para assumir a direção
do Sindicato no triênio 2014-2017.
Carlinhos Casé assume a Presidência da entidade com extrema
responsabilidade e dará continuidade aos trabalhos já desenvolvidos
pela atual gestão, conquistando novos direitos para a categoria.
O Sindicato além da atuação
junto aos bancários, também tem
participação no “Sindicato Cidadão”, que promove ações integradas entre a entidade e a população por meio dos Conselhos
deliberativos e fiscalizadores do
Poder Público. “O Sindicato Cidadão trata de questões que afetam diretamente a qualidade de
vida da comunidade e dos bancários”, explica Carlinhos Casé.

Acesse os convênios no www.bancariostaubate.com.br / Facebook: Bancários Taubaté

Editorial
Bancários (as),
Na edição 119, do Jornal
Agita Bancário apresentamos
a retrospectiva das atividades
realizadas ao longo do ano. Conseguimos novas conquistas na campanha salarial, mostrando o empenho
e a união da categoria pela luta dos novos direitos.

Dia Nacional de Luta
Durante o ano realizamos o ‘Dia Nacional de
Luta’ nos bancos públicos
e privados, reivindicando
direitos específicos de cada
instituição. Confira as fotos:

E a nossa luta não para. Continuaremos fortes

Itaú

para que seja retirado da pauta no Congresso Na-

Caixa Econômica Federal

cional o projeto de Lei 4330, que precariza as relações de emprego e regulamenta a terceirização no
Brasil. Para que assim os trabalhadores não sejam
prejudicados com esse projeto de lei que favorece
apenas a classe patronal.
Em fevereiro, assumirei como Presidente do Sindicato para o triênio 2014-2017, para dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela atual gestão,
reforçando a luta da categoria. Fazendo do Sindica-

Bradesco

Banco do Brasil

to a casa do trabalhador, abrindo espaço para novas
ideias e debates sobre o movimento sindical.
Desejo a todos os Bancários (as) um Feliz Natal e
próspero 2014! Repleto de paz, saúde e fraternidade.

Carlinhos Casé
Presidente do Sindicato dos Bancários
de Taubaté e Região

Conferências

HSBC

Conf. Regional: (29 de junho) Este ano, a Conferência Regional dos Bancários
aconteceu em Mogi das Cruzes. O Encontro tratou de temas específicos da categoria e tirou dúvidas sobre a Campanha Salarial. A regional 5 da FETEC-CUT,
formada pelos Sindicatos de Taubaté, Mogi das Cruzes e Guarulhos, apresentaram a consulta da pesquisa mostrando as prioridades reivindicadas pela categoria.
Conf. Estadual: (13 de julho) Os bancários definiram suas prioridades para a

Santander

Confêrencia Regional

Campanha Nacional Unificada 2013, na Conferência Estadual realizada em São
Paulo, onde as reivindicações foram levadas para debate na Conferência Nacional.

Conf. Nacional: (19 a 21 de julho) A 15ª Conferência Nacional dos Bancários

definiu a pauta para a Campanha Nacional 2013. Todas as reivindicações foram
encaminhadas à FENABAN no dia 30 de julho, iniciando as primeiras negociações nos dias 8,16 e 26 de agosto.

Confêrencia Nacional

Confêrencia Estadual

Mercantil do Brasil

Lançamento da Campanha Nacional 2013
O Sindicato dos Bancários saiu
às ruas em agosto para apresentar
à categoria, clientes e população a
sua minuta de reivindicações para
a Campanha Nacional Unificada
2013. A Caravana percorreu as
principais agências do centro em
Taubaté.

Dias de Greve

Foram 23 dias intensos de greve no país, em nossa base paralisamos
mais de 70% das agências, até a negociação. Sendo a maior greve
dos últimos 20 anos em termos de participação dos trabalhadores, com
12.140 agências fechadas no país.

Conquista dos Bancários
> Reajuste: 8,0% (1,82% de aumento real).
> Pisos: Reajuste de 8,5% (ganho real de 2,29%).
- Piso de portaria após 90 dias: R$ 1.148,97.
- Piso de escriturário após 90 dias: R$ 1.648,12.
- Piso de caixa após 90 dias: R$ 2.229,05 (que
inclui R$ 394,42 de gratificação de caixa e R$
186,51 de outras verbas de caixa).
> PLR regra básica: 90% do salário mais valor
fixo de R$ 1.694,00 (reajuste de 10%), limitado
a R$ 9.087,49. Se o total apurado ficar abaixo
de 5% do lucro líquido, será utilizado multiplicador
até atingir esse percentual ou 2,2 salários (o que
ocorrer primeiro), limitado a R$ 19.825,86.
> PLR parcela adicional: aumento de 2% para
2,2% do lucro líquido distribuídos linearmente, limitado a R$ 3.388,00 (10% de reajuste).
> Auxílio-refeição: de R$ 21,46 para R$ 23,18
por dia.
> Cesta-alimentação: de R$ 367,92 para R$
397,36.
> 13ª cesta-alimentação: de R$ 367,92 para R$

397,36.
> Auxílio-creche/babá: de R$ 306,21 para
R$ 330,71 (para filhos até 71 meses). E de
R$ 261,95 para R$ 282,91(para filhos até
83 meses).
> Requalificação profissional: de R$ 1.047,11
para R$ 1.130,88.

Quatro novas conquistas
> Adiantamento emergencial: Não devolução do
adiantamento emergencial de salário para os afastados que recebem alta do INSS e são considerados inaptos pelo médico do trabalho em caso de
recurso administrativo não aceito pelo INSS.
> Gestores ficam proibidos de enviar torpedos
aos celulares particulares dos bancários cobrando
cumprimento de resultados.
> Abono-assiduidade (novidade): 1 dia de folga
remunerada por ano.
> Vale-cultura (novidade): R$ 50,00 mensais
para quem ganha até 5 salários mínimos, conforme Lei 12.761/2012.

Confira as outras conquistas nosso site: www.bancariostaubate.com.br

Este ano, o conceito de mídia da
Campanha foi construído coletivamente por representantes de entidades sindicais de todo o Brasil,
com o objetivo de dialogar diretamente com os bancários, convidando-os para sair às ruas com o
mote “Vem Pra Luta, Vem”.

Dia do Bancário

Sindicalize-se preenchendo esta ficha. Juntos somos mais fortes!

Em comemoração ao “Dia do
Bancário” (28 de agosto), o Sindicato realizou uma festa temática
para comemorar a 6ª festa da categoria, celebrando junto aos bancários essa data, além de sorteios de
prêmios aos sindicalizados e para
os fantasiados no baile.

A Campanha de Sindicalização encerrará em dezembro com o sorteio de um
carro zero km entre os bancários (as) sindicalizados. A Campanha fortalece a
representatividade das entidades, proporcionando assim maiores conquistas
para a categoria. Não fique fora dessa, sindicalize, juntos somos mais fortes!
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