FEDERAÇÃO
Bancários SP e MS

SIN DI CAT O D OS B A NC Á R IOS D E C AMP I NAS E RE GI ÃO - www.ba nc a r ios c a m pina s. o rg . b r - 26/ 09/ 2012 -

N º 1353

Fenaban propõe 7,5% para salários e 8,5% para tíquetes.
GREVE continua hoje. ASSEMBLEIA às 18h30, no Sindicato

ressionado pela forte greve da
categoria, a Fenaban apresentou
nova contraproposta em rodada de
negociação realizada ontem (25/09):
reajuste de 7,5% para os salários
(que inclui aumento real de 2%) e
de 8,5% para os pisos, vales alimentação e refeição (2,95% de aumento real).
PLR - A parte fixa da PLR e o teto
do adicional subiriam 10% (aumento real de 4,37%); o que equivale a um valor fixo de R$ 1.540,00.
Já o teto da PLR adicional passa

P

para R$ 3.080,00.
Assembleia hoje
A greve, deflagrada no último
dia 18, continua hoje, nono dia. No
final da tarde, às 18h30, na sede do
Sindicato, assembleia da categoria
avalia a paralisação e a nova contraproposta da Fenaban. Antes da
greve, o reajuste proposto era de 6%
(0,58% de aumento real); com a greve , reajuste de 7,5% (2% de aumento real). A decisão, no entanto,
é dos bancários. Faça greve hoje e
no final do dia participe da assem-

Cláusula

bleia e dê a sua opinião.
237 agências fechadas
A força da greve rompeu o silêncio dos banqueiros na última segunda-feira (24/09) e ontem (25/09),
oitavo dia, cresceu ainda mais: 138
agências e departamentos fechados
em Campinas e 99 em 26 cidades
da base do Sindicato, envolvendo
5.437 bancários dos setores públicos e privados.
Na última segunda-feira, quando a Fenaban ‘acordou’ e marcou
nova negociação, 211 locais de tra-

balho foram fechados, sendo 127
em Campinas e 84 em 25 cidades
da Região; adesão de 5.030 bancários. No primeiro dia (18/09) da greve, foram fechadas 93 agências e departamentos em Campinas e Região.
Ato unificado
Antes da assembleia de hoje a
tarde, as categorias em luta (bancários, metalúrgicos, petroleiros,
vidreiros, aeroportuários e trabalhadores dos Correios) realizam
ato unificado no Largo da Catedral,
em Campinas, às 16h. Participe.

Nova contraproposta

Salário de Ingresso: Escritório

R$ 1.385,55

Salário de Ingresso: Caixa

R$ 1.754,14 (R$ 1.385,55+ R$ 368,60 (Gratif.)

Salário após 90 dias: Escritório

R$ 1.519,00

Salário após 90 dias: Caixa

R$ 2.056,89 (R$ 1.519,00 + R$ 365,20 (Gratif) + R$ 172,69 (outras
verbas de caixa)

Anuênio

R$ 20,89

Auxílio refeição

R$ 21,46

Cesta alimentação

R$ 367,92

13ª cesta alimentação

R$ 367,92

Auxílio creche/babá (71 meses)

R$ 306,21

Auxílio creche/babá (83 meses)

R$ 261,95

PLR regra básica

90% do salário reajustado + valor fixo de R$ 1.540,00, limitado a R$
8.414,34

PLR Parcela adicional

2% do lucro líquido, divisão linear. Limite: R$ 3.080,00

Antecipação da PLR - regra básica

54% do salário reaj., mais valor fixo de R$ 924,00, limitado a R$
5.166,01 e ao teto de 13% do Lucro Líquido

Antecipação da PLR - parcela adicional

Divisão linear. 2% do LL/1º semestre 12, limitado a R$ 1.540,00.

HOJE
16h, Largo da Catedral
ATO UNIFICADO

18h30, no Sindicato

ASSEMBLEIA

Imagens da GREVE. Hoje, nono dia
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