App BancáriosCPS: convênios

Sindicato dos Bancár ios de Campinas e Região - www.bancar ioscampinas.org.br - Facebook/Bancarioscps - 16/09/2019 - N º 1570

Reajuste salarial de 4,31%, em setembro
s salários, as verbas e a Participação nos Lucros e Resultados
(PLR) dos bancários serão reajustados
em 4,31%, a partir de 1º de setembro.
O índice é composto pela inflação
acumulada nos últimos doze meses
(setembro de 2018 a agosto deste
ano), que totalizou 3,28%, mais aumento real de 1%, conforme assegura a Convenção Coletiva de Trabalho
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(CCT), negociada e assinada no ano
passado entre a Fenaban e Comando
Nacional dos Bancários, com validade de dois anos.
O Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) do mês de agosto (0,12%) foi divulgado no último dia
6 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Novos valores

Com o reajuste de 4,31%, o piso de
escriturário passa para R$ 2.401,83
(após 90 dias), o de caixa para R$
3.244,55 (após 90 dias); o auxílio refeição para R$ 36,69 por dia (total de
22 dias); o auxílio alimentação para
R$ 636,18; a 13ª cesta alimentação
para R$ 636,18; e o auxílio creche/babá (filhos até a idade de 71 meses) para R$ 488,62.

PLR: Segundo a CCT, os bancos têm
prazo até o dia 20 deste mês de setembro para pagar a PLR. Três anteciparam: Banco do Brasil (30 de
agosto); Caixa Federal (3 de setembro)
e Bradesco (16 de setembro). O Itaú
paga a PLR e o PCR (Programa Complementar de Resultados) de R$
2.900,00 no próximo dia 20 e o Santander no próximo dia 30.

C AT E G O R I A

Participe do 3º Censo da Diversidade
á está disponível no site da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) o questionário do 3º Censo da
Diversidade. Previsto na Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT), o Censo
irá traçar o perfil da categoria por gênero, orientação sexual, raça e PCD
(pessoas com deficiência). O objetivo é analisar as políticas de inclusão
dos bancos e promover a igualdade de
oportunidade no setor bancário.
Os dados levantados pelo 3º Censo, que estará disponível no site da
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Febraban até outubro, serão analisados entre os meses de novembro
deste ano e janeiro de 2020; o resultado será divulgado em fevereiro do
próximo ano. Participe. O questionário é dividido por seis partes.
Acesse https://diversidade.febraban.org.br.
Campanha
Paralelamente à aplicação dos
questionários, acontece a Campanha de Valorização da Diversidade.
Proposta pelos sindicatos durante

reunião da Comissão Bipartite de
Diversidade, anteriormente denominada Igualdade de Oportunidades, a
Campanha inclui a formação de agentes da diversidade nas agências e departamentos.
O 1º Censo da Diversidade foi realizado em 2008 e contou com a participação de 204,1 bancários de todo
o país; o 2º Censo ocorreu em 2014
e 187.411 bancários de 18 instituições
financeiras responderam o questionário.

MP 881

Senado recua e mantém proibição de trabalho bancário aos sábados
Senado Federal revisou a decisão
sobre a Medida Provisória (MP)
881, no último dia 3, e retirou do texto final a revogação do artigo 1º da Lei
nº 4.178/1962, que proibe o trabalho
aos sábados nos “estabelecimentos de
crédito”. Em votação no último dia 21
de agosto, o Senado havia mantido a
revogação do citado artigo 1º aprovada pela Câmara dos Deputados no
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dia 13 do mesmo mês. Em outras palavras, o Senado manteve a lei que
proíbe o trabalho bancário aos sábados.
Em menos de 15 dias, o Senado
derrubou duas propostas de trabalho
nos finais de semana. Na citada votação da MP 881, denominada Declaração de Direitos de Liberdade
Econômica, o Senado vetou a regra

que permitia o trabalho aos domingos
e feriados, como propuseram os deputados federais. No último dia 3, retirou a revogação do artigo 1º da Lei
4.178/1962, também proposta pela
Câmara dos Deputados.
A nova redação da MP 881 será
reencaminhada à presidência da República para sanção.
Artigo 224 da CLT: Cabe lembrar que

a categoria bancária conta ainda
com o artigo 224 da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), que diz: “ a
duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias
e Caixa Econômica Federal será de 6
(seis) horas contínuas nos dias úteis,
com exceção dos sábados, perfazendo um total de 30 (trinta) horas de trabalho por semana”.

S I N D I C AT O D I G I TA L

Aplicativo de convênios para celular completa 1 ano
aplicativo de convênios para
celular (BancáriosCPS: convênios) completa um ano de lançamento no dia 17 deste mês de setembro. O App do Sindicato está
disponível nas lojas Apple Store e
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Google Play. É gratuito.
O acesso a todos os convênios firmados pelo Sindicato em 37 cidades,
incluindo Campinas, pode ser feito
por Categorias (Faculdades, Academias, Colégios, Cursos, etc.).

Carteirinha digital
E mais: acesso à Carteirinha digital, que substitui a de plástico, à Notícias postadas no site www.bancarioscampinas.org.br, link para o canal
da entidade no YouTube e à mídia e

redes sociais Facebook, Twitter e Instagram.
Os convênios são exclusivos para
os bancários sindicalizados. Para integrar o Sindicato, basta clicar em
Sindicalize-se.

Dia 25, feminicídio em
debate no Sindicato

Pisos, auxílios e PLR reajustados
CCT 2019

Item
Reajuste de salário/verbas/PLR
em 1º/09/2019

4,31%

Piso escritório após 90 dias

R$ 2.401,83

Piso Caixa após 90 dias

R$ 3.244,55

Auxílio Refeição

R$ 36,69

Auxílio cesta
alimentação

R$ 636,18

13ª cesta
Pagto até dia 30/11/2019.
Itaú antecipa no dia 25/10/2019

R$ 636,18

Aux. creche/babá
R$ 488,62
(71 meses)
PLR - Participação nos Lucros e Resultados
Regra básica

90% do salário reajustado + valor fixo de R$
2.457,36

Parcela Adicional

2,2% do lucro líquido, divisão linear. Limite:
R$ 4.914,72

Antecipação
60% da regra básica
Pagto: dia 20 de setembro

54% do salário reajustado, mais valor fixo de
R$ 1.474,42

Antecipação:
parcela adicional
Pagto: dia 20 de setembro

Divisão linear: 2,2% do lucro líquido/1º semestre 2019, limitado a R$ 2.457,36

Coletivo de Mulheres da CUT em
Campinas realiza no dia 25 deste mês de setembro, na sede do Sindicato, debate sobre feminicídio intitulado “O enfrentamento à violência
contra a mulher”. Palestrantes: Amelinha Teles, coordenadora do projeto
de Promotoras Legais Populares e
fundadora da União de Mulheres de
São Paulo; e Eleonora Menicucci, exministra da Secretaria de Políticas
para as Mulheres. O debate terá início às 17h.
Feminicídio em Campinas
Em 2015, foram assassinadas 185
pessoas em Campinas: 159 (85,9%)
homens e 26 (14,1%) mulheres. Dentre as 26 mulheres assassinadas, 19
foram vítimas de feminicídio, segundo estudo de pesquisadores da Faculdade de Ciências Médicas (FCM)
da Unicamp, publicado na revista Cadernos de Saúde Pública (CSP), em julho deste ano.
O coeficiente de mortalidade por

O

BANCO

DO

feminicídio em Campinas, aponta o
estudo, foi 3,2 por 100 mil mulheres
em 2015, próximo da média nacional
(4,8 ocorrências para 100 mil mulheres, em 2015) e acima da média estadual, que foi de 2,4 casos para 100
mil mulheres. O estudo constata também que das 19 vítimas de feminicídio, “63,2% foram íntimos, sendo a
maioria perpetrada pelo companheiro ou amante”.
Neste ano, segundo os pesquisadores da FCM, no período de janeiro
até a primeira semana de julho deste ano, oito mulheres foram vítimas de
feminicídio em Campinas.
Feminicídio é crime
A lei nº 13.104, publicada no dia
9 de março de 2015, alterou o artigo
121 do Código Penal para “prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio e o artigo 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho
de 1990, para incluir o feminicídio no
rol dos crimes hediondos”.

BRASIL

Dia 28, Encontro debate futuro da Cassi
futuro da Caixa de Assistência
dos Funcionários do Banco do
Brasil (Cassi) será debatido em Encontro Nacional de Saúde, a ser realizado no dia 28 deste mês de setembro em São Paulo. A participação
é aberta. Aprovado no 30º Congresso Nacional dos Funcionários do BB,
realizado nos dias 1º e 2 de agosto, o
Encontro tem como papel ampliar e
unificar a defesa da Cassi. Participe
do Encontro, Inscrição até o próximo
dia 23, via e-mail: cassi@bancarioscampinas.org.br.
Mobilização
No Dia Nacional de Luta em Defesa da Cassi, 22 de agosto, entidades
sindicais realizaram manifestação
em frente à Torre Matarazzo na Avenida Paulista, em São Paulo. Além de
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Salão de Beleza
Corte de cabelo, hidratação e escova:
a partir de R$ 50,00
Corte e escova: R$ 38,00
Corte, escova e mão: R$ 55,00
Escova e mão: R$ 45,00
Alinhamento de fios:
a partir de R$ 90,00
Corte masculino: R$ 26,00
Depilação
Axila: R$ 12,00
Virilha: R$ 40,00

protestar contra os ataques à Cassi –
entre eles, intervenção da Agência
Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) e ameaça de privatização por
parte do governo federal -, os participantes condenaram os aumentos arbitrários da coparticipação.
E no último dia 5, a Contraf-CUT
e demais entidades que participam da
mesa de negociação com o BB e a
Cassi, enviaram ofício à diretoria de
Gestão de Pessoas do banco, onde
propuseram prorrogar o Memorando
de Entendimentos, visando prazo
maior para negociar o saneamento financeiro da Cassi. Em ofício no último dia 10, o BB negou prorrogar o
Memorando (leia matéria no site do
Sindicato: www.bancarioscampinas.org.br).
Perna inteira: R$ 45,00
Meia perna: R$ 25,00
Promoção:
segunda-feira e terça-feira
Pé e mão: R$ 35,00
Horários de atendimento
8h às 17h, de segunda à sexta-feira
Com hora marcada
Celular: (19) 98132-6473
Fixo: (19) 3731-2688
Lúcia Cabelos: pavimento térreo da
sede do Sindicato em Campinas.
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