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Confira os principais pontos:
•

•
•

A

pós a entrega da minuta de reivindicações da categoria, ocorrida
no dia 15 de junho, as reuniões de negociações da Campanha Nacional dos
Bancários 2022 começaram, ontem,
quarta-feira (22). A pauta de reivindicações foi definida na 24ª Conferência
Nacional dos Bancários, ocorrida entre
os dias 10 e 12 de junho, e aprovada em
assembleias realizadas por sindicatos de
todo o país nos dias 13 e 14 de junho. Entre as principais reivindicações estão o
aumento real de 5% (INPC +5%); aumento maior para os vales refeição e alimentação; e questões relacionadas à saúde,
como, por exemplo, o acompanhamento
dos bancários com sequelas da covid-19.
Como a data-base da categoria é 1º de
setembro e a reforma trabalhista acabou
com a ultratividade (manutenção dos
direitos da atual Convenção Coletiva de
Trabalho até a assinatura do novo acordo), o movimento sindical alerta para
que a categoria se mantenha mobilizada.

•
•
•
•

Reposição salarial e nas demais verbas: Inflação do período entre 31 de
agosto de 2021 e 1º de setembro de
2022 (INPC) mais 5% de aumento
real; Aumento maior para o VR e VA;
Garantia dos empregos;
Manutenção da regra da PLR, atualizada
pelo índice de reajuste;
Fim das metas abusivas;
Combate ao assédio moral;
Proteção aos trabalhadores adoecidos;
Acompanhamento e tratamento de bancários com sequelas da Covid-19.

Calendário de negociações:
Segunda-feira, 27 de junho:
Emprego e Terceirização
Quarta-feira, 6 de julho:
Cláusulas sociais e segurança bancária
Sexta-feira, 22 de julho
Cláusulas sociais e teletrabalho
Quinta-feira, 28 de julho
Igualdade de oportunidades
Segunda-feira, 1 de agosto
Saúde e condições de trabalho
Quarta-feira, 3 de agosto
Cláusulas econômicas
Quinta-feira, 11 de agosto
Continuação das cláusulas econômicas

Periódico do Sindicato dos Bancários de Pelotas e Região | Rua Tiradentes, 3087 - Pelotas/RS
Fone: (53) 3225.4066 | Site: bancariospel.org.br
Jornalista Responsável: Eduardo Menezes MTb 15966 DRT/RS

