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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS 2015

Seeb SP

Após uma das mais fortes greves já 
realizadas no país, a categoria assina, 
nesta terça-feira 03, a Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) 2015/2016.

Com assembleias amplamente parti-
cipativas, os bancários aprovaram as ba-
ses da CCT, cuja proposta foi apresentada 
pela Fenaban no sábado 24/11, prevendo 
10% de reajuste para salários, piso e PLR, 
e índice diferenciado de 14% para vales 
alimentação, refeição e 13ª cesta, repre-
sentando 3,75% de ganho real. 

Com a aprovação, a categoria encer-
rou a greve de� agrada em 6 de outubro, a 
qual no decorrer de 21 dias paralisou mais 
de 12 mil agências e 35 centros adminis-
trativos nos 26 estados e Distrito Federal. 
Só na base da FETEC-CUT/SP, foram mais 
de 2 mil locais paralisados.

“Com a força da greve, a categoria 
venceu a intransigência dos bancos que 
queriam nos empurrar um abono não in-
corporado aos salários, em vez de repor 
a in� ação. Foi a nossa unidade e mobili-
zação que garantiram a recomposição 
do poder de compra para os bancários e 
o não desconto dos dias parados”, a� rma 
Luiz César de Freitas, o Alemão, presiden-
te da FETEC-CUT/SP. 

“Foi uma campanha vitoriosa, possibi-
litando que, no acumulado dos últimos 12 
anos, os bancários contabilizem 20,83% 
de ganho real nos salários e 42,3% nos pi-
sos”, a� rma Juvandia Moreira, presidenta 
do Seeb/SP e uma das coordenadoras do 
Comando Nacional dos Bancários.

PLR – Nos bancos privados a Participa-
ção nos Lucros e Resultados (PLR) é com-
posta de regra básica e parcela adicional. 

GREVE FORTE GARANTE 
CAMPANHA VITORIOSA

Contraf

A regra básica corresponde a 90% do salá-
rio reajustado em 10% mais R$ 2.021,79, 
limitado a R$ 10.845,92. Se o montante 
distribuído entre os bancários for inferior 
a 5% do lucro líquido do banco em 2015, 
o valor será aumentado até atingir os 5% 
ou 2,2 salários do empregado (o que ocor-
rer primeiro), com teto de R$ 23.861,00. A 
parcela adicional corresponde a 2,2% do 
lucro líquido dividido entre os funcioná-
rios, até o limite individual de R$ 4.043,58. 
A primeira parcela deve ser creditada até 
10 dias após a assinatura da CCT.

Vale lembrar que os bancários que ga-
nham até R$ 6.677,55 de PLR estão total-
mente isentos do Imposto de Renda.

Saúde – Os bancos apresentaram um 
termo de entendimento a ser assinado 
entre os seis maiores bancos e o movi-
mento sindical bancário com mesas espe-
cí� cas para tratar de ajustes na gestão das 
instituições de modo de reduzir as causas 
de adoecimento e afastamento. 

Compensação - Entre 3/11 e 15/12, 
ocorrerá a compensação das horas para-
das. Com a previsão de até uma hora por 
dia, serão abonados 63% dos dias parados 
para quem faz jornada de seis horas e 72% 
dos dias para quem faz oito horas.
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Os empregados da Caixa Fe-
deral deram sua demonstração 
de força, contribuindo para uma 
Campanha Nacional vitoriosa, 
além de garantirem conquistas 
no acordo aditivo, que será assi-
nado neste dia 03 de novembro.

Uma importante vitória é a 
suspensão da implantação da 
terceira fase do Plano GDP (Ges-
tão de Desempenho de Pesso-
as), reivindicado há tempos pelo 
movimento sindical, em virtude 
da imposição de metas individu-
ais, além das ameaças a conquis-
tas históricas dos empregados.

A partir de agora, as mulhe-
res não são mais obrigadas a 
cumprirem intervalo de 15 mi-
nutos antes de começar jornada 
extraordinária. Também haverá 
oferta de até 300 bolsas para 
graduação, até 500 para pós e 
até 800 para idiomas.

Conforme o novo aditivo, 
a PLR será composta da re-
gra básica da Fenaban – 90% 
do salário reajustado em 10% 
mais R$ 2.021,79, limitado a R$ 
10.845,92, mais adicional de 
2,2% do lucro líquido dividido 
igualmente entre os emprega-
dos até o limite individual de 
R$ 4.043,58 – e da PLR Social, 

que corresponde a 4% do lucro 
líquido distribuído entre os ban-
cários.  A Caixa garante, no mí-
nimo, uma Remuneração Base 
a todos os empregados, e ante-
cipará 60% do total da PLR, que 
será paga em até 10 dias após a 
assinatura do acordo.

No próximo ano, todos os 
empregados ativos em 31 de 
dezembro de 2016 e com no mí-
nimo 180 dias de efetivo exercí-
cio em 2016 poderão prestar 
avaliação para promoção por 
mérito em 2017. 

Não haverá desconto dos 
dias parados e até 72% dos dias 
de greve serão anistiados. Além 
disso, a Caixa revogará o corte 
do ponto dos bancários que 
participaram do Dia Nacional de 
Luta contra o PL da Terceiriza-
ção, em 29 de maio último.

“Garantimos o poder de 
compra dos salários e avança-
mos na luta contra as metas 
abusivas, ao darmos o primeiro 
golpe contra o GDP”, a� rma o 
representante da FETEC-CUT/SP 
na Comissão Executiva dos Em-
pregados, Dionísio Reis. “A luta 
agora prossegue contra o PLS 
555, que prevê a abertura de ca-
pital da Caixa”, avisa o dirigente.

A ampla participação dos 
funcionários do Banco do 
Brasil na greve da catego-
ria foi um importante fator 
para que os bancos revis-
sem a decisão de � xar per-
das aos trabalhadores. Com 
o envolvimento de diversos 
segmentos do banco, caixas, 
atendentes, pessoal do setor 
de tecnologia e gerentes, foi 
possível garantir, além do re-
passe dos índices de reajus-
te propostos pela Fenaban,  
avanços no acordo aditivo, a 
ser assinado neste dia 03 de 
novembro.

Dentre os avanços está 
a instituição de grupos de 
trabalho (GTs) para debater 
ascensão profissional, pre-
venção de conflitos, resul-
tados do PCMSO (Programa 
de Controle Médico de Saú-
de Ocupacional) e saúde no 
trabalho.

Está garantida a manuten-
ção do formato do pagamen-
to semestral da Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR), 
que corresponde à distribui-
ção linear de 4% do lucro 
líquido entre todos os traba-
lhadores, somado aos módu-

los bônus e Fenaban.
O novo aditivo também 

prevê extensão de benefícios 
aos funcionários egressos de 
bancos incorporados, oferta 
de 4 mil bolsas de estudos 
de graduação a não gradua-
dos; não exigência da trava 
de relacionamento (365 dias) 
para nomeação; aumento de 
20% no auxílio-creche de-
pendentes com de� ciência; 
oportunidade na ascensão 
pro� ssional aos funcionários 
de Plataforma de Suporte 
Operacional (PSO), e instala-
ção de mais equipamentos 
de segurança nas agências.

Outro avanço é que não 
haverá desconto dos dias 
parados e até 72% dos dias 
de greve serão anistiados. “O 
funcionalismo do BB encerra 
esta Campanha Nacional for-
talecido para cobrar do ban-
co medidas que garantam a 
sustentabilidade da Cassi”, 
a� rma João Fukunaga, repre-
sentante da FETEC-CUT/SP 
na Comissão de Empresa dos 
Funcionários, em alusão ao 
desequilíbrio � nanceiro so-
frido em 2014 pela Caixa de 
Assistência dos Funcionários.

AVANÇOS NA 
CAIXA FEDERAL

CONQUISTAS NO 
BANCO DO BRASIL

NEGOCIAÇÕES 
ESPECÍFICAS

Os bancários do Itaú, em ne-
gociação espe cí� ca, garantiram 
a renovação por mais dois anos 
dos acordos do PCR (Programa 
Complementar de Resultado) e 
de bolsas de estudo, com atuali-
zação de valores.

HSBC - Como o banco está 
saindo do Brasil, e com o lucro 
em baixa, a coordenação do Co-
mando Nacional dos Bancários 
garantiu em negociação o pa-
gamento de R$ 3 mil a título de 
grati� cação. O valor será pago 
a todos os níveis entre 13 e 24, 
exceto os de gestão, juntamente 
com a primeira parcela da PLR.


