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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS 2015

Desrespeito com os traba-
lhadores. Essa foi a avaliação do 
Comando Nacional dos Bancá-
rios ao receberem a proposta de 
reajuste de 5,5% mais abono de 
R$ 2.500 da Federação dos Ban-
cos, na quinta rodada de nego-
ciação da Campanha Nacional 
2015, realizada na última sexta-
-feira 25, na capital paulista.

Mesmo com lucro líquido 
dos cinco maiores bancos atu-
antes no Brasil (Banco do Brasil, 
Caixa Federal, Bradesco, Itaú e 
Santander), nos seis primeiros 
meses do ano, atingir a marca 
de R$ 36,3 bilhões, um cresci-
mento de 27,3% na compara-
ção com o primeiro semestre 
de 2014, o que foi proposto não 
repõe sequer a in� ação do perí-
odo que é de 9,88%.

“Com essa postura des-
respeitosa, os bancos estão 
forçando os trabalhadores a 
entrarem em greve. Essa pro-
posta representa perda de 4% 
para os bancários, além de não 

trazer nada sobre saúde, garan-
tia de emprego, � m das metas 
abusivas e tantas outras reivin-
dicações fundamentais para os 
bancários”, a� rma Aline Molina, 
dirigente da FETEC-CUT/SP.

Os bancos alegaram que 
acordos de outras categorias 
fechados em julho e agosto 
foram diferentes dos anos an-
teriores, mas os representantes 
dos trabalhadores lembraram 
que 69% dos acordos fechados 
no primeiro semestre tiveram 
aumento real.

“Há anos não tínhamos 
uma proposta tão ruim, com 
índice tão abaixo da in� ação. 
Diante  dessa irresponsabili-
dade dos bancos, o Comando 
Nacional orienta os trabalha-
dores a rejeitarem essa pro-
posta nas assembleias e caso 
a Fenaban não apresente nada 
melhor, iniciarem greve no 
próximo dia 6”, avisa Luiz César 
de Freitas, o Alemão, presiden-
te da FETEC-CUT/SP.
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PROPOSTA DOS BANCOS
Reajuste de 5,5% 
(representa perda de 4% 
para os bancários em relação 
à in� ação de 9,88%).

Piso portaria após 90 dias - 
R$ 1.321,26.

Piso escritório após 90 dias - 
R$ 1.895,25.

Piso caixa/tesouraria após 
90 dias - R$ 2.560,23 (salário 
mais grati� cação, mais 
outras verbas de caixa).

PLR regra básica - 90% do 
salário mais R$ 1.939,08, 
limitado a R$ 10.402,22. Se 
o total � car abaixo de 5% 
do lucro líquido, salta para 
2,2 salários, com teto de R$ 
22.884,87.

PLR parcela adicional - 2,2% 
do lucro líquido dividido 
linearmente para todos, 
limitado a R$ 3.878,16. 

Antecipação da PLR
Primeira parcela 
depositada até dez 
dias após assinatura da 
Convenção Coletiva. 
Pagamento � nal até 
01/03/2016.

Regra básica - 54% do 
salário mais � xo de R$ 
1.163,44, limitado a R$ 
6.241,33 e ao teto de 
12,8% do lucro líquido - 
o que ocorrer primeiro.

Parcela adicional - 2,2% 
do lucro líquido do 
primeiro semestre de 
2015, limitado a R$ 
1.939,08.

Auxílio-refeição - R$ 27,43.

Auxílio-cesta alimentação e 
13ª cesta - R$ 454,87.

Auxílio-creche/babá (� lhos 
até 71 meses) - R$ 378,56.

Auxílio-creche/babá (� lhos 
até 83 meses) - R$ 323,84.

Grati� cação de compensador 
de cheques - R$ 147,11.

Requali� cação pro� ssional - 
R$ 1.294,49.

Auxílio-funeral - R$ 868,58.

Indenização por morte ou 
incapacidade decorrente de 
assalto - R$ 129.522,56

Ajuda deslocamento 
noturno - R$ 90,67

BANCOS 
EMPURRAM 

TRABALHADORES 
PARA GREVE



No próximo dia 1º, os bancários 
têm  um importante compromis-
so. Participar da assembleia que 
deliberará sobre a de� agração da 
greve da categoria a partir de 6 de 

outubro, como resposta ao desrespeito dos 
bancos aos seus trabalhadores.

Antes, porém, a categoria promove na 
terça-feira, 29 de setembro, novo Dia Nacio-
nal de Luta para mostrar aos banqueiros que 
“Exploração não tem perdão”.

No dia 2, após as assembleias, o Coman-
do Nacional dos Bancários se reunirá, em São 
Paulo, para debater estratégias para a campa-
nha. “Este é o prazo máximo para os bancos 
alterarem a proposta que sequer contempla 
reivindicações fundamentais da categoria, 

como garantia de emprego, � m das metas 
abusivas e do assédio moral, mais saúde, 
igualdade de oportunidades, segurança nas 
agências bancárias”, a� rma Luiz César de Frei-
tas, o Alemão, presidente da FETEC-CUT/SP.

No dia 5, os bancários farão novas as-
sembleias para organizar a paralisação. To-
das as datas foram estabelecidas pelo Co-
mando Nacional dos Bancários respeitando 
a Lei de Greve.

BB e Caixa – A Contraf-CUT formalizou pe-
dido de negociação às direções do Banco do 
Brasil e da Caixa Federal, mas elas ignoraram. 
Os bancos públicos sequer se posicionaram 
em relação a uma data para dar continuidade 
aos debates especí� cos da Campanha Nacio-
nal Uni� cada 2015. 
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CALENDÁRIO DE LUTA

A proposta apresentada pela Fena-
ban na sexta-feira 25 impõe aos traba-
lhadores uma perda real de 4% para os 
salários e demais verbas da categoria, já 
que a in� ação acumulada no período é 
de 9,88% (INPC).

O desrespeito é tamanho já que, nos úl-
timos dois anos, os bancários garantiram, 
na luta, aumento real de 1,82% e 2,02%, 
o que resultou num ganho acumulado de 
3,88%. Ou seja, a proposta da Fenaban, na 
prática, mais do que anula os ganhos con-
quistados pela categoria em 2013 e 2014. 
Se essa proposta fosse aplicada, o saldo � -
nal de 2013, 2014 e 2015 seria de perda real 
de 0,26% para os bancários.

Além disso, o abono de R$ 2,5 mil não 
se integra aos salários,  já que é pago uma 
só vez. Incide imposto de renda e INSS. Ou 
seja, o valor que o bancário receberia seria 
bem menor do que o apresentado pelos 
bancos. Abono em vez de aumento real 

PERDA 
DE 4%

signi� ca chegar à próxima campanha, em 
2016, com toda a in� ação de um ano mais 
as perdas de 4% para repor nos salários e 
demais verbas salarais. Não incorpora ao 
FGTS, à aposentadoria nem ao 13º salário. 
No longo prazo, signi� ca trabalhadores 
com menos poder de compra e mais di-
nheiro nos cofres dos banqueiros.

Pelo tamanho do absurdo, o Comando 
Nacional dos Bancários orienta  a rejeição 
nas assembleias marcadas para 1º de ou-
tubro, em todo o Brasil, com indicativo de 

greve a partir do dia 6”. “O desrespeito não 
é só com os bancários, mas com toda a 
sociedade, já que o setor vai levar os tra-
balhadores a uma paralisação nacional, 
apesar do exorbitante lucro”, critica o pre-
sidente da FETEC-CUT/SP.

Con� ra mais informações no site
www.fetecsp.org.br ou pelo Facebook: 
https://www.facebook.com/Fetec-
-Cutsp-143259269154846/timeline/ .

COM A PROPOSTA FEITA PELA FENABAN

CONSIDERANDO 
O GANHO ANUAL 

DO TRABALHADOR 
(SALÁRIOS, 13º, FÉRIAS 

E FGTS) E A PLR

DO TRABALHADOR 

PARA QUEM RECEBE O SALÁRIO
MÉDIO DA CATEGORIA

R$ 6.208
A PERDA SERIA DE

R$ 2.144,81
AO LONGO DO ANO

SE COMPARADO A UMA PROPOSTA QUE APENAS REPUSESSE A INFLAÇÃO 
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