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A 
unidade e força da mobili-
zação dos bancários nesses 
quatro dias de greve arran-
caram  novas rodadas de 
negociação  com Fenaban, 

Banco do Brasil e Caixa Federal, 
ocorridas na noite de sexta-feira 03.

A Fenaban elevou a proposta 
de 7,35% para 8,5% nos salários, 
benefícios e regra básica da PLR 
(Participação nos Lucros e Resulta-
dos). Para os salários de ingressos, 
a proposta passa de 8% para 9%  e, 
no caso do vale-refeição, ela passa 
para  12,2%,  o que representa, res-
pectivamente, 2,02%, 2,5% e 5,5% 
de aumento real.

A regra da PLR vale para todos 
os bancos, exceto para o HSBC, que 
teve prejuízo no primeiro semestre de 
2014. O banco inglês sugeriu pagar 

R$ 3 mil de participação nos resul-
tados para cada funcionário.

A nova proposta também con-
templa a adoção de mecanismo de 
combate às metas abusivas, com a 
inclusão de uma nova cláusula na 
Convenção Coletiva dos Bancários, 
estabelecendo regras para que “o 
monitoramento de resultados ocorra 
com equilíbrio, respeito e de forma 
positiva para prevenir confl itos nas 
relações de trabalho”.

“Mais uma vez, os bancários mos-
traram sua força de mobilização e 
paralisaram mais de 10 mil locais de 
trabalho no quarto dia de greve. Com 
essa unidade, conseguiram arrancar 
uma proposta de aumento real maior 
do que a do ano passado (1,82%), 
além de uma nova cláusula para 
prevenir o assédio moral, a principal 

causa de adoecimento da categoria”, 
afi rma Luiz César de Freitas, o Ale-
mão, presidente da FETEC-CUT/SP 
e integrante do Comando Nacional 
dos Bancários.

 A Caixa Federal e o Banco do 
Brasil também propuseram, nas 
rodadas específi cas, os mesmo índi-
ces de reajuste da Fenaban. Ambos 
garantiram a contratação de dois mil 
funcionários, bem como avanços nas 
horas extras (confi ra no verso).

Sobre os dias parados, a proposta, 
tanto para os bancos privados como 
públicos, é de compensação de uma 
hora por dia. Os bancários com jor-
nada de seis horas no período de 15 
a 31 de outubro e os de oito horas 
de 15 de outubro a 7 de novembro. 
Isso signifi ca que mais da metade 
das horas paradas serão anistiadas.

BANCOS AVANÇAM 
NAS PROPOSTAS
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COMANDO 
ORIENTA 
APROVAÇÃO NAS 
ASSEMBLEIAS

PROPOSTA DA FENABAN
 Reajuste de 8,5% nos salários 
 Piso portaria após 90 dias – R$ 1.252, 38 
 Piso Tesoureiro após 90 dias – R$ 1.796,45
 Piso caixa/tesoureiro após 90 dias – R$ 2.426,76
 PLR regra básica – 90% do salário reajustado, mais
 o valor � xo de R$ 1.837,99, limitado a R$ 9.859,93
 PLR parcela adicional de 2,2% do lucro líquido dividido 

linearmente para todos, limitado a R$ 1.837,99
 Auxílio-refeição - R$ 26,00 (R$ 572,00 ao mês)
 Auxílio-cesta alimentação e 13ª cesta - R$ 431,16
 Auxílio-creche/babá (� lhos até 71 meses) - R$ 358,82
 Auxílio-creche/babá (� lhos até 83 meses) - R$ 306,96
 Grati� cação de compensador de cheques - R$ 139,44
 Requali� cação pro� ssional - R$ 1.227,00
 Auxílio-funeral - R$ 823,30
 Indenização por morte ou incapacidade
 decorrente de assalto - R$ 122.770,20
 Ajuda deslocamento noturno - R$ 85,94.
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O Banco do Brasil propõe apli-
car índice de reajuste de 9% no 
piso da carreira de antiguidade do 
A1 ao A12, que impacta em toda 
a estrutura do plano, bem como  
8,5% (aumento real de 2,02%) 
no valor de referência e demais 
benefícios. Também está garantido 
o reajuste diferenciado no vale-
-refeição de 12,2%,

A proposta do BB mantém o 
formato de pagamento semestral da 
Participação nos Lucros e Resulta-
dos que corresponderá à distribui-
ção linear de 4% do lucro líquido 
entre todos os trabalhadores, além 
dos módulos bônus e Fenaban.

Uma importante conquista 

dessas negociações é o compro-
misso do banco de contratar 2 mil 
funcionários nos seguintes prazos: 
mil funcionários até 31 de dezem-
bro deste ano e mais mil em 2015.

Outro destaque é adoção de 
mecanismo para evitar prorrogação 
da jornada e a garantia de paga-
mento em dinheiro de todas as 
horas extras prestadas. A proposta 
para quem migrou para as funções 
de seis horas é de pagamento 
de 20 horas extras por mês até 
dezembro deste ano. Nesse caso 
o Comando Nacional cobra a pror-
rogação até o próximo 2015 e o 
BB fi cou de avaliar a reivindicação 
após o término desse novo prazo.

IMPORTANTES
AVANÇOS NO BB

Alguns pontos da proposta
 Vale-cultura – Propõe estender o vale-cultura aos em-

pregados com remuneração base igual ou inferior a 
oito salários mínimos (R$ 5.792), a partir de 1º de janeiro 
de 2015, conforme os termos estabelecidos pela lei 
12.761/2012 e seu regulamento.

 Estabilidade no emprego – Renovação da cláusula refe-
rente às estabilidades provisórias de emprego.

 Licença – O banco propõe renovar a cláusula na qual 
considera como de efetivo exercício os primeiros 15 dias 
de licença para tratamento de saúde do empregado.

 A Caixa garantirá ao empregado a titularidade da função 
grati� cada ou cargo em comissão pelo período para 
tratamento de saúde (LTS) ou licença por acidente de 
trabalho (LAT), até o limite de 180 dias.

Demais pontos da proposta
  Substituições – Do gerente de 

módulo nas PSO – Módulo Suporte 
Operacional (SOP) – por caixas. Subs-
tituição de funções gerenciais nas 
unidades de negócios com somente 
uma gerência média.

 Caixas – O banco retroagirá a 1º de 
setembro de 2005 a pontuação 
de mérito dos caixas. Os efeitos 
financeiros e o pagamento serão 
retroativos a 1º de setembro de 
2014.

 PAS – Elevação do valor do PAS (Pro-
grama de Assistência Social) US de R$ 
0,36 para R$ 0,55 (52%).

 VCP – O banco pagará Vantagem 
em Caráter Pessoal (VCP) por 120 
dias para descomissionamentos 

não provenientes de três ciclos 
avaliatórios, que tenham mais de 
cinco anos na comissão, excluídos 
os descomissionamentos por san-
ção disciplinar.

 Mesa temática – Para discutir exclu-
sivamente a Gestão de Disciplina e 
Perdas (Gedip).

 Vale-transporte – Banco dará a op-
ção de o empregado poder receber 
em dinheiro.

 Combate aos assédios moral e sexual 
– A instituição também propôs que 
os gerentes e postulantes a cargos 
em gerência passem por treina-
mento para lidar com mediação 
de conflitos e para combater os 
assédios moral e sexual.

CAIXA FEDERAL 
PROPÕE 9% NA 
TABELA SALARIAL

Contratação de mais 2 mil empregados, ga-
rantia de pagamento de 100% das horas extras 
realizadas em agências com até 20 empregados 
a partir de janeiro de 2015 e a extensão do 
vale-cultura são alguns dos avanços da proposta 
apresentada pela Caixa Federal, na madrugada 
do último sábado 4. 

A empresa propõe aplicar o percentual de 
9% defi nido pela Fenaban para reajuste do 
piso da categoria, nas tabelas salariais e sem 
discriminação dos Reg/Replan não saldado) e 
aplicação de 8,5% nos benefícios, além do re-
ajuste diferenciado de 12,2% no vale-refeição.

A proposta mantém o formato da PLR, bem 
como a PLR Social, de 4% do lucro líquido dis-
tribuído de forma linear entre os empregados.

A Caixa promoverá, em um Delta (interstício 
de 2,3% na carreira) a título de promoção por 
Mérito, a partir de janeiro de 2015, os empre-
gados com no mínimo 180 dias de efetivo exer-
cício em 2014 e sem ocorrências restritivas.

A proposta também engloba a manutenção 
da bolsa de graduação, manutenção de direitos 
no Saúde Caixa, isenção de anuidade cartão de 
crédito e de várias  tarifas de contas correntes 
dos empregados.

Confi ra a íntegra das propostas BB e Caixa em www.fetecsp.org.br
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