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Greve forte conQuista
maior aumento real dos
últimos seis anos
Bancários de todo país deﬂagram greve
por melhores condições de salário e de trabalho

Greve força retomada das negociações

O

Brasil está crescendo e os trabalhadores estão acompanhando essa
evolução. Para 2010, a projeção de
crescimento do país é de 7%, em
continuidade a um período em que se assistiu,
em nível nacional, a ampliação das políticas
públicas, a diminuição da desigualdade social
e a criação de novos postos de trabalho.
Dentro deste contexto, os bancários também
avançam e seguem na trajetória de, a cada campanha, garantir novas conquistas como fruto
da organização nacional. Neste ano, embora
os banqueiros quisessem se limitar a repor a
inflação do período, a categoria foi à luta e
conquistou o maior aumento real dos últimos
seis anos, de 3,08%, além da valorização dos
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pisos salariais, melhoria na PLR (Participação
nos Lucros e Resultados) e inclusão na CCT
(Convenção Coletiva de Trabalho) de novas
cláusulas sociais de combate ao assédio moral
e à falta de segurança bancária.
Para se alcançar esses avanços, os bancários fizeram uma greve forte em mais de 8
mil agências de todo o país e em dezenas de
centros administrativos, tanto de bancos privados como públicos, fazendo deste o maior
movimento dos últimos 20 anos. “Foi uma
verdadeira demonstração de coragem, como
consequência de um amplo processo de organização realizado pelas entidades sindicais
por meio de consultas nas bases, debates nos
sindicatos e plenárias regionais, seguidas de
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Com a maior greve dos últimos 20 anos,
trabalhadores de bancos privados e públicos
asseguram aumento real, valorização dos
pisos, melhoria na pLr e inclusão na CCt
de mecanismos de combate ao assédio
moral e à falta de segurança bancária

conferências estaduais e nacional”, recorda
Luiz César de Freitas, o Alemão, presidente
da FETEC-CuT/SP.
No entanto, os avanços da Campanha 2010
vão além das questões econômicas e sociais.
Eles comprovam que a categoria está no caminho certo para a consolidação da unidade
nacional dos bancários, a qual vem sendo
construída desde 2004. “É por meio dessa
unidade que, nos últimos seis anos, os trabalhadores de bancos privados e públicos vêm
enfrentando a intransigência dos banqueiros
e, assim, garantindo com sucesso importantes
avanços na Convenção Coletiva de Trabalho e
nos acordos aditivos com os bancos federais”,
conclui Alemão.
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pós 15 dias de greve forte, os
bancários conquistam reajuste de 7,5% para os salários
e verbas, além de 16,33%
para o piso da categoria, o que traz
um impacto positivo para escriturários, caixas, tesoureiros e primeiros
comissionados, empurrando assim
as outras funções para cima. “É um
reajuste histórico, que somado aos dos
últimos seis anos confere ao salário de
ingresso na categoria aumento real de
até 26,3%”, contabiliza Luiz César
de Freitas, o Alemão, presidente da
FETEC-CuT/SP.
A greve também possibilitou melhorias na PLR, cujos valores sofrem
correção de 7,5%, além da evolução

do teto do valor adicional de 14,28%,
passando de R$ 2.100 a R$ 2.400.
De acordo com projeções dos balanços, os funcionários do Bradesco,
Itaú unibanco, Santander e Safra
devem receber a PLR “cheia” de 2,2
salários mais o adicional de R$ 2.400.
Outra vitória foi a conquista da
cláusula aditiva na CCT, definindo
mecanismos de combate e prevenção ao assédio moral no ambiente
de trabalho. A adesão de bancos e
de sindicatos será voluntária e com
declaração explícita de condenação
a qualquer ato de assédio. Está
prevista instalação de canal de denúncias, com prazo para apuração
de 60 dias e retorno à entidade sin-

dical. A denúncia poderá ser feita
pelo bancário ou pelo Sindicato. O
nome do denunciante será preservado. O programa deverá contar com
avaliação semestral.

Dias paraDos

Não haverá desconto dos dias parados nem nos bancos privados nem nos
públicos. Todos os bancários poderão
compensar os dias de greve em, no máximo, duas horas por dia. Não podem
ser computados sábados, domingos e
feriados nem as horas extras já praticadas antes do início da greve, em
29/09. E a compensação só poderá ser
iniciada após a assinatura do acordo
até, no máximo, 15 de dezembro.

Principais
pontos fenaban
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7,5% para salários até
R$ 5.250 (desconsiderando-se o
ATS); acima desse valor, reajuste
por parcela fixa de R$ 393,75
ou pelos 4,29% da inflação,
o que for mais vantajoso para
o bancário. 7,5% de reajuste
também para demais verbas e
parte fixa da PLR.

Vale-refeição

R$ 18,15 por dia

Cesta-alimentação
R$ 311,08 por mês

Principais vitórias no BB
No BB, o reajuste salarial variará entre
7,5% e 13% para todos os trabalhadores
(sem teto) e de 13% para o piso, que foi
de R$ 1.415 para R$ 1.600. A elevação
no piso trará efeitos em todo o PCS. As
demais verbas, como cesta-alimentação,
vale-refeição e também os valores de referência dos comissionados terão reajuste
de 7,5%.
Fim Do DesComissionamento - Agora
o descomissionamento só poderá ocorrer
quando houver três ciclos avaliatórios
negativos e sequenciais. Essa regra não

se aplica aos primeiros gestores e os que
estão enquadrados como NRF4.
CaBB - As regras da trava de dois anos
considerarão as funções de atendente A e
B como o mesmo cargo. Ou seja, se o bancário cumprir um ano em cada uma das
funções estará liberado para promoção.
Carreira De mérito - PCR dirigido aos
comissionados será implantado a partir
de março de 2011 retroativo a 2006 e o
cálculo será feito respeitando o histórico
de cada funcionário.

13ª Cesta-alimentação
R$ 311,08
inCorporaDos nossa Caixa - Com a
greve, o BB aceitou aplicar interstício de 3%
na correção do VCPI (Vencimento de Caráter
Pessoal de Incorporados) aos funcionários
oriundos da Nossa Caixa, corrigindo uma
distorção na remuneração fixa dos trabalhadores. Haverá ainda o pagamento, equivalente a cinco anos, de compensação pelo
fim da Gratificação Variável (GV). O banco
vai pagar, de uma vez, um total de R$ 54
milhões. Metade desse valor será dividido
linearmente entre todos os bancários da
extinta Nossa Caixa e a outra metade será
distribuída percentualmente sobre o salário.

Principais conquistas na caixa federal
Entre as conquistas obtidas pelos empregados da Caixa Federal está o reajuste de
7,5%, sem teto da Fenaban, o aumento de
12,74% no piso, a concessão de um delta
para todos e uma maior Participação nos
Lucros e Resultados. Com a greve, o banco
aumentou o percentual destinado aos funcionários, passando de 15% do lucro líquido
em 2009 para cerca de 19% neste ano.

A carreira profissional terá enquadramento
automático no segundo nível, após conclusão
do contrato de experiência de 90 dias, saindo da referência 801 para 802 de sua tabela.

Piso maior - O piso da carreira administrativa passa de R$ 1.452 para R$ 1.637, índice
de 12,74%. O piso de ingresso teve reajuste
de 10,19%, para quem está em estágio
probatório passa para R$ 1.600. Além dos
7,5%, será agregado nas demais referências
R$ 39, o que resulta em reajustes que variam
de 8,4% a 12,74% nos valores da tabela.

Promoção Por mérito de 2010 - Constará do acordo que a promoção por mérito
de 2010 será paga em março de 2011,
retroativa a janeiro de 2011.

Promoção Por mérito - Todos os empregados promovíveis em 2009, independentemente
em qual plano de carreira estejam enquadrados, receberão 1 Delta, retroativo a janeiro.

Qualificação Profissional - Ampliação
de 4,6 mil para 5 mil bolsas graduação. E de
2,6 mil para 3 mil bolsas idioma.

saúde caixa - Ampliação para bimestral
a frequência das reuniões dos comitês de
acompanhamento do credenciamento e descredenciamento do Saúde Caixa. Inclusão
do filho maior de 21 anos com deficiência
permanente e incapaz.
PfG e Psi - Discutir Plano de Funções
Gratificadas (PFG) e o Processo Seletivo
Interno (PSI) na mesa permanente. Formação de comissão paritária para discutir das
pendências no SIPON.
saúde - Incluir, para diagnóstico no PCMSO, os exames de mamografia e Papanicolau
para as mulheres e, para os homens, de
próstata, em caso de PSA alterado.

auxílio-funeral
R$ 599,61

Deslocamento noturno
R$ 62,59

indenização por morte/
incapacidade por assalto
R$ 89.413,79

requalificação profissional
R$ 893,63

auxílio-creche/Babá

R$ 261,33 por mês. Mudança
para cumprimento da nova
legislação sobre o ensino
fundamental. Passa para R$
261,33 por 71 meses, sem
prejuízo do seu valor individual.
Haverá regra de transição com
pagamento antecipado da
indenização.

segurança bancária

Nas questões de segurança
a proposta prevê que será
obrigatório o registro de boletim
de ocorrência, a divulgação de
estatística semestral do setor,
garantia de transferencia de
local de trabalho em caso de
de sequestro e atendimento
psicológico no pós-assalto.
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