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BANCÁRIOS FAZEM
CAMPANHA VITORIOSA
N

ove dias de greve e paralisações em 
mais de 9 mil locais de trabalho, 
dentre agências, concentrações, call 
centers e centros administrativos, 
de bancos públicos e privados, tor-

naram vitoriosa esta Campanha Nacional 2012.
Desde o primeiro dia, o movimento foi 

crescente nos 26 Estados e Distrito Federal, 
demonstrando o tamanho da insatisfação dos 
bancários diante da intransigência dos bancos 
na mesa de negociação.

Com determinação, a categoria reverteu uma 
situação, cuja intenção dos bancos era valer-se 
de uma crise fi nanceira internacional – que nada 
diz respeito ao sistema fi nanceiro brasileiro - para 
não atender as reivindicações dos trabalhadores. 
Mas, com a forte mobilização e uma greve cres-
cente, que contou com o apoio da população, os 
bancos foram obrigados a elevar os parâmetros 
de sua proposta inicial, a qual previa apenas 
0,58% de aumento real. Assim, Fenaban, Banco 
do Brasil e Caixa Econômica Federal trouxeram 
avanços para as mesas de negociação.

Desse processo, resultaram acordos apro-
vados nas assembleias, possibilitando aos 
bancários a garantia de aumento real maior. 
Com o reajuste de 7,5%, o ganho real passou 
a ser de 2% acima da infl ação, extensivo para 
o conjunto da categoria, a qual está estimada 
atualmente em 500 mil trabalhadores.

Também vale para todos os bancários do 
país o reajuste maior, de 8,5%, para os vales 
alimentação e refeição, acolhendo assim o an-
seio da categoria registrado ainda no início da 
Campanha Nacional, de se obter melhorias nos 
auxílios para compras em supermercado e gastos 
com restaurantes, face à alta registrada no custo 

Especial Campanha Nacional 2012

da alimentação no último período.
Avanços também foram obtidos na Partici-

pação nos Lucros e Resultados. Os bancários 
conquistaram reajuste de 10% tanto na parte 
fi xa como no teto do valor adicional, evitando 
assim que a PLR fosse menor do que a de 2011, 
como inicialmente queriam os banqueiros.

“Além de melhorias nas cláusulas econô-
micas, os bancários obtiveram melhorias nas 
questões sociais, de saúde e segurança”, afi rma 
Luiz César de Freitas, o Alemão, presidente da 
FETEC-CUT/SP.

Merecem destaques a manutenção dos 

salários dos bancários afastados pelo INSS 
enquanto aguardam perícia médica, aprimora-
mento dos mecanismos de combate ao assédio 
moral, implantação de projeto-piloto para am-
pliar a segurança nas agências e realização de 
um novo censo sobre raça e gênero, visando 
maior inclusão dentro dos bancos. “Todos esses 
são pontos de relevância na luta por melhores 
condições de trabalho e que só se tornaram 
viáveis porque, mais uma vez, os bancários 
apostaram na unidade e, assim, construiram 
uma campanha vitoriosa”, avalia o presidente 
da FETEC-CUT/SP.
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D
esde o início da Campanha 
Nacional 2012, os bancários 
estavam dispostos a denunciar 
os truques dos banqueiros. Foi 

assim que foram para as ruas dialogar 
com a população, para mostrar que a luta 
é por um novo sistema fi nanceiro, que seja 
socialmente responsável, voltado para a 
prestação de melhores serviços com res-
peito às condições dignas de trabalho e de 
remuneração dos trabalhadores.

Dessa forma, a categoria, mais uma vez, 
privilegiou a unidade entre bancários de 
bancos privados e públicos, construindo 
uma forte mobilização e uma greve cres-
cente, o que proporcionou uma Campanha 
Nacional vitoriosa.

Assim, os bancários consolidaram a 
conquista do aumento real, garantindo 
ganho acima da infl ação pelo nono ano 
consecutivo. Paralelamente, asseguraram 
pelo terceiro ano seguido a valorização dos 
pisos de ingresso nos bancos privados.

Além do aumento real maior, vale 
ressaltar as melhorias na PLR e auxílios, 
valorizando o poder de compra de mais de 
500 mil trabalhadores. 

Em outras palavras, a luta dos bancá-
rios possibilitará a injeção de mais recur-
sos na economia do país, o que favorece os 
esforços do governo federal para evitar que 
os efeitos da crise fi nanceira internacional 
aportem no Brasil.

Juntamente com o ganho econômico, 
a Campanha Nacional 2012 também 
possibilitou avanços nas condições de 
trabalho e questões sociais. Vale destacar 
o aprimoramento no combate ao assédio 
moral, a implantação de projeto-piloto de 
segurança e a realização de um novo censo 
com vistas a ampliar a inserção de raça e 
gênero dentro dos bancos.

Em resumo, os bancários chegam ao 
desfecho de mais uma Campanha Nacional 
agregando novas conquistas à Convenção 
Coletiva Nacional. Instrumento que, em 
2012, completa 20 anos, tendo se torna-
do um marco de contratação nacional e 
modelo para inúmeras outras categorias.

A categoria bancária tem como ob-
jetivo a busca constante por melhorias 
das condições de trabalho e de vida das 
pessoas. Trata-se de um esforço que está 
inserido em um contexto maior, de cola-
borar para a construção de uma sociedade 
justa e igualitária. 

Luiz César de Freitas,
presidente da FETEC/CUT-SP

Editorial

A 
forte mobilização dos 
bancários fez a Fenaban 
a apresentar nova pro-
posta para o Comando 

Nacional, em 25/09, quando a 
proposta inicial de 6% subiu para 
7,5% para salários (sendo 2% de 
aumento real) e 8,5% para pisos 
e vales refeição e alimentação 
(2,95% de aumento real).

Ficou acordado também, que 
os dias parados não poderão ser 
descontados dos trabalhadores, 
mas deverão ser compensados até 
o dia 15/12, de segunda a sexta, 
por no máximo 2 horas por dia. 

Entre as conquistas sociais, 
está o combate ao assédio moral, 
que será intensifi cado, com medi-
das que garantirão soluções mais 
rápidas para as denúncias. E so-
bre igualdade de oportunidades, 
os bancos aceitaram realizar um 
novo censo da categoria, que deve 
ser divulgado no início de 2014.

Outra reivindicação atendi-
da é a garantia de remunera-
ção do trabalhador enquanto 
aguardar perícia do INSS ou 
alta programada. A Cláusula da 
Convenção Coletiva de Traba-
lho deve defi nir quanto, como 
e período de pagamento dos 

salários dos afastados.
A segurança será reforçada 

com a instalação do projeto-pilo-
to, proposto pelo Comando, com 
localidade ainda a ser defi nida. O 
objetivo é cruzar estatísticas que 
mostrem a importância de ações 
como portas de segurança e 
biombos. Tudo será acompanha-
do por um grupo de trabalho com 
representantes dos trabalhadores 
e das instituições fi nanceiras e 
as medidas, se adotadas em de-
fi nitivo, deverão ser implantadas 
no Brasil inteiro.

Foram muitos avanços nas 
negociações, mas a luta dos 
bancários continua, já que os 
bancos se negaram a debater 
emprego, com a alegação de 
que essas questões devem ser 
resolvidas banco a banco. Dian-
te dessa afi rmação, o Comando 
enviou carta a cada uma das ins-
tituições que compõem a mesa 
da Fenaban, solicitando espaço 
para discutir demandas funda-
mentais à categoria, como mais 
contratações, fi m da rotativida-
de, da terceirização e dispensas 
imotivadas, respeito à jornada de 
seis horas e universalização dos 
serviços bancários.

Proposta global da
Fenaban inclui valorização 
dos pisos e tíquetes

7,5% (2% de aumento real)

8,5% (2,95% de aumento real)

90% do salário – R$ 1.540,00
Adicional – até R$ 3.080,00
Antecipação – 54% do salário –
R$ 924 (com teto de R$ 
5.408,60 e ao teto de 13% do 
lucro líquido do banco apurado 
no primeiro semestre de 2012, 
o que ocorrer primeiro)

 

R$ 21,46 ao dia

R$ 367,90 ao mês

R$ 367,90

R$ 306,21

Reajuste salarial

Reajuste no piso

PLR

AUXÍLIOS

Vale refeição

Cesta alimentação

13ª Cesta alimentação

Auxílio creche babá

ITENS ECONÔMICOS

Araraquara

ABC

Limeira

FETEC-CUT/SP denuncia truques  dos banqueiros



“A unidade entre 
bancários dos bancos 
privados e públicos 
possibilitou mais uma 
campanha vitoriosa para 
os trabalhadores”, 

Luiz César de Freitas, o Alemão,
presidente da FETEC-CUT/SP
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Sindicatos dialogam com
clientes e usuários dos bancos

FETEC-CUT/SP promove lançamentos regionais pelo Estado de SPFETEC-CUT/SP denuncia truques  dos banqueiros
“Pela redução dos juros e tarifas”, destaca
Aline Molina, dirigente da FETEC/CUT-SP
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E X P E D I E N T E

Depois de uma longa negociação, que durou toda a madrugada do dia 
26/09, os representantes dos trabalhadores conseguiram uma melhora na 
proposta da pauta específi ca do Banco do Brasil, que além de remuneração, 
também avançou nas cláusulas sociais (quadro abaixo). Os trabalhadores do 
BB aprovaram a proposta do banco, no mesmo dia. A conquista foi um reajuste 
de 7,5%, sendo 2% de aumento real, nos pisos e salários. Além disso, como 
no negociado com a Fenaban houve um reajuste maior nos vales refeição e 
alimentação, de 8,5% (2,95% de aumento real).

Assédio moral

Caixas no PCR

Primeira Promoção 
após 90 dias

Transferências apenas 
pelo SACR

Manutenção Cláusula 
Descomissionamento

Ascenção Profi ssional 
Negociada

Central de Atendimento
Banco do Brasil (CABB)

PLR

Espelho

Dias de greve

Adesão ao instrumento de combate, conforme acordo 
com a Fenaban

Caixas executivos pontuados, adquirindo 0,5 ponto 
por dia de exercício da função retroativo a 2006. 
Caixas comissionados antes terão adicional de mérito 
de R$ 104,40

Primeira promoção por tempo de serviço após 3 meses, 
passando da letra A1 para A2 com interstício de 3%. 
Medida benefi cia todos funcionários na letra A1

Sem restrições nas remoções dos trabalhadores; fi m 
das entrevistas para transferências; uso somente de 
remoção automática ou nomeação de concursado.
Comissionados não terão de abrir mão da função para 
concorrer à remoção automática para escriturários em 
outras dependências do banco

Mantida exigência de 3 avaliações consecutivas 
negativas para descomissionamento e demais cláusulas 
do ACT.

Instalação de grupo de trabalho para debater 
aperfeiçoamento dos critérios com representantes dos 
bancários e empresa, com prazo de 120 dias com 
reuniões mensais

Cargos de atendentes serão ajustados
Trava de 24 meses para concorrência passará a 12 meses
Atendentes A e B serão unifi cados com valor de 
referência de R$ 2.554

Manutenção do modelo do ACT de 2011/2012, 
garantindo que nenhum escriturário receberá menos 
que o módulo básico da Fenaban
Manutenção da regra anterior sem vínculo do módulo 
bônus ao novo Sinergia
Comissionados receberão no mínimo equivalente ao caixa

Simplifi ação do holerite incorporação da gratifi cação 
semestral nas verbas sobre as quais é calculada, sem 
prejuízo para os trabalhadores

Modelo Fenaban: sem desconto e compensação até 
15/12/12. Descontos no VA e VR a serem pagos no 
próximo mês serão revertidos

PLR Social

Piso após 90 dias

Piso

Contratação

Medicamentos
de uso contínuo

Formação Ampliada 
(Auxílio educação)

Licenças

Licença-adoção

Promoção por mérito

Grupo de Trabalho 
Saúde Caixa

Tesoureiro executivo

Login Único

Descomissionamento

Horas de estudo

Incorporação do
REB ao novo plano
da Funcef 

Cipa EAD

Sipon

Assédio moral

Segurança

Manutenção da PLR Social - 4% do lucro líquido

R$ 1.963,00

Manutenção do ingresso na segunda referência nas carreiras 
administrativa e profi ssional. 

92.000 empregados até dezembro de 2012 
99.000 empregados até dezembro de 2013

Subsídio à compra de uma lista de medicamentos de uso 
contínuo não pagos pelo SUS. 

Ampliação das bolsas para idiomas, pós-graduação e 
mestrado.

Alterar de 1 para 2 dias por ano a licença para internação 
hospitalar por motivo de doença de cônjuge ou companheiro, 
fi lho, pai ou mãe.

Adoção ou guarda judicial a licença remunerada à adotante, 
pelo período de 180 dias, com exclusão do limite de idade 
de 12 anos do adotado.

Redução das horas de treinamento para promoção por mérito 
de 100 para 70 horas.

Reunião em até 30 dias após a assinatura do acordo. 
Propostas levadas às Depes. Fica mantido o GT Saúde do 
Trabalhador. 

Formação de Banco de habilitados em até 90 dias depois da 
assinatura do acordo, além de curso de formação para mais 
tesoureiros.
Até 31/12/12 corredores para abastecimento do ATM.
Aumento de oportunidades de carreira com ampliação do 
universo na linha de sucessão.
A partir de janeiro, pagamento de substituição por minuto, 
como já acontece com os caixas.
Até 31/03/13 plano para melhorias de saúde, segurança e 
condições de trabalho. 

Solução até 31/08/13

Até 31/03/13 discussão de critérios de descomissionamento.

Garantia de 6 horas/mês para estudos na universidade Caixa, 
dentro da jornada

Compromisso de buscar aceleração do processo de 
incorporação do plano.

Elaboração do curso de CIPA em conjunto com os 
trabalhadores, através do GT Saúde do Trabalhador.

Obrigatoriedade de negociação prévia da compensação de 
hora extra.

Aprimoramento do instrumento com prazo menor em caso de 
reincidência.

Projeto-piloto com medidas necessárias para melhorar a 
proteção.

Conheça as conquistas
dos trabalhadores do BB

Os empregados da Caixa Federal conquistaram avanços em suas reivindica-
ções. Além do rejuste de 7,5% nos salários e pisos e 8,5% nos vales refeição e 
alimentação, a luta dos trabalhadores garantiu a manutenção da PLR Social de 4%. 

Mas há novas e importantes conquistas relativas às condições de trabalho dos 
empregados que tratam de jornada, PSI (Processo Seletivo Interno), descomis-
sionamentos e retaguardas. (Veja íntegra da proposta no site www.fetecsp.org.br) 

Os dias de greve devem ser compensados pela regra da Fenaban. 
Na base da FETEC-CUT/SP os trabalhadores fi zeram assembleias no dia 

26/09, quando todo o interior aceitou a proposta e voltou ao trabalho no dia 
27. Na capital, os trabalhadores voltaram a trabalhar no dia 28.

Luta dos empregados da Caixa 
arranca conquistas importantes

PLR - BB
Escriturário

Caixas Executivos

Comissionados

R$ 3.303,60

R$ 3.674,97

R$ 45% do VR + modelo bônus


