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GREVE 
COMEÇA DIA 30 
Em assembleia, bancários rejeitam proposta 
apresentada pela Fenaban e aprovam greve 
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CAMPANHA NACIONAL 2014

18 de junho – Começa a consulta aos bancários para detectar 
prioridades dos trabalhadores bancários para a campanha na-
cional unificada 2014. Prazo vai até 4 de julho no Grande ABC.

25 e 17 de julho – Conferência 
Nacional dos Bancários apresenta 
resultado da consulta em todo o 
Brasil e define pauta de reivindi-
cações

11 de agosto – entrega da pauta 
de reivindicações à Fenaban

19 e 20 de agosto – primeira rodada de 
negociação entre representantes da Fenaban e do Comando 
Nacional discute saúde, condições de trabalho, metas, assédio 
moral. O presidente do Sindicato dos Bancários do ABC, Eric 
Nilson, integra o Comando Nacional.

27 e 28 de agosto - segunda rodada aborda segurança e igual-
dade de oportunidades

3 e 4 de setembro – terceira rodada 
discute emprego e remuneração

10 e 11 de setembro – quarta roda-
da aborda PLR, índice de reajuste e 
auxílios

16 de setembro – quinta rodada 
de negociação aborda censo da 
diversidade, mas dados apresentados 
são insuficientes

17 de setembro – sexta rodada de negociações debate itens 
não-econômicos

Cronologia da Campanha Nacional Unificada 2014

19 de setembro - bancos apresentam propostas para as de-
mandas econômicas (reajuste de 7% - 0,61% de aumento real).

25 de setembro – assembleia avalia 
contraproposta e decreta greve a 
partir de 30 de setembro.

 PRINCIPAIS ATIVIDADES 
DE MOBILIZAÇÃO 

JÁ REALIZADAS NA REGIÃO

Julho – Diretores sindicais da Caixa 
Federal iniciam reuniões diárias em 
agências para abordar a campanha 2014, 

histórico de lutas dos trabalhadores do banco e a conjuntura 
nacional. Os encontros atingem até o início de setembro os 65 
postos de trabalho existentes no Grande ABC. 

12 de agosto – Diretores do Sindicato dão início a reuniões 
diárias em agências dos demais bancos para abordar a campa-

nha e a conjuntura. As visitas também 
vão prosseguir até setembro e atingir 
todos os locais de trabalho da região.

28 de agosto – Lançamento da 
campanha nacional unificada dos 
bancários no Grande ABC. Passeata 
percorre as ruas centrais de Santo 
André, com performance em algumas 
agências.

15 de setembro – Dia de Luta, com ativi-
dades de mobilização na região central de Santo André e nas 
agências próximas.

25 de setembro – Assembleia avalia proposta dos banqueiros 
e decide pela greve.

ACOMPANHE TODAS AS NOTÍCIAS DA CAMPANHA ATRAVÉS DO SITE 
www.bancariosabc.org.br OU PELO FACE: facebook.com/bancariosABC

Caravana da Fetec-SP em Santo André

Reuniões nas agência da Região
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Nesta quinta-feira, 25, foram realizadas assembleias em todo 
o país para deliberação sobre a proposta da Fenaban. Os 
bancários rejeitaram a proposta e defragraram greve a 

partir do dia 30. No ABC a assembleia aconteceu na Sede Social 
do Sindicato que também rejeitou a proposta e indicou o início da 
greve para terça-feira, 30. 

Na próxima segunda, dia 29, vai acontecer uma nova assembleia, 
na sede social do Sindicato, na rua Xavier de Toledo, 268 – Centro – 
Santo André, para organizar a greve. “Outra vez, como nos últimos 
anos, a participação de  todos os bancários da Região é fundamental 
para fortalecer nossa luta e buscarmos novas conquistas, portan-
to todos aqueles que estiveram na assembleia desta quinta-feira 
devem voltar na segunda e trazer mais companheiros de trabalho 
para organizarmos uma grande greve”, disse Eric Nilson, presidente 
do Sindicato.

"É um absurdo o que os banqueiros estão fazendo com a cate-
goria. É decepcionante ver a proposta e perceber que, na verdade, 
eles não ofereceram nada muito além de, praticamente, a reposição 
da inflação com aumento real mínimo", complementa Eric. Foram 
várias rodadas de negociações e nenhum avanço na pauta de rei-
vindicações dos bancários. 

Assembleia rejeita proposta da Fenaban e 
aprova greve a partir do dia 30

CONFIRA A PROPOSTA REJEITADA 
PELOS BANCÁRIOS

* Reajuste de 7% (0,61% de aumento real).
* Piso portaria após 90 dias - 1.235,14 (7,5% ou 1,08% de au-
mento real).
* Piso escritório após 90 dias - R$ 1.771,73 (1,08% acima da 
inflação).
* Piso caixa/tesouraria após 90 dias - R$ 2.393,33 (salário mais 
gratificação mais outras verbas de caixa), significando 1,08% de 
aumento real).
* PLR regra básica - 90% do salário mais R$ 1.812,58, limitado a 
R$ 9.723,61. Se o total ficar abaixo de 5% do lucro líquido, salta 
para 2,2 salários, com teto de R$ 21.391,93.
* PLR parcela adicional - 2,2% do lucro líquido dividido linearmen-
te para todos, limitado a R$ 3.625,16.
* Antecipação da PLR
Primeira parcela depositada até dez dias após assinatura da Con-
venção Coletiva e a segunda até 2 de março de 2015. 
* Regra básica - 54% do salário mais fixo de R$ 1.087,55, limitado 
a R$ 5.834,16 e ao teto de 12,8% do lucro líquido - o que ocorrer 
primeiro.
* Parcela adicional - 2,2% do lucro líquido do primeiro semestre 
de 2014, limitado a R$ 1.812,58
* Auxílio-refeição - R$ 24,14.
* Auxílio-cesta alimentação e 13ª cesta - R$ 425,20.
* Auxílio-creche/babá (filhos até 71 meses) - R$ 353,86.
* Auxílio-creche/babá (filhos até 83 meses) - R$ 302,71.
* Gratificação de compensador de cheques - R$ 137,52.
* Requalificação profissional - R$ 1.210,04.
* Auxílio-funeral - R$ 811,92.
* Indenização por morte ou incapacidade decorrente de assalto 
- R$ 121.072,92.
* Ajuda deslocamento noturno - R$ 84,75.
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ELEIÇÕES

Marina fala em atualizar´a CLT
Candidata não explica o que isso significaria 

para os direitos dos trabalhadores

Em recente encontro com empresários a candidata à presidência 
Marina Silva afirmou que, se eleita, irá ´atualizar´ a Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT). Questionada sobre tais mudan-

ças, não indicou qualquer proposta concreta, afirmando apenas que 
não se trata de flexibilização e que ainda não tem respostas, pois ́ o 
assunto é muito complexo´. Na última quinta, 25, voltou ao tema 
durante entrevista ao Bom Dia Brasil, da Rede Globo. Disse que 
vai, sim, fazer essa atualização, mas sem mexer na CLT, novamente 
deixando dúvidas sobre as ações que pretende adotar se for eleita.

Evidentemente, sua declaração provocou reações imediatas. 
Mexer na CLT, afinal, é mexer com a vida da maioria da sociedade 
brasileira, formada por trabalhadores. A própria presidenta da Re-
pública Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, foi enfática, 
destacando que seu governo não mexe em direitos trabalhistas 
´nem que a vaca tussa´, uma conhecida expressão para deixar claro 
que jamais o fará.

Já Vagner Freitas, presidente da CUT, a maior central sindical 
brasileira e da América Latina, destacou em artigo que ´a única 
certeza que temos sobre Marina é a de que ela não tem compro-
misso com a classe trabalhadora. E os aliados da candidata, tanto 
parlamentares quanto banqueiros, empresários e, principalmente, 
seus colaboradores e assessores, são absolutamente hostis aos 
direitos dos trabalhadores. Para eles, flexibilizar é modernizar a 
legislação. Para nós, é retirar direitos conquistados ao longo da 
história e ampliados nos últimos doze anos´.

Após a repercussão negativa, Marina tentou consertar a afirma-
ção, acrescentando que os ́ direitos trabalhistas são sagrados´. Mu-
dou o rumo, assim como mudou itens de seu programa relacionados 
à defesa dos homossexuais após críticas do pastor Silas Malafaia. 
Mesmo nas várias questões que lhe foram apresentadas durante 
a entrevista no Bom Dia Brasil – como meta e redução da inflação 
e da carga tributária, criação de um conselho de responsabilidade 
fiscal, papel dos bancos públicos, por exemplo – não apresentou 
detalhamentos ou propostas concretas. 

Final do Futebol Society será dia 4
Encerramento vai ter confraternização 

com churrasco, cerveja e música
Será realizada no próximo 4 de outubro a final do campe-

onato de Futebol Society Bancários 2014. Uma grande festa 
está sendo organizada para agradecer aos participantes e, 
principalmente, homenagear os campeões.

Às 12h30 disputam a terceira colocação os times Lambança 
e Los Guebos e, às 13h20, DNA e Jeremias se enfrentam na 
decisão final. Todos os participantes estão convidados para a 
confraternização.

Os jogos acontecem nas quadras do Best Ball. (avenida dos 
Estados, 7040, ao lado do Posto Cabeça Branca)

Mais de 7 milhões querem 
discutir reforma política

Resultado do plebiscito por uma Constituinte Exclusiva e 
Soberana do Sistema Político foi apresentado no dia 24 

Ignorada pela chamada grande imprensa, a campanha do 
Plebiscito Popular por uma Constituinte Exclusiva e Soberana 
do Sistema Político arrecadou 7.754.436 milhões de votos nas 
urnas fixas espalhadas pelo Brasil e via internet. Desses, 97,05% 
(7.525.680) foram favoráveis à convocação da consulta.

O balanço foi divulgado em coletiva na sede do Sindicato dos 
Jornalistas do Estado de São Paulo, na tarde do último dia 24, 
quando 95% das urnas já haviam sido conferidas. A expectativa 
é que o número total seja apresentado até o próximo mês. 

Os estados de São Paulo (2.617.703 votos), Minas Gerais 
(1.354.399) e Bahia (774.218) lideraram a participação, que contou 
também com eleitores em outros países, quesito em que a França 
lidera (4.621). Os votos brancos e nulos somam 0,37% (28.691).


