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Assembleia do dia 25/09 que decretou greve a partir do dia 30

Contraproposta apresentada neste sábado (27) 
ainda é insuficiente e Comando indica greve

Banqueiros não ofereceram nem 1% de aumento real para os salários; 
assembleia desta segunda, 29, na sede social do Sindicato, está mantida.

A contraproposta apresentada pela Fenaban neste sábado, 
27, ainda é insuficiente. Os banqueiros ofereceram 7,35% 
de reajuste para os salários, PLR, vales e auxílios, e 8% para 

piso. Para o presidente do Sindicato, Eric Nilson, essa contraproposta 
é “uma provocação, já que a categoria está organizada para uma 
greve forte, buscando um índice melhor de reajuste”. Além disso, 
destaca, é necessário avançar também nas cláusulas sociais, como 
emprego, saúde e condições de trabalho.

O Comando Nacional – que negocia com a Fenaban e do qual o 
Sindicato faz parte -, frente ao 
apresentado pelos banquei-
ros, indica a greve, que já havia 
sido aprovada em assembleia 
para começar no próximo 30 
de setembro. Nesta segunda, 
29, a partir das 19h, uma 
nova assembleia acontece 
na sede social do Sindicato, 
à rua Xavier de Toledo 268, 
no centro de Santo André. É 
muito importante que os ban-
cários participem, já que serão 
abordadas essa última rodada 
de negociação, organização e 
estratégias a serem adotadas 
nos próximos dias.

Aumento real – A contraproposta da Fenaban apresentada neste 
sábado, com índice de 7,35% de reajuste para os salários, PLR, vales 
e auxílios, não configura sequer 1% de aumento real – representa 
0,94%. Os 8% para o piso significam 1,55% acima da inflação. Na 
contraproposta anterior os banqueiros haviam oferecido reajuste 
de 7% para os salários, PLR, vales e auxílios e 7,5% para o o piso. 
Assembleias realizadas em todo o País, no dia 25, rejeitaram essa 
contraproposta e decidiram pela greve por tempo indeterminado 
a partir de 30 de setembro.

Os representantes dos trabalhadores também voltaram a cobrar 
da Fenaban propostas para resolver problemas como a pressão por 
metas abusivas, fim das demissões injustificadas e mais contrata-
ções. Mas os representantes dos bancos disseram já ter apresentado 
proposta sobre essas cláusulas sociais e que a Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) traz avanços.

A NOVA PROPOSTA ECONÔMICA DOS BANCOS

Reajuste de 7,35% (0,94% de aumento real).
Piso portaria após 90 dias - 1.240,89 (8% ou 1,55% de aumento 

real).
Piso escritório após 90 dias - R$ 1.779,97 (1,55% acima da in-

flação).
Piso caixa/tesouraria após 90 dias - R$ 2.403,60 (salário mais 

gratificação mais outras verbas de caixa), significando 1,55% de 
aumento real).

PLR regra básica - 90% do sa-
lário mais R$ 1.818,51, limitado 
a R$ 9.755,42. Se o total ficar 
abaixo de 5% do lucro líquido, 
salta para 2,2 salários, com teto 
de R$ 21.461,91.

PLR parcela adicional - 2,2% 
do lucro líquido dividido linear-
mente para todos, limitado a R$ 
3.637,02.

Antecipação da PLR
Primeira parcela depositada 

até dez dias após assinatura da 
Convenção Coletiva e a segunda 
até 2 de março de 2015. 

Regra básica - 54% do salário mais fixo de R$ 1.091,11, limitado 
a R$ 5.853,25 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$ 1.818,51.

Auxílio-refeição - R$ 24,88.
Auxílio-cesta alimentação e 13ª cesta - R$ 426,60.
Auxílio-creche/babá (filhos até 71 meses) - R$ 355,02.
Auxílio-creche/babá (filhos até 83 meses) - R$ 303,70.
Gratificação de compensador de cheques - R$ 137,97.
Requalificação profissional - R$ 1.214,00.
Auxílio-funeral - R$ 814,57.
Indenização por morte ou incapacidade decorrente de assalto 

- R$ 121.468,95.
Ajuda deslocamento noturno - R$ 85,03.


