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CAIXA

BANCO DO BRASIL

DETALHES DE TODAS AS PROPOSTAS NO SITE DO SINDICATO www.bancariosabc.org.br

Conquista no HSBC
O HSBC apresentou a proposta de pagamento de R$ 3 mil, sob 

forma de participação nos resultados (PPR), através de uma ante-
cipação de R$ 2 mil em outubro e R$ 1 mil em fevereiro de 2015. A 
proposta é resultado da pressão da greve e das negociações com o 
banco inglês, uma vez que a instituição teve prejuízo no balanço do 
primeiro semestre. Conforme o modelo de distribuição de lucros, 
o pagamento aos trabalhadores ficaria prejudicado.

A Caixa Econômica Federal apresentou uma nova proposta 
para as reivindicações específicas dos empregados na Campanha 
2014, que inclui a aplicação do reajuste de 9% (2,49% de aumento 
real) em todos os níveis das tabelas salariais de cargo efetivo, a 
contratação de mais dois mil empregados até dezembro de 2015, 
a ampliação do vale-cultura para quem tem salário igual ou in-
ferior a oito salários mínimos e o pagamento de 100% de horas 
extras realizadas nas agências com até 20 empregados, inclusive 
os tesoureiros.

PLR - Será composta de:
a) PLR Regra Fenaban, com a regra básica mais a parcela adi-

cional.
b) PLR Adicional Caixa: 4% do lucro líquido distribuído igual-

mente para todos os empregados.
A Caixa garantirá no mínimo uma remuneração base a todos os 

empregados, mesmo que a soma da PLR Fenaban e PLR adicional 
Caixa não atinja este teto.

Antecipação da PLR - 60% do valor devido a cada empregado 
serão depositados até 10 dias após assinatura do acordo.

O Banco do Brasil apresentou sua proposta para as reivindica-
ções específicas do funcionalismo, que inclui reajuste maior no 
piso refletindo na tabela de antiguidade do PCR e também na 
carreira de mérito, e avanços nas substituições.

Algumas propostas contemplam reivindicações antigas, como 
o bloqueio das estações de trabalho dentro da jornada e, ainda, 
em relação à gerência média, uma cláusula que trata da forma 
de cobrança nas unidades, vinculada ao protocolo de resolução 
de conflitos, que trata principalmente das metas abusivas e suas 
consequências nas condições de trabalho dos funcionários.

Os cursos sobre assédio moral e sexual, clima organizacional e 
mediação são também avanços, que futuramente serão avaliados 
os seus resultados, mas a mesa temática sobre Gestão de Disci-
plina e Penas (Gedip) será muito importante para discutirmos e 
alterarmos a responsabilidade pecuniária dos funcionários em 
várias situações de risco de negócio que estejam sendo feitas 
indevidamente.

Bancos sobe proposta 
para 8,5% nos salários, 

9% no piso 
e 12,2% no vale-refeição

Veja nas tabelas abaixo a comparação 
entre os valores atuais a nova proposta dos bancos

No quarto dia da greve nacional, após ser 
paralisadas mais de 10.300 agências e centros 
administrativos nos 26 estados e no Distrito 
Federal (no ABC nos quatro dias fora paralisa-
das mais de 250 agências), a Fenaban retomou 
as negociações com o Comando Nacional dos 
Bancários, coordenado pela Contraf-CUT, e 
apresentou uma nova proposta para a categoria.

Foi a nona rodada de negociação da Campanha 2014. Os bancos 
aumentaram o índice de reajuste de 7,35% para 8,5% (aumento 
real de 2,02%) nos salários e demais verbas salariais, de 8% para 
9% (2,49% acima da inflação) nos pisos e 12,2% no vale-refeição.

"Em outros anos os bancos tentaram nos vencer pelo cansaço, 
mas neste ano a nossa força e mobilização fizeram com que eles 
apresentassem logo uma proposta melhor sem esperar o aumento 
da greve", disse Eric Nilson, presidente do Sindicato e membro do 
Comando Nacional. "Tivemos novos avanços nessa campanha que 
podem ser vistos com detalhes em nosso site, por isso, convido a 
todos para participarem da assembleia nesta segunda-feira, 6, às 
17 horas para avaliarmos essa nova proposta", finaliza Eric.


