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CAMPANHA NACIONAL 2014

Histórico da Mobilização
30º CONECEF – 08 de junho

25º CONGRESSO DO BB – 08 de junho

Assembleia que elegeu delegação do ABC para a 
Conferência Estadual – 15/07

15º CONFERÊNCIA ESTADUAL – 19 DE JULHO

16º CONFERÊNCIA NACIONAL – 25/26/27 DE JULHO

Lançamento da Campanha com a Federação Estadual – 
FETEC-SP em Santo André, no dia 28 de agosto

Realização mais de 400 reuniões com paralisação de 
uma hora nas agências/postos de trabalho do ABC, 
mobilizando mais de 90% da categoria em todas as 

sete cidades e em todos os bancos
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CAMPANHA NACIONAL 2014

VEJA A ÍNTEGRA DAS  PROPOSTAS APROVADAS NAS ASSEMBLEIAS
NO SITE DO SINDICATO: www.bancariosabc.orr.br

Bancários reconhecem 
avanços e aprovam propostas

Campanha foi encerrada, mas há itens 
que continuam em debate com os bancos

A categoria bancária no Grande ABC 
aprovou, na última segunda, 6, as 
contrapropostas apresentadas pela 

Fenaban, Caixa Federal e Banco do Brasil, 
durante assembleias realizadas no Sindicato. 
A aprovação ocorreu após greve de 7 dias, 
que mobilizou cerca de 2.500 trabalhadores 
na região em 250 agências. 

O entendimento dos bancários e do 
Comando Nacional é de que a força da 
greve trouxe avanços na hora de negociar, 
mas ainda há muito a conquistar. “Por isso 
precisamos continuar mobilizados. A cam-
panha teve acabou, 
mas só com organi-
zação permanente 
poderemos ir além 
e conquistar mais”, 
aponta o presidente 
do Sindicato, Eric 
Nilson. A íntegra dos 
acordos com a Fena-
ban, Caixa e BB está 
disponível no site 
do Sindicato (www.
bancariosabc.og.br). 

Entre os itens 
econômicos, é importante destacar a con-
quista de aumento real, obtida pelo 11º 
ano consecutivo. A proposta da Fenaban 
reajusta os salários e demais verbas em 8,5% 
(aumento real de 2,02%) e o piso salarial em 
9% (2,49% acima da inflação) Com isso, os 
bancários acumulam aumento real de 20,7% 
nos salários e de 42,1% nos pisos desde 2004. 
Esse é o maior ganho real não escalonado 
conseguido pela categoria desde 1995. Soma-
dos, vale-alimentação (R$ 431,16 ao mês) e 
vale-refeição (R$ 26 ao dia ou R$ 572 ao mês) 
vão representar ganho mensal de R$ 1.003 
para os bancários.

Há ainda avanços não econômicos, como 

mecanismos de combate às metas abusivas e 
ao assédio moral, que deverão contribuir na 
luta contra o adoecimento e o afastamento 
de bancários. Mais respeito aos direitos 
dos casais homofóbicos e às gestantes. Na 
segurança, duas novas cidades abrigarão o 
projeto-piloto que hoje vem sendo desen-
volvido em Pernambuco, em municípios da 
Grande Recife. 

Na Caixa Federal também foi criado fó-
rum para tratar das condições de trabalho 
de forma rotineira, com implantação de 
projeto-piloto a partir de novembro. Saúde 

Caixa e valorização 
da TI são outros itens 
que permanecem em 
debate. O mesmo 
processo de continui-
dade da negociação 
se verifica no BB, que 
deve realizar duas 
mil contratações até 
o final de 2015 e vai 
desenvolver cursos - 
como o que abordará 
os assédios moral e 
sexual – para melho-

rar as condições de trabalho, entre outros 
itens. “A campanha 2014 acabou, mas as 
negociações específicas devem prosseguir. 
Temos muitas demandas que não se encer-
ram com a campanha”, afirma Eric.

Durante todo o processo que envolveu a 
campanha salarial os diretores do Sindicato 
promoveram centenas de reuniões em agên-
cias de todas as cidades do Grande ABC para 
conversar com os trabalhadores. Foram nove 
rodadas de negociação com a Fenaban, além 
das específicas com bancos públicos e os que 
têm acordos aditivos, como o Santander, que 
ainda precisa ser negociado. 

NEGOCIAÇÕES
RODADAS DE 

NEGOCIAÇÕES ESPECÍFICAS

Banco do Brasil
22/08 – 01/09 – 12/09 – 24/09 

Caixa
21/08 – 29/08 – 08/09 

12/09 – 24/09

Santander
02/09 – 15/09

FENABAN
19 e 20/08 

Saúde e Condições de Trabalho

27 e 28/08 - Segurança e 
Igualdade de oportunidades

03 e 04/09 
Emprego e Remuneração

10 e 11/09 
Reivindicações Econômicas

16 e 17/09 - Fenaban 
apresenta propostas para as 

reivindicações não econômicas

19/09 - Fenaban apresenta 
contraproposta de 

7% de reajuste

27/09 - Fenaban faz nova 
proposta de 7,35% de reajuste

03/10 - Fenaban apresenta 
proposta de 8,5% de reajuste e 

9% no piso

"A campanha teve um 
desfecho, mas só com 

organização permanente 
poderemos ir além e 

conquistar mais”,

AS ASSINATURAS DOS ACORDOS SERÃO NOS DIAS:
13/10 - FENABAN E BANCO DO BRASIL

15/10 - CAIXA
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Números 
da greve

Paralisações de 
bancários no Brasil

30 de setembro 
Paradas 6.572 agências e centros 

administrativos de bancos públicos 
e privados em 26 estados e no 

Distrito Federal

01 de outubro 
Sobe para 7.673 o número de 

agências e centros administrativos 
de bancos públicos e privados de 
todo o País fechados pela greve. 

Crescimento de 16,75% (1.101 
agências a mais)

02 de outubro 
 9.379 agências

03 de outubro 
10.355 agências

Paralisações de 
bancários no ABC

30 de setembro
104 agências 

1.350 trabalhadores

01 de outubro 
110 agências 

1.460 trabalhadores

02 de outubro 
113 agências 

1.530 trabalhadores

03 de outubro 
143 agências 

2.050 trabalhadores

CAMPANHA NACIONAL 2014

Tabela comparativa dos ganhos Nos últimos anos

Aumento real é maior do 
que de outras categorias

Entre as principais categorias em campanha no segundo semestre, os bancários con-
seguiram conquistar um dos melhores aumentos reais. 

Nos Correios, por exemplo, após o reajuste de 6,5% ou R$ 200 (o que for maior) con-
quistado para salários e verbas, esses valores passaram para R$ 971,96 ao mês.

Já os comerciários conseguiram reajuste de 8% para os salários, com aumento real de 
1,55%. Na Petrobras o índice foi de 9,71%, o que representa ganho real de 2,33% a 3% 
somente até o 5º nível, acima disso apenas a inflação – sendo que eles têm 17 níveis. 

O ganho real no piso dos bancários, com o reajuste de 9%, soma 42,1% de aumento 
acima da inflação desde 2004. Com isso, o piso passa a R$ 1.796,45, bem maior do que 
a média dos pisos das demais categorias que, de acordo com o Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), é de R$ 879,04.
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Banco do Brasil

Fenaban

VEJA A ÍNTEGRA DAS PROPOSTAS APROVADAS NAS ASSEMBLEIAS
NO SITE DO SINDICATO: www.bancariosabc.orr.br

CAIXA

Reajuste salarial para cargo efetivo - A Caixa aplicará os 9% (2,49% de aumento real), defini-
dos na mesa da Fenaban para reajuste do piso da categoria, em todos os níveis das tabelas 
salariais de cargo efetivo.
PLR - Será composta de:
a) PLR Regra Fenaban, com a regra básica mais a parcela adicional.
b) PLR Adicional Caixa: 4% do lucro líquido distribuído igualmente 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.
Contratação de novos empregados - Dois mil novos trabalhadores serão contratados até 
dezembro de 2015.
Referência de ingresso - Os empregados serão contratados na referência 201 da Estrutura 
Salarial Unificada (ESU) e nas referências 2401, 2601 e 2801 da Nova Estrutura Salarial (NES).

BANCO DO BRASIL

Reajustes  - Ratificação do índice de 8,5% (2,02% de aumento real) nos salários e benefícios 
apresentado pela Fenaban.
- Reajuste de 9% (2,49% acima da inflação) do piso em toda a carreira do PCR.
Substituições -- Substituição de Gerente de Módulo nas PSO - Módulo Suporte Operacional 
(SOP) por caixas, conforme instruções internas.
- Substituição de funções gerenciais nas Unidades de Negócios com somente uma Gerência 
Média, conforme instruções internas.
Contratações - O BB contratará dois mil funcionários, sendo mil até 31 de dezembro de 2014 
e mil até 31/12/2015.
Pontuação de mérito - O banco retroagirá a 1º de setembro de 2005 a pontuação de mérito 
dos caixas. Os efeitos financeiros e o pagamento serão retroativos a 1º de setembro deste ano. 
Saúde - Elevação do valor da Unidade de Saúde de R$0,36 para R$0,55 (52%).
VCP - O BB pagará Vantagem em Caráter Pessoal (VCP) por 120 dias para descomissionamentos 
de funcionários que tenham mais de 5 anos na comissão; excluídos os descomissionamentos 
por sanção disciplinar e por desempenho (3 ciclos avaliatórios).
Gedip - Instalação de mesa temática sobre Gestão de Disciplina e Perdas (Gedip).
Horas-extras - Pagamento em dinheiro de todas as horas extras prestadas (fim do banco de 
horas).
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ESPORTES

Jeremias derrota DNA e é 
campeão do Campeonato 
de Futebol Society 2014

O Campeonato de Futebol Society dos Bancários 2014 teve 
sua rodada final no sábado, dia 04 de outubro. Neste 
dia foi realizada a disputa do primeiro colocado entre 

as equipes DNA e Jeremias. O jogo foi muito disputado, com a  
equipe DNA abrindo o placar e ampliando para 2 a 0 no primeiro 
tempo da partida.

Este placar se manteve até o final do segundo tempo. Mas a 
equipe Jeremias insistiu no ataque e incendiou a partida ao fazer 
o primeiro gol aos 20 minutos da etapa final. Dois minutos depois 
empatou a partida e a 30 segundos do final selou a vitória por 3 
a 2. Virada de jogo sensacional: em menos de 5 minutos, 3 gols.

Na terceira posição ficou a equipe Lambança. Los Guebos ficou 
em quarto colocado.

Foram premiados ainda como revelação: o jogador de linha 
Leandro, da equipe DNA, que após a contusão do goleiro Akira 
assumiu a meta e foi o grande  destaque da finalíssima;

Lambança, como equipe menos vazada, com apenas 2,1 gols 
sofridos por partida;

Carcaças, Fair Play pela participação da equipe em todo cam-
peonato, independente de placar, se divertindo em quadra;

André Luis Rocha Zanatta, da equipe Los Guebos artilheiro,  
com 24 gols.

Jeremias foi o campeão deste ano. 
Veja mais fotos da final no site do Sindicato

www.bancariosabc.org.br

Outubro Rosa: prevenção 
ao câncer de mama

Grande ABC tem caminhadas 
e palestras durante todo o mês  

Outubro é mês de cons-
cientização sobre o cân-
cer de mama. O Outubro 

Rosa, denominação surgida nos 
anos 1990 nos Estados Unidos, 
atinge hoje muitos países, entre 
eles o Brasil. Com monumentos 
e prédios iluminados pelo tom 
rosa, o mês reúne iniciativas de 
prefeituras e entidades empe-
nhadas em divulgar formas de 
prevenção e combate ao câncer 
de mama e outros que podem acometer as mulheres.

No Grande ABC estão programadas várias atividades para o mês. 
Em Santo André a programação envolve todas as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS’s), que fazem o exame preventivo da doença. No 
dia 19, às 8h30, acontece a Caminhada de Combate ao Câncer de 
Mama, entre o Paço Municipal e o Parque Celso Daniel e, no dia 24, 
às 10h, uma audiência pública sobre câncer de mama será realizada 
no plenário da Câmara Municipal.

Diadema participa com a exposição fotográfica “De Peito 
Aberto”, até o dia 20 deste mês no shopping Praça da Moça (rua 
Graciosa, s/nº), retratando o cotidiano de quem conviveu com a 
doença. O mês também terá palestras e oficinas de artesanato e, 
na Praça Lauro Michels, no Centro, será realizada a Feira da Saúde, 
no dia 18 das 9h às 13h, com avaliação odontológica e atividades 
da ONG Se Toque Melhor.

Já em Ribeirão Pires todas as UBSs deverão realizar palestras e 
rodas de conversa sobre a doença. A sensibilização da população 
também está na mira de São Bernardo, onde no dia 11, a partir das 
9h, acontece caminhada pela Rua Marechal Deodoro, no Centro, 
organizada em parceria com a ONG Recomeçar é Possível, grupo 
de apoio a mulheres mastectomizadas. No dia 18, das 8h às 17h, 
as UBSs do município abrirão excepcionalmente para atender inte-
ressadas em fazer mamografias e a coleta de Papanicolau, o exame 
para identificação do câncer de colo de útero.

Uma caminhada pela avenida Presidente Kennedy também está 
prevista para ocorrer em São Caetano no dia 19, a partir das 8h 
(altura do número 2.200). Os participantes podem inclusive levar 
seus cãezinhos com laços ou gravatas rosas. Também deverão 
ser instaladas tendas na avenida para realização do autoexame e 
agendamento de mamografias.


