
A Fenaban apresentou uma proposta global de encerramento da Cam-
panha Nacional 2015. Além dos reajustes de 10% para os salários, para a PLR 
e para o piso e o de 14% para os vales refeição e alimentação, os banqueiros 
aceitaram abonar 63% das horas dos trabalhadores de 6 horas, de um total 
de 84 horas, e 72% para os trabalhadores de 8 horas, de um total de 112 
horas. Assim, um dia após a assinatura do acordo, os trabalhadores compen-
sariam, no máximo, uma hora por dia útil até o dia 15 de dezembro.

A nova proposta da Fenaban, apresentada no 19º dia da greve, significa 
a manutenção do modelo que vinha sendo colocado em prática nos últimos 
anos, de reposição integral da inflação mais aumento real e abono parcial 
dos dias parados. Na proposta inicial, que levou os bancários à greve, os 
banqueiros se negavam até mesmo a repor a inflação do período e tenta-
ram reconstruir um modelo ultrapassado de abono salarial.

“A greve forte que realizamos levou os bancários a quebrar a resistência 
dos bancos que queriam impor uma derrota implantando, depois de anos, 
reajuste abaixo da inflação e arrochando salários com perdas irreparáveis. 
Os bancários demonstraram seu poder de mobilização e mesmo num cená-
rio de recessão saem vitoriosos dessa Campanha Nacional”, disse Belmiro 
Moreira, presidente do Sindicato e membro do Comando Nacional. “Con-
voco todos os bancários para participarem da Assembleia nesta segunda-
-feira, às 17 horas, para que possamos avaliar essa proposta dos bancos”, 
conclui Belmiro.
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A nova proposta da Fenaban

BB apresenta proposta global
A proposta da empresa, apresentada em negociação neste sá-

bado 24, prevê a aplicação do índice de 10% nos salários e de 14% 
nos vales refeição e alimentação.

Além disso, a manutenção do formato do pagamento semes-
tral da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), que corres-
ponde à distribuição linear de 4% do lucro líquido entre todos os 
trabalhadores, mais módulos bônus e Fenaban.

Valores da PLR – Os valores a serem pagos seriam:
- escriturário: R$ 4.952,94;
- Caixa: R$ 5.420,74;
- 1º gestor: 1,86 salário;
- comissionado: entre 1,48 salário e 1,59 salário;
-gerência média: 1,56 salário;
- assessores: 1,56 salário.

proposta da caixa
A Caixa apresentou ao Comando Nacional dos Bancários, as-

sessorado pela Comissão Executiva dos Empregados (CEE/Caixa), 
uma nova proposta para as reivindicações específicas dos empre-
gados, a qual inclui a aplicação do reajuste de 10% em todos os 
níveis das tabelas salariais, para a PLR e para o piso, reajuste de 
14% para os vales refeição e alimentação, PLR adicional de 4% do 
lucro, distribuída igualmente.

Destacam-se também a suspensão da terceira onda do pro-
grama de Gestão de Desempenho de Pessoas (GDP), fim dos 15 
minutos de pausa para mulheres antecedendo a jornada extraor-
dinária (em localidades onde não existem ações judiciais), retor-
no do adiantamento odontológico (a partir de janeiro de 2016), 
devolução dos dias descontados em mobilizações em defesa da 
Caixa 100% Pública e contra a terceirização, e promoção por mé-
rito para 2017, no plano de carreira. 


