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Agora é greve!
BANQUEIROS APRESENTAM PROPOSTA
VERGONHOSA E EMPURRAM BANCÁRIOS
PARA A GREVE. ASSEMBLEIA SERÁ NO DIA 01
Foram 45 dias de espera para que Federação
Nacional dos Bancos (Fenaban) transformasse
as expectativas dos bancários de todo o país em
decepção e indignação. Na negociação realizada
no último dia 25, os banqueiros propuseram à
categoria apenas 5,5% de reajuste sobre os salários, pisos de ingressos, demais verbas e auxílios
e também sobre a atual regra da Participação

nos Lucros e Resultados (PLR), mais um abono
de R$ 2.500 não incorporado aos salários. Para
as demais reivindicações, nada!
Cabe lembrar que a Fenaban recebeu a minuta
da Campanha Nacional dos Bancários 2015 no
dia 11 de agosto. E, mesmo depois de tamanha
enrolação, o índice proposto sequer se aproxima da reposição da inflação do período, que é
de 9,88% (INPC). Por outro lado, o primeiro
semestre de 2015 provou que não há crise nos
bancos. Em seis meses, o Itaú lucrou R$ 11,71
bilhões, o Banco do Brasil R$ 8,826 bi, o Brades-

Bancário,
venha para a assembleia
O Sindicato dos Bancários de Curitiba e região convoca
todos os trabalhadores de sua base para assembleia
no dia 01 de outubro, a partir das 18h30, no Espaço
Cultural e Esportivo. Em pauta, a avaliação da
proposta apresentada pela Fenaban e a
aprovação de indicativo de greve por tempo
indeterminado a partir de 06 de outubro. Participe!

co R$ 8,717 bi, a Caixa R$ 3,5 bi, o Santander
R$ 3,308 bi e o HSBC R$ 649 milhões.
“Diante de tamanho descaso, não nos restam alternativas! Essa proposta representa uma
provocação aos bancários, que estão, dia-a-dia, construindo com muito esforço os resultados dos bancos. Vamos todos à assembleia
dizer ‘não’ a essa proposta rebaixada e aprovar
indicativo de greve a partir do dia 06 de outubro!”, convoca Elias Jordão, presidente do
Sindicato dos Bancários de Curitiba e região.
Confira a proposta completa no verso.

Assembleia
Quinta-feira, 01 de outubro
Horário: 18h30 [primeira convocação]
19h00 [segunda convocação]
Local: Espaço Cultural e Esportivo dos Bancários
(Rua Piquiri, 380 - Rebouças)
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O QUE OS BANCÁRIOS QUEREM
• Reajuste de 16% (reposição da inﬂação mais
aumento real de 5,7%);

REMUNERAÇÃO

• Piso salarial no valor de R$ 3.299,66 (salário mínimo
do Dieese);
• Plano de carreira, cargos e salários para todos, com
reajuste anual de 1%;
• Auxílio-refeição, alimentação e creche/babá no valor
de R$ 788 cada, por mês;
• Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de três
salários mais R$ 7.246,82 ﬁxos, sem compensação
dos programas próprios de remuneração.

O QUE OS BANQUEIROS PROPÕEM
• Reajuste de 5,5% sobre os salários, piso de ingresso, auxílios
refeição, alimentação, creche/babá e outras verbas, inclusive
na atual regra da Participação nos Lucros e Resultados (PLR):
SALÁRIO DE INGRESSO (APÓS 90 DIAS) REAJUSTADO:
Portaria: R$ 1.321,26
Escritório: R$ 1.895,25
Caixa/Tesoureiro: R$ 2.560,23
DEMAIS ITENS REAJUSTADOS:
Auxílio-refeição: R$ 27,43/dia
Auxílio-alimentação: R$ 454,87
ATS: R$ 25,83
Auxílio-creche: R$ 378,56 (até 71 meses)
Requaliﬁcação: R$ 1.294,49
• Abono no valor de R$ 2.500 não incorporado aos salários.

EMPREGO

• Mais contratações;
• Garantia no emprego e contra dispensas imotivadas;
• Fim da terceirização, com suspensão da implantação
dos projetos e contratação dos atuais terceirizados;

• Nada!

• Fim das metas abusivas;
• Fim do assédio moral e da violência organizacional;

• Nada!

SEGURANÇA

• Cumprimento do Programa de Retorno ao Trabalho.
• Proibição de guarda de chaves de acesso a bancos,
cofres e acionadores de alarmes pelos bancários;
• Proibição de transporte de numerário pelos
bancários;
• Implantação em todo o país de medidas de
segurança contra assaltos e sequestros.

• Aceitam apenas ampliar o projeto-piloto de segurança.

IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES

SAÚDE E COND.
DE TRABALHO

• Fim dos correspondentes bancários.

• Promoção da igualdade de oportunidades para
todos, com garantia de que mulheres, negras, negros,
indígenas, homoafetivos e deﬁcientes tenham
igualdade de condições de contratação;
• Isonomia de tratamento para homoafetivos;
• Contratação de trabalhadores com deﬁciência.

• Nada!
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