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A maior greve da categoria em 20 anos

Greve de 23 dias arrancou aumento real de salário pelo 10º ano seguido
Firmes e fortes na luta, os bancários
mais uma vez avançam, e chegam ao 10º ano
consecutivo com aumento real. Após 23 dias
de greve, a categoria se manteve mobilizada
e organizada, os trabalhadores venceram o
jogo contra os bancos que desde o início da
Campanha Nacional Unificada 2013 afirmavam
que este ano não haveria ganho acima da
inflação.
A greve foi deflagrada no dia 19 de setembro
porque os bancos, em cinco rodadas duplas de

Proposta

Aumento maior – Além dos 8% de reajuste
para salários, vales e auxílios (1,82% de aumento
real), os pisos sobem 8,5% (ganho real de 2,29%).
Desde 2004, a mobilização dos trabalhadores
garantiu acúmulo de 18,33% de aumento real
para os salários e 38,7% no piso.
Maior distribuição de lucro – Outra conquista
deste ano é aumento da PLR adicional: 2,2% de
distribuição do lucro líquido linearmente entre
os trabalhadores. Até o ano passado, os bancos
distribuíam 2% do lucro. Além disso, o teto da
distribuição teve reajuste de 10%, passando para
R$ 3.388.
Esse 0,2% a mais conquistados pelos bancários
representam R$ 120 milhões do lucro do setor no
último ano. Um grupo de trabalho composto por
representantes dos bancários e dos bancos vai
debater um novo modelo para tornar mais justa a
Participação nos Lucros e Resultados.
PLR - A regra básica da PLR continua a

negociações, propuseram apenas a reposição da
inflação e recusaram as demais reivindicações
econômicas e sociais. No primeiro dia, foram
fechadas 6.145 agências no Brasil. A proposta
descente da Fenaban, só foi apresentada após o
22º dia da greve, que paralisou 12.140 agências
no país, 1.024 no Rio Grande do Sul e 68 unidades
em Caxias do sul e Região.

A Campanha Salarial 2013 marcou a história da
categoria: esta é a maior greve dos últimos 20 anos em
unidades fechadas e mais longa em período grevista,

desde 2004. Quem participou sabe muito bem como
foi difícil avançar. Foram muitos dias de paralisação
e agora, a sensação da conquista é ainda melhor,
pois com muita união e luta conquistamos avanços.
Após mais de 16 horas de tensas negociações,
a Fenaban apresentou ao Comando Nacional dos
Bancários, coordenado pela Contraf-CUT, no dia
11 de outubro, uma nova proposta elevando para
8,0% (aumento real de 1,82%) o índice de reajuste
sobre os salários e as verbas, para 8,5% sobre o piso
salarial (ganho real de 2,29%).

mesma, mas com aumento de 10% na parte fixa
(aumento real de 3,71%). Fica assim a distribuição:
90% do salário mais R$ 1.694. Caso o montante não
atinja 5% do lucro líquido do banco, os valores serão
majorados até atingir 2,2 salários ou até os 5% do
lucro, o que ocorrer primeiro.
Vale lembrar que este ano os bancários já
contam com outra conquista: a PLR sem desconto
de imposto de renda para valores de até R$ 6 mil.
A primeira parcela da PLR e do adicional vem em
até dez dias após a assinatura do acordo (confira
informações na página 3).
Folga e cultura – Os bancários agregaram duas
novas conquistas à Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT). A primeira é o dia de folga a título de abono
assiduidade para todos os trabalhadores que ainda
não contavam com o direito. A categoria também
garantiu o vale-cultura de R$ 50 para aqueles que
ganham até cinco salários mínimos, de acordo com a
lei (mais informações na página 4).
Condições de trabalho – Outra conquista deste

ano contra a pressão por metas é a proibição de
envio de torpedos (via SMS) para o celular do
bancário. O instrumento de combate ao assédio
moral também está sendo aprimorado, com
redução do prazo de retorno dos bancos sobre
as denúncias feitas pelos sindicatos: de até 60
dias caiu para até 45 dias.
Dias parados - Os bancos queriam descontar
o período em que os trabalhadores estiveram
em greve ou que houvesse compensação por
até 180 dias. Isso gerou um grande impasse
que interrompeu a rodada de negociação por
quase todo o dia, já que o Comando Nacional
dos Bancários não aceitou o desconto nem a
compensação total, como a Fenaban queria.
A pressão dos representantes dos
trabalhadores garantiu que não haverá
desconto, somente compensação dos dias
parados até 15 de dezembro, em no máximo
uma hora por dia. Isso representa anistiar 71%
dos dias parados.
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Reajuste: 8,0%(1,82% de aumento real)
Pisos: Reajuste de 8,5% (ganho real de 2,29%).
Piso de portaria após 90 dias:
R$ 1.148,97.
Piso de escriturário após 90 dias:
R$ 1.648,12.
Piso de caixa após 90 dias:
R$ 2.229,05 (que inclui R$ 394,42 de gratificação de
caixa e R$ 186,51 de outras verbas de caixa).

PLR regra básica 90% do

salário mais valor fixo de R$
1.694,00 (reajuste de 10%),
limitado a R$ 9.087,49. Se o
total apurado ficar abaixo de 5%
do lucro líquido, será utilizado
multiplicador até atingir esse
percentual ou 2,2 salários (o que
ocorrer primeiro), limitado a R$
19.825,86.

PLR parcela adicional: aumento

de 2% para 2,2% do lucro líquido
distribuídos linearmente, limitado
a R$ 3.388,00 (10% de reajuste).
Antecipação da PLR: até 10 dias
após assinatura da Convenção
Coletiva: na regra básica, 54% do

salário mais fixo de R$ 1.016,40,
limitado a R$ 5.452,49. Da parcela
adicional, 2,2% do lucro do primeiro
semestre, limitado a R$ 1.694,00.
O pagamento do restante será feito
até 3 de março de 2014.

Auxílio-refeição: de R$ 21,46

para R$ 23,18 por dia. Cestaalimentação: de R$ 367,92 para R$
397,36.

13ª cesta-alimentação: de R$
367,92 para R$ 397,36.

de R$
306,21 para R$ 330,71 (para filhos
até 71 meses). E de R$ 261,95
para R$ 282,91(para filhos até 83
meses).

Auxílio-creche/babá:

Caixa Econômica Federal

REAJUSTE – 8,5% no piso e 8% nas demais verbas, conforme Fenaban

PLR: Regra Básica da PLR proposta pela Fenaban (90% do salário mais R$1.694);
Valor adicional (distribuição linear de 2,2% do lucro líquido); PLR Social 4%

Valores de PLR (exemplos paradigmáticos,
Licença
Direito
de
utilizar
dois dias no ano para
com base no lucro orçado):
acompanhar
os
filhos,
pais, companheiros/
TNB referência 203 - R$ 8.000,48
as e cônjuges ao médico.
Caixa Executivo - R$ 9.361,28
Tesoureiro - R$ 11.200,88
Vale-cultura
Avaliador Penhor - R$ 10.695,98
Saúde Caixa

R$50 ao mês para quem ganha até
cinco salários mínimos

Extensão da condição de dependente
indireto a filhos/ enteados com idade entre Horas Extras: Pagamento de 100% das
21 e 27 anos incompletos que não possuam horas extras realizadas em agências em
até 15 (quinze) empregados, facultando
qualquer renda superior a
ao empregado optar pela compensação,
R$1.800,00 inclusive as provenientes de
a partir de 02 de janeiro de 2014.
pensão alimentícias
Comissões paritárias: Criação de duas comissões paritárias. Uma para discutir as
condições de trabalho, que debateria o número de empregados por unidade, o assédio moral, as
metas e outras questões que afetam do dia a dia do empregado.
A outra abordará o PSI (Processo Seletivo Interno) com o objetivo de averiguar os problemas
e aprimorar o processo para que todos os empregados tenham igualdade de oportunidade na
ascensão profissional. As comissões devem ter início em até 30 dias após a assinatura do Acordo
Coletivo de Trabalho e serão concluídas até 30 de março de 2014
Promoção por mérito
Dias parados: Haverá compensação
Redução de 70 para 10 horas de curso da dos dias parados até 15 de dezembro em
Universidade Caixa para que seja computada
no máximo uma hora por dia.
na promoção por mérito

R$50,00 mensais
para quem ganha até cinco salários
mínimos, conforme Lei 12.761/2012
(mais na página 4).

Vale-Cultura:

Adoecimento de bancários:

Constituição de grupo de
trabalho, com nível político e
técnico, para analisar as causas
dos afastamentos.

Abono assiduidade: um dia de

folga a título de abono assiduidade
para todos

COMPROMISSOS
Pressão por metas: os bancos

CONDIÇÕES DE TRABALHO

estarão proibidos de cobrar
metas via torpedo pelo celular do
bancário.

Requalificação profissional: de
R$ 1.047,11 para R$ 1.130,88.

Adiantamento

Inovações tecnológicas

emergencial:

Realização, em data a ser
definida, de um Seminário sobre
Tendências da Tecnologia no
Cenário Bancário Mundial.

Não devolução do adiantamento
emergencial de salário para os
afastados que recebem alta do
INSS e são considerados inaptos
pelo médico do trabalho em caso de
recurso administrativo não aceito
pelo INSS.

Prevenção de conflitos
no ambiente de trabalho

Reunião específica para discutir
aprimoramento do processo.

Instrumento combate assédio
moral - Redução do prazo de 60

DIAS PARADOS

para 45 dias para resposta dos
bancos às denúncias encaminhadas
pelos sindicatos, além de reunião
específica com a Fenaban para
discutir
aprimoramento
do
programa.

Compensação dos dias parados:
compensar no máximo uma
hora extra diária, de segunda a
sexta-feira, até 15 de dezembro.
Demais horas serão anistiadas.

Banco do Brasil

REAJUSTE – 8,5% no piso e nas demais verbas salariais 8%
A distribuição da PLR terá a mesma estrutura
do exercício anterior, com aumento no
montante do programa distribuído para todas
as faixas salariais (47% a mais):

PLR

Escriturários: R$ 5.837,15
Caixas Executivos: R$ 6.236,38

Na parcela variável do Módulo BB (vinculado ao
resultado), a tabela de salários paradigma será
aumentada na proporção de 47%:
Comissionados FG e FC: 2,07 salários paradigma
Gerência média: 2,15 salários paradigma
Primeiros gestores: 2,57 salários paradigma

Licença-saúde: Agências com até sete bancários que tiverem trabalhador afastado por
licença-saúde poderão nomear substituto enquanto durar o afastamento.
Vale-cultura: R$50 ao mês para quem
ganha até cinco salários mínimos
Bolsa-estágio: Elevação de R$332,97
para R$570

Prevenção: Vacina contra a gripe para todos
os funcionários.
Contratações: Convocação de 3 mil
concursados para substituir os funcionários que
saíram da empresa.
Plano de funções: As pessoas que reduziram a jornada de oito para seis horas terão a
prorrogação de horas extras por mais seis meses. Haverá o ressarcimento dos dias descontados em
função de protestos/greve contra o plano de funções.
Combate ao assédio moral: Junção da ouvidoria e do instrumento de combate ao assédio
moral, com capacitação de gestores de Gepes e analistas que atuam como administradores. Além
disso, na seleção de gestores para a rede de agências pelo programa de ascensão profissional,
haverá o pré-requisito de não ter demanda de ouvidoria procedente nos últimos 12 meses,
consideradas também as denúncias encaminhadas via protocolo de prevenção de conflitos.
Auxílio-educação: R$ 800 para os
dependentes até 24 anos incompletos de
funcionários falecidos ou que tenham ficado
inválidos em virtude de assalto ao banco.

Cassi e Previ: Constituição de mesa temática
a ser constituída um mês após a assinatura
do acordo para discutir as questões relativas
principalmente no que se refere aos incorporados.

CABB: Criação de comissão temática para
discutir questões específicas dos funcionários
da CABB (Central de Atendimento), entre elas
condições de trabalho e critérios de avaliação.

Ascensão profissional: Para a ascensão por

meio do TAO (Talentos e Oportunidades) serão
considerados os primeiros 20 colocados nas
disputas das vagas. A medida serve para coibir
favorecimentos.

Escriturário: Redução da trava de remoção de 24 meses para 18 meses.

Dias parados: Haverá compensação dos dias parados até 15 de dezembro em no
máximo uma hora por dia.
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CAMPANHA VITORIOSA
As conquistas fortalecem nossa luta
A Campanha Salarial dos Bancários iniciou ainda no mês de junho,
com os encontros estaduais e nacional. No dia 30 de julho foi entregue a
minuta para a FENABAN. No mês de agosto houveram três negociações,
referente aos principais pontos das nossas reinvindicações: condições de
trabalho, emprego, segurança e índices econômicos. No dia 5 de setembro
a FENABAN apresentou a sua proposta. Apenas 6,1% de reajuste e sem
nenhum avanço nos outros itens negociados. Os bancários, com o objetivo
de chegar a um acordo pela negociação, esperaram uma nova proposta
até o dia 19 de setembro. Diante do silêncio da FENABAN, era
aceitar os 6,1% e nenhum avanço
nos outros pontos, ou ir para a
GREVE. Diante da intransigência
dos banqueiros, os bancários
iniciaram mais uma greve.
Apesar do poder econômico
dos banqueiros e de sua influência
na política e na grande mídia; os
bancários fizeram a maior greve
dos últimos 20 anos em número
de Centros administrativos e de
agências paradas.
Foram vários avanços e novas conquistas nesta campanha salarial.
Consideramos as mais importantes, as que se referem às condições de
trabalho. Os bancos estarão proibidos de cobrar metas via torpedo pelo
celular do bancário. Também será criado um grupo de trabalho para
análise das causas dos afastamentos por doença ocupacional no setor e
para buscar solução de forma que os da ativa não adoeçam.
As empresas que antes usavam o termo recursos humanos nas
suas relações de trabalho passaram a usar novas denominações como
gestão do capital humano, gestão de pessoas. O que existe, na realidade,
é a gestão do lucro. Não é a toa que melhorar o índice de eficiência
virou reduzir despesas. A gestão do lucro não pode continuar. Faz mal
para os trabalhadores e ao Brasil. Uma das batalhas da civilização é o
reconhecimento da primazia do trabalho sobre o capital. O trabalhador não
pode ser tratado como mercadoria. O mundo do trabalho
precisa de emprego decente. A
vida das pessoas tem que ser
colocada acima do lucro.
Foi mais uma campanha
vitoriosa, fruto da mobilização,
da ousadia e da unidade da
categoria bancária de todo o
país. Os bancários deram mais
uma demonstração de força,
dobrando a intransigência dos
bancos, que este ano tinham
a estratégia clara de acabar com
os aumentos reais e rebaixar conquistas para reduzir custos.
Sabemos que diante dos grandes lucros dos bancos poderiam ter
concedido um reajuste maior. Sabemos também que os bancários são os
principais responsáveis pela geração dos ganhos dos bancos. Sabemos
que merecemos muito mais. Nos últimos 10 anos, os bancários acumularam
18,3% de aumento real e 38,7% de ganho real no piso, mas isto somente
foi possível com a organização e a unidade dos bancários. Parabéns a
todos os bancários que fizeram e fazem parte desta luta!

´
Voz do Bancario
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Publicação do Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos Bancários de
Caxias do Sul e Região
Fundado em 24 de outubro de 1935
Filiado à Feeb/RS, Contraf,
Cut, Dieese e Diap

Isenção é vitória da classe trabalhadora,
fruto de forte campanha do movimento sindical

Valor do PLR Anual (em R$)

Alíquota

de 0,00 a 6.000,00
0%
de 6.000,01 a 9.000,00
7,5%
de9.000,01 a 12.000,00
15%
de 12.000,01 a 15.000,00 22,5%
acima de 15.000,00
27,5%
A presidenta Dilma Rousseff
sancionou no dia 20 de junho, deste
ano, a Lei nº 12.832/2013, que isenta de
Imposto de Renda (IR) o pagamento de
Participação nos Lucros e Resultados
(PLR) com valor até R$ 6 mil. Unidos
em muitas mobilizações, essa vitória
pertence ao movimento sindical, foram
coletadas mais de 200 mil assinaturas
pela PLR sem IR, entre outras
iniciativas, para pressionar o governo
federal.
Acima de R$ 6 mil, o imposto
será progressivo, ou seja, aumentará
gradualmente de 7,5% até 27,5%.
Com tributação exclusiva, o cálculo

Parcela a deduzir do IR (em R$)

450,00
1.125,00
2.025,00
2.775,00

do imposto de renda da PLR leva em
conta tudo o que o bancário recebe no
ano: a segunda parcela paga em março
referente à PLR de 2012, a antecipação
da primeira parcela da Campanha 2013
e os programas próprios.
O imposto que deixa de ser
arrecadado para os cofres do governo
volta para a economia pelas mãos dos
trabalhadores(as). A medida promove
justiça social tributária para classe
trabalhadora porque, desde 1995, a
distribuição de lucros e dividendos para
empresário e acionistas é isenta de IR
devido a uma mudança implementada
pelo ex-presidente FHC.

PL 4.330/04 está

pronto para votação
no plenário da Câmara
O prazo de cinco sessões do plenário
da Câmara expirou e a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania não
votou o PL 4.330/04, que pretende
expandir a terceirização no País.
Desse modo, o projeto será votado em
plenário em qualquer momento, já que
a pauta está livre.
Urge uma mobilização nacional do
movimento sindical, pois a despeito da
decisão das bancadas do PT, do PSB
e do PCdoB que fecharam questão
contra o projeto, as demais bancadas
partidárias não têm essa posição, ou
estão dividas ou estão integralmente
a favor.
É necessário regulamentar o trabalho
terceirizado no País, mas a divergência
em torno do PL é que não é isto que
pretende a matéria relatada pelo dep.
Arthur Oliveira Maia (SDD-BA), seu
texto tem 4 pontos polêmicos, em todos
os interesses do poder econômico.
O primeiro é a abrangência da
terceirização – se deve valer para todas
as atividades da empresa ou só para

trabalhos secundários (atividadesmeio) e também na atividade-fim
da empresa. O segundo ponto é a
responsabilidade da empresa em
relação às obrigações trabalhistas deve
ser solidária ou subsidiária, o relator
optou pela segunda.
A terceira divergência é sobre a
garantia dos direitos trabalhistas
para os trabalhadores contratados
diretamente pela empresa, o que
envolve a questão da representação
sindical. Esta questão está em aberto
no texto.
O último ponto é sobre a terceirização
no serviço público, que interessa
ao Ministério do Planejamento
regulamentar, pois segundo os
gestores, o governo tem tido
muito prejuízo com os calotes das
contratadas, a contratante (o governo)
arca com os prejuízos trabalhistas
e previdenciários. A intransigência
do poder econômico não permitiu e
permite que haja um texto equilibrado
e que represente os trabalhadores.

Coordenadores de Secretarias:
Imprensa, Divulgação e Mobilização:
Vaine Terezinha Andreguete
Organização e Política Sindical:
Nelso Antônio Bebber
Movimentos Sociais: Pedro Justino Incerti
Formação: Ademar Henrique Bellini
Finanças, Patrimônio e Administração:
Ariovaldo Adão Filippi;
Cultura Esporte e Lazer: Luiz Fernando Loro
Saúde e Relações do Trabalho: Vilmar José
Castagna

Base Territorial: Caxias do Sul, Antônio Prado,
Canela, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi,
Gramado, Ipê, Nova Pádua, Nova Petrópolis,
Nova Roma do Sul, Picada Café, São Marcos e
Veranópolis.
Conselho Editorial: Diretoria do Sindicato dos
Bancários de Caxias do Sul e Região;
Jornalista Responsável:
Daíse Roggia - Mtb 16.272
Diagramação e Arte: Daíse Roggia
Fotolitos e Impressão: Jornal Pioneiro;
Tiragem desta edição: 3.000 exemplares;
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BANRISULENSES
mantêm GREVE
Paralisação completa 35 dias
A greve dos funcionários do Banrisul continua nas bases territoriais de 21 sindicatos
filiados à Fetrafi-RS, além de unidades em Santa Catarina. Na rodada de negociação ocorrida
na última segunda-feira (21), a direção do banco apresentou proposta insatisfatória aos
trabalhadores.

Espaço reservado para
a proposta apresentada
pela direção do Banco.

Vale-Cultura

bancários com mais
acesso à cultura

Uma conquista importante da
Campanha Nacional Unificada
2013 foi a adesão dos bancos ao
programa vale-cultura, do governo
federal. As instituições financeiras
repassarão mensalmente aos
bancários, que podem gastar o
dinheiro do cartão magnético prépago, válido em todo território
nacional, a partir de outubro de
2013, no valor de 50 reais mensais
em investimentos culturais. O
crédito é acumulativo e não tem
validade.
O desconto na remuneração do
trabalhador com até 5 salários
mínimos varia de R$2 a R$5.
Quem ganha até 1 salário paga
R$1. Acima de 1 e até 2 salários,
o desconto é de R$2. Acima de 2
até 3, R$3. Acima de 3 até 4, R$4.
Acima de 4 até 5, R$5. Para os
empregados que ganham acima
dessa faixa, o desconto varia de
20% a 90% do valor do benefício,
ou seja, pode chegar a R$45.
Vale lembrar que fica a critério
do empregado a participação
no programa desde que o
empregador tenha feito a adesão.
Além de incentivar o acesso
à cultura, a participação dos
bancários no programa vai
injetar R$ 9,4 milhões ao mês
ou R$ 113 milhões ao ano na
economia nacional. Em linhas
gerais o Vale-Cultura trata-se de
um cartão magnético pré-pago,
válido em todo o país. O benefício
representará 4,4% a no piso da
portaria, 3% a mais no piso do
escriturário e 2,2% a mais no piso
de caixas e tesoureiros.
COMO GASTAR: Artesanato;
Cinema;
Cursos
de
artes,
audiovisual, circo, dança, fotografia,
música, teatro, literatura; Disco
e DVD; Escultura; Espetáculos
de circo, dança, teatro, musical;
Equipamentos de artes visuais;
Compra de Instrumentos musicais;
Exposições de arte; Festas
populares; Fotografias, quadros,
gravuras; Livros; Partituras; Jornais
e revistas.
VALE-CULTURA como % dos
salários de ingresso pós 90 dias

Eleições para o Conselho de Administração da Cabergs Saúde
Comunicamos que, a partir de 23
de outubro, terá início a eleição para o
Conselho Administrativo da Caixa de
Assistência dos Funcionários do Banrisul Cabergs. Caberá aos associados escolherem
seus representantes no referido órgão
para os próximos quatro anos. A votação
será realizada até às 17 horas do dia 05
de novembro. Este ano, a eleição acontece
exclusivamente pela internet, reduzindo
custos e trazendo mais segurança.
A escolha dos integrantes do Conselho
Administrativo vai ser através do voto

dos beneficiários, que vão poder votar em
três titulares e seus suplentes. As outras três
vagas e suas respectivas suplências vão ser
escolhidas pelos patrocinadores, Banrisul,
Banrisul Serviços, Badesul, Bagergs, Cabergs,
Fundação Banrisul e Santa Casa. Cabe ao
Conselho estabelecer objetivos, políticas,
manifestar-se sobre contas e destinação do
resultado, aprovar alterações e novos planos
de saúde, constituir diretrizes gerais e normas
para a atuação da Cabergs. Além de ser a
Chapa que representa o movimento sindical,
a CHAPA 2 traz como slogan de campanha
a frase “Faz bem à saúde!”, concentrando as

Piso Salarial Piso 2013 %salário
Portaria
Escritório

R$ 1.148,97
4,4%
R$ 1.648,12
3,0%
Caixa e Tesoureiro R$ 2.229,03 2,2%

novas propostas em melhores condições a
respeito de um maior número de médicos;
mais convênios, intensificar melhoras na
saúde, administrar com transparência e
comprometimento com responsabilidade.
Confira a nominata da CHAPA 2 que
representa o movimento sindical: Titulares:
Vaine Terezinha Andreguete; Claudete
Genuino Marocco; João Carlos Lampert;
Suplentes: Márcia Dresch de Oliveira; Neri
Lixinski; Eliur Tatim Ortiz.

