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Bancário [a] é bom de briga!
A grande maioria das
assembleias realizadas em nível
nacional na quinta-feira [6] aprovou a
proposta da Fenaban e os acordos
específicos do Banrisul, Banco do
Brasil e da Caixa Econômica Federal
encerrando a maior greve dos
bancários [as] desde 2004. Foram 31
dias de organização, mobilização, luta
e, sobretudo, resistência de milhares
de trabalhadores [as] da nossa
aguerrida, valorosa e combativa
categoria.
Um duro e desigual embate
onde os banqueiros tinham nas suas
trincheiras os poderes Executivo,
grande parte do legislativo e judiciário,
econômico e imprensa burguesa. Do
outro lado, estavam os bancários [as]
com sua disposição de luta e
resistência. Mais uma vez a Fenaban

desempenhou o triste papel de causar
a greve e tentar insanamente jogar a
culpa nos trabalhadores [as]. Os
bancários e bancárias demonstraram
serenidade, temperança e resiliência.
Conduziram uma greve pacífica e
corajosa. Provaram para os que não
aderiram ao movimento grevista que
só a luta muda a vida, que quem luta
conquista. Confirmaram que só a luta
te garante!
O acordo de dois anos prevê
8% de reajuste mais abono de R$ 3,5
mil, em 2016 e abono total dos dias
parados. No vale-alimentação, o
reajuste proposto é maior, de 15%. No
vale-refeição e no auxílio creche/babá,
é de 10%. Para 2017, a Fenaban
aceitou repor integralmente a inflação
(INPC/IBGE) mais 1% de aumento real
nos salários e em todas as verbas.
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Em assembleia, bancários [as] de PF fizeram
avaliação crítica e aprovaram a proposta
Com criticidade analítica e,
sobretudo, responsabilidade, os
bancários [as] presentes na
Assembleia realizada no Sindicato
avaliaram e aprovaram a proposta da
Fenaban e os acordos específicos do
Banrisul, Banco do Brasil e CEF. Na
avaliação, foram identificados alguns
problemas e, sobretudo, um grande
avanço:
1 - Acordo bianual - Havia duas visões
sobre este ponto. A primeira
interpretava que a bianualidade do
acordo permitiria aos banqueiros e ao
Governo Federal, por exemplo, aplicar
com mais facilidade os ataques contra
o conjunto da Classe Trabalhadora no
geral como a Reforma da Previdência
e Trabalhista e no específico, contra
os bancários, como os planos de
terceirização, reestruturações,
privatizações, demissões e PDV’s. A
segunda, que o inverso também era
verdadeiro. Ou seja, com acordo
bianual e com as cláusulas
econômicas já definidas, os bancários

[as] estariam mais propícios a irem à
luta em defesa do Conjunto da Classe
Trabalhadora contra os ataques do
governo Federal no geral e dos ataques
específicos orquestrados pelos
banqueiros contra a categoria.
2 - O índice de reajuste dos salários
- Os 8% não repõem nem a inflação
do período que é de 9,62%. Um
reajuste abaixo da inflação significa
uma redução real nos salários, que já
estão achatados. Além disso, com a
volta do abono, os bancos querem
economizar com FGTS, INSS, 13º e
férias, bem como reduzir, ainda mais,
suas contribuições às caixas de
assistência, planos de saúde e de
previdência complementar, que estão
baseadas no salário.
3 - Abono total dos dias parados Esta foi a maior vitória proporcionada
pelo acordo. Finalmente, os nossos
valorosos e aguerridos grevistas não
foram penalizados por exercerem seu
legitimo direito constitucional de lutar
pelos seus direitos.

Sobre a PLR e o
abono de R$ 3,5 mil
A partir da assinatura da nova
Convenção Coletiva dos bancários,
os bancos terão até dez dias para
efetuarem o crédito da antecipação
da PLR (Participação nos Lucros e
Resultados) e Abono de R$ 3.500,00
descontado I.R. a seus funcionários.
Cada bancário dos bancos privados
receberá, a título de antecipação da
PLR, 54% do salário reajustado em
setembro de 2016, mais fixo de R$
1.310,12, limitado a R$ 7.028,15 e ao
teto de 12,8% do lucro líquido - o que
ocorrer primeiro. Parcela adicional
equivalente a 2,2% do lucro líquido do
primeiro semestre de 2016, limitado
a R$ 2.183,53. A segunda parcela
será paga em março de 2017.
Os BB e a CEF têm critérios
específicos de distribuição dos lucros.
O Banrisul acordou em pagar o abono
e a PLR em até cinco dias após a
assinatura do acordo.
SINDICATO

Vem aí o 4º campeonato
de Futebol Soçaite
A Secretaria de Formação,
Cultura, Esporte e Lazer vai promover,
em breve, o 4º Campeonato de
Futebol Soçaite dos Bancários.
Comece a organizar seu time.
Poderão participar da competição,
bancários e esposos das bancárias
e também os vigilantes. A secretaria
vai convocar uma reunião com os
coordenadores de cada equipe para
definir o regulamento e o calendário
do jogos do campeonato.
PIADINHA
Joãozinho pergunta ao pai:
- Pai, como um bêbado se sente?
O pai responde:
- Filho, veja aquelas duas cadeiras ali
na frente. Um bêbado veria quatro
cadeiras.
E Joãozinho diz:
- Mas pai, ali só tem uma cadeira...

