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DINHEIRO NO BOLSO

uu Assembleia bancos privados

E

m assembleias lotadas, bancários dos bancos privados,
do Banco do Brasil e da Caixa
aprovaram a proposta feita pela
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Fenaban, e as específicas das instituições públicas, e encerraram,
em 26 de outubro, a greve iniciada em 6 de outubro. As renovações da Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT) e os acordos
aditivos específicos foram assinados em 3 de novembro.

uu Assembleia Banco do Brasil
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Além dos 10% para reajustar
salários, piso, PLR, os bancos
aumentaram vales alimentação, refeição e a 13ª cesta em
14%. Assim o novo valor do
vale alimentação e da 13ª cesta
é R$ 491,52 cada, e do refeição, R$ 29,64. O auxílio-creche/babá, que teve aumento de
10%, passa a R$ 394,70.
Ficaram preservados todos os
direitos como o vale-cultura,
o abono assiduidade, a licença-maternidade de 180 dias, entre
outros.
Quando vem – Até dia 13 de
novembro os bancos tiveram de
antecipar parte da PLR – cor-

4

respondendo a 54% do salário
mais R$ 1.213,07, limitado a
R$ 6.507,55 e ao teto de 12,8%
do lucro líquido do banco, o
que ocorrer primeiro, apurado
no primeiro semestre do ano.
Também foi pago o valor adicional equivalente a 2,2% do
lucro líquido do banco no primeiro semestre, dividido entre
os trabalhadores, com teto de
R$ 2.021,79. A segunda parcela da PLR deve ser paga até 1 de
março de 2016.
Funcionários do Itaú também
conquistaram PCR (Participação Complementar de Remuneração) de R$ 2.285 e reajuste
nas bolsas de estudos.
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Para os funcionários do HSBC, que teriam PLR muito
baixa em função do lucro da
instituição financeira, foi acordado pagamento de gratificação de R$ 3 mil.
Bancos públicos - Trabalhadores do Banco do Brasil e da
Caixa Federal têm regras pró-

uu Assembleia Caixa Federal
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prias de PLR, mas também já
efetuaram os pagamentos. Leia
sobre os acordos específicos no
site do Sindicato: www.spbancarios.com.br/Pagina.aspx?id=389
Diferenças salariais e dos vales
refeição e alimentação retroativas a 1 de setembro, data base
da categoria, serão pagas no dia
19 de novembro pelo Santander;

uu Assinatura Convenção Coletiva
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dia 20, Banco do Brasil e Caixa;
dia 25, o Safra; e 27 o Itaú. O
Bradesco acerta diferenças dos
vales no dia 26 e dos salários dia
27. HSBC paga diferenças salariais dia 27 e acerta vales dia 30.
Saúde – A Campanha 2015
também garantiu a assinatura
de termo de entendimento entre os seis maiores bancos - BB,
Caixa, Itaú, Santander, Bradesco e HSBC - e o movimento sindical para tratar das condições
de trabalho e da gestão das instituições de modo a reduzir as
causas de adoecimento entre os
bancários. As comissões de empresa dos empregados acompa-
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nharão para garantir melhorias.
Dias parados – Depois de dois
dias de negociação, o Comando Nacional dos Bancários garantiu o não desconto e anistia
de 63% dos dias parados para
quem faz jornada de seis horas
e de 72% para quem faz oito

uu Assinatura PCR Itaú
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horas. A compensação, seja para quem fez os 14 dias úteis de
greve ou menos, é de no máximo uma hora por dia e termina
em 15 de dezembro.
PLR sem IR – É importante
lembrar que os trabalhadores
conquistaram isenção ou descontos menores do Imposto de
Renda sobre a PLR, medida que
passou a valer em 2013. Assim,
com a correção da tabela do IR,
os bancários que ganham até R$
6.677,55 de PLR (no ano calendário 2015) estão totalmente livres do imposto. Saiba mais
no www.spbancarios.com.br/No
ticias.aspx?id=13128.
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Cadastre-se pelo www.spbancarios.
com.br/servicos/email.aspx e receba
notícias pelo Whatsapp do Sindicato.
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