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Folha Bancaria

 u Assembleia bancos privados

Reajuste de 7,5% nos salários, o que 
representa 2% de aumento real. E 

8,5% de aumento para o piso de ingres-
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so e para os vales refeição e alimentação, 
correspondendo a 2,95% acima da in-
flação. Essas propostas foram aprovadas 
pelos bancários em assembleias no dia 
26 (bancos privados e Banco do Brasil) 
e no dia 27 (Caixa) encerrando a greve 
nacional da categoria.
O movimento durou nove dias nos privados 

 u Assembleia Banco do Brasil
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e BB, e dez dias na Caixa. Assim, os valores 
dos vales e a participação nos lucros e resul-
tados nos bancos privados ficaram assim: 

  PLR: 90% do salário mais R$ 1.540 
  Adicional da PLR: até R$ 3.080 (teto)
  Auxílio-creche: R$ 306
  Vale-refeição: R$ 21,46 ao dia
  Cesta-alimentação: R$ 367 ao mês
  13ª Cesta-alimentação: R$ 367

Como a data base da categoria é 1º de se-
tembro, os bancários têm diferenças salarias 
e nos vales que serão pagas em outubro.
Após dez dias da assinatura do acordo, 

prevista para 1 de outubro, será creditada 
a antecipação da PLR que corresponderá a 
54% do salário mais R$ 924, com teto de 
R$ 5.408 ou ao teto de 13% do lucro líqui-
do do banco, o que ocorrer primeiro.
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Cláusulas soCiais 
O instrumento de combate ao assédio 

moral será aprimorado com a redução do 
prazo para resolver questões em caso de 
reincidência. 
Os afastados por problemas de saúde, que 

ficam sem o salário e benefício do INSS en-
quanto aguardam a perícia ou devido à alta 
programada, terão sua remuneração manti-
da pelo banco. 
A Fenaban realizará novo censo da cate-

goria para averiguar as condições de mu-
lheres, negros e pessoas com deficiência 
nas empresas.

BanCos púBliCos
Os trabalhadores do BB e da Caixa terão 

os mesmos reajustes da categoria. Sendo que 
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na Caixa houve a conquista da ampliação 
do quadro de empregados e a manutenção 
da PLR social.
As propostas específicas e geral aprovadas 

podem ser acessadas no
www. spbanca r i o s . c om.b r /No t i c i a s . 

aspx?id=2727 
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Cadastre-se pelo www.spbancarios.com.
br/servicos/email.aspx e receba notícias 
da entidade.
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o truque 
acabou!
a varinha do ilusionista quebrou!
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