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Após semanas de intensas e 
difíceis negociações, a pressão do 
Comando Nacional dos Bancários e 
do movimento sindical ao lado dos 
trabalhadores conseguiu arrancar 
da Fenaban uma proposta de acor-
do com reajuste salarial de 5% e a 
manutenção de todos os direitos 
da Convenção Coletiva de Traba-
lho. A vitória foi decretada duran-
te a décima rodada de negociação, 
realizada no último sábado, 25 de 
agosto, em São Paulo.

Além do reajuste salarial de 
5% (aumento real de 1,18% sobre 
uma inflação do INPC projetada em 
3,78%), a proposta inclui a garantia 
de manutenção de todos os direitos 
previstos na Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT), entre eles o retor-
no da PLR integral para bancárias 
em licença-maternidade e afasta-
dos por doença ou acidente; parce-
lamento do adiantamento de férias 
em três vezes, a pedido do empre-
gado; cláusula que previa adicional 
de insalubridade e periculosidade; 

vale-cultura; horário de almoço 
poderá ser flexibilizado de 15 mi-
nutos para 30 minutos na jornada 
de seis horas, entre outros.

A proposta prevê, ainda, 
acordo com validade de dois anos. 
O que garante a manutenção de to-
dos os direitos e a reposição total 
da inflação (INPC), mais 1% de au-
mento real para salários e demais 
verbas até 2020. A negociação com 
Caixa Econômica também garan-
tiu a manutenção de todas as cláu-
sulas do acordo específico, entre 
eles o Saúde Caixa e o PLR Social 
que estavam ameaçados.

“Diante da conjuntura de-
vastadora pós golpe, cujo governo 
ilegítimo nos enfiou ‘goela abaixo’, 
reformas que retiram direitos e 
enfraquecem a classe trabalhado-
ra, a luta e resistência do movi-
mento sindical junto ao Comando 
Nacional conseguiram garantir 
aumento real para toda a catego-
ria bancária. Nesse cenário desfa-
vorável, enxergamos essa propos-

ta como uma grande vitória. Uma 
conquista da persistência e força 
da categoria”, afirma Paulo Matile-
ti, Presidente da APCEF/RJ e Vice
-presidente dos Bancários do Rio.

Bancários deliberam nesta quarta-feira, 29, 
proposta de 5% de aumento salarial oferecida  
pela Fenaban após pressão do movimento sindical

ASSEMBLEIA QUARTA-FEIRA, 
29 DE AGOSTO

Para deliberar sobre a 
proposta dos bancos, os ban-
cários, inclusive os emprega-
dos da Caixa, realizarão As-
sembleia nesta quarta-feira, 
29 de agosto, 18h, na Galeria 
dos Empregados do Comércio 
(Av. Rio Branco, 120, 2º andar, 
Centro).  “É imprescindível a 
participação dos bancários 
nessa assembleia para deli-
berar sobre essa importante 
e vitoriosa proposta. Por isso, 
convocamos os empregados 
da CEF a comparecerem na 
Galeria dos Empregados do 
Comércio na próxima quarta, 
29”, convoca Matileti.


