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Greve forte 

“Muita Luta transforma  
uma conquista numa  

grande vitória”

Itaú é flagrado mantendo funcionários 
em cárcere privado em São vicente

No 23º dia de greve, 11/10/2013, os bancários (as) 
realizaram assembleia e aprovaram a proposta da 
Federação Nacional dos Bancos de 8% de reajuste 
e 8,5% para o piso da categoria. Os funcionários 
do Banco do Brasil e empregados da Caixa Econô-
mica Federal rejeitaram as propostas específicas, 
porém, seguiram a maioria das assembleias (em 
nível nacional) e todos voltaram ao trabalho  
dia 14.

“Com a greve forte quebramos a intransigên-

cia dos banqueiros, que recuaram na decisão de 
apenas oferecer 6,1% de reajuste  e cobrar todas 
as horas extras dos grevistas durante 180 dias. 
Foram 23 dias, a segunda mais longa e a primeira 
em unidades paralisadas (12.140) na história, para 
conquistarmos a vitória contra os bancos. Muita 
luta transforma uma conquista em uma grande 
vitória”, afirma Ricardo Saraiva Big, Presidente 
do Sindicato dos Bancários de Santos e Região e 
da Coordenação Nacional da Intersindical. A greve 
nacional teve início dia 19/09/2013.

A diretoria do Sindicato surpreendeu a gerência 
da agência do Itaú, na rua João Ramalho, em São 
Vicente, trancafiando três funcionários dentro da 
tesouraria para escondê-los, a fim de que traba-
lhassem na greve, dia 20/09.

Segundo o secretário de comunicação do Sindicato 
dos Bancários de Santos e Região, Fabiano Couto, 
os funcionários foram obrigados a chegar às 6h30 
na unidade e foram confinados num cubículo. “O 
que caracteriza cárcere privado”, diz Couto. O 
secretário e a advogada da entidade foram até a 
delegacia para registrar boletim de ocorrência.

quebra intransigência dos banqueiros

Algumas imagens da Greve

Itaú São Vicente
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A resistência dos bancários avança
no índice de 6,1% para 8%

Veja resumo da proposta Fenaban:

Veja resumo da proposta do BB:

Veja resumo da proposta da Caixa:

A Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) apresen-
tou ao Comando Nacional dos Bancários, dia 11, uma 
nova proposta aumentando para 8,0% de reajuste sobre 
os salários e as verbas, para 8,5% sobre o piso salarial 
e 10% sobre o valor fixo da regra básica e sobre o teto 
da parcela adicional da PLR (Participação nos Lucros 
e Resultados). A proposta também eleva de 2% para 
2,2% o lucro líquido a ser distribuído linearmente na 
parcela adicional da PLR.

Diante da resistência dos bancários e a forte greve, os 
bancos recuaram da proposição inicial de compensar 
todos os dias de greve em 180 dias. Evoluíram para a 
proposta do ano passado, de compensação de duas ho-
ras diárias até o dia 15 de dezembro. Finalmente acei-
taram compensar no máximo uma hora extra diária, de 
segunda a sexta-feira, até 15 de dezembro de 2013. A 
negociação teve início às 10h do dia 10/10 e somen-
te encerrou quando eram 3 horas da madrugada do 
dia 11/10/2013. Outra proposta de 7,1% foi recusada 
em assembleia anterior dia 07/10 e a inicial de 6,1% 
(abaixo da inflação), oferecida dia 05/09, foi rejeitada 
imediatamente na mesa de negociação.

A nova proposta da Fenaban, apresentada após o 22º 
dia da greve, inclui ainda três novas cláusulas: proibi-
ção de os bancos enviarem SMS aos bancários cobran-
do resultados, abono-assiduidade de um dia por ano 

e adesão ao programa de vale-cultura do governo, no 
valor de R$ 50,00 por mês para quem recebe até cinco 
salários mínimos. Em Santos, Guarujá, S. Vicente, 
Cubatão e Praia Grande foram paralisadas cerca de 
90% das unidades, no litoral sul e Bertioga aproxima-
damente 70%, ou seja, 210 agências fechadas de um 
total de 270 na região.

reajuste: 8,0%;
Pisos: reajuste de 8,5%; 
Piso de escriturário após 90 dias: R$ 1.648,12.
Piso de caixa após 90 dias: R$ 2.229,03 (que in-
clui 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 atin-
gir 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 assina-
tura 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.
Cesta-alimentação:  
de R$ 367,92 para R$ 397,36.
13ª cesta-alimentação:  
de R$ 367,92 para R$ 397,36.

reajuste: o piso e demais verbas salariais serão 
reajustados em 8%. O novo piso do BB será de R$ 
2.104,66 após 90 dias (A2). 
PLr:  
Escriturário R$ 5.837,15; 
Caixa Executivo R$ 6.236,38; 
Gerência Média - 2,15 salários paradigma; 
Assistentes - 2,07 salários paradigma.
Valor pago no semestre é 47% maior que o semes-
tre anterior.
faltas dos dias de luta e da greve: os ban-
queiros tentaram impor uma derrota aos bancários 
e exigir compensação de cada hora de luta durante 
seis meses. A força da mobilização não permitiu 
isso. A nova redação da Convenção Coletiva de 
Trabalho permitirá a compensação de até 1 hora 
por dia e até 15 de dezembro. Após isso, as horas 
restantes serão anistiadas.

Participação nos Lucros e resultados - PLr:
a) PLr regra feNABAN
Regra Básica
Regra Adicional
b) PLr Adicional CAIXA
4% do lucro líquido realizado distribuído igual-
mente para todos os empregados e Garantia de no 
mínimo uma Remuneração Base a todos os Empre-
gados.
valores de PLr - exemplos paradigmáticos, com base 
no lucro orçado:
TBN menor valor a ser pago – R$ 8.000,48
Caixa Executivo - R$ 9.361,28
Tesoureiro - R$ 11.200,88
Avaliador penhor - R$ 10.695,98
PLr – ANteCIPAÇÃo
Antecipação de 60% do valor devido a cada empre-
gado, a ser paga em até 10 dias após assinatura do 
ACT.

Leiam as propostas detalhadas no site: 
www.santosbancarios.com.br
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AvISo De DeSCoNto ASSISteNCIAL

Passeata, Coral e orquestra de violões  
nas manifestações da greve

O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS E FINANCIARIOS DE SANTOS E REGIAO, por seu 
presidente, avisa a todos os bancários beneficiados com a celebração da Convenção Coletiva de Trabalho 2013/2014, empregados esta-
belecidos na base territorial deste sindicato, que poderão exercer o seu direito de oposição ao desconto assistencial definido em Assem-
bléia Geral da categoria, realizada no dia 11/10/2013, no percentual de 1,5% (um e meio por cento) sobre os salários, já 
reajustados, no mês de novembro de 2013, mediante entrega de requerimento manuscrito, onde deve constar o nome, qualificação, 
número da CTPS e nome da empresa em que trabalha, devendo requerimento ser entregue pelo próprio interessado, pessoalmente, 
nos períodos de 22 a 31 de outubro de 2013, na sede do Sindicato, com endereço à Av. Washington Luiz, 140, em Santos, nos 
seguintes horários: de segunda a sexta das 08:00 às 18:00 horas e no sábado dia 26/10/2013 das 8:00 às 12:00 horas.

Santos, 22 de outubro de 2013
RICARDO LUIZ LIMA SARAIVA 

Presidente

Passeata no Centro de Santos

Orquestra de violões toca no Centro de SantosCoral do Sindicato apresenta-se na greve

Assembleia rejeita proposta de 7,1%

Os bancários, por conta da intransigência dos banquei-
ros, no 7º dia de greve (25/09), iniciaram suas tradi-
cionais manifestações realizando passeata no Centro 
de Santos com os trabalhadores dos Correios, que 
também estavam em greve por melhores condições 
de trabalho e aumento salarial reunindo centenas de 
trabalhadores. No 14º dia de greve (02/10), o Coral do 
Sindicato dos Bancários de Santos e Região apresen-
tou-se numa manifestação político/cultural, na av. Ana 
Costa, 486, em frente a unidade do Banco do Brasil,  
no Gonzaga, em Santos, reunindo bom público. “A 
cultura ajuda a formar uma visão crítica sobre a rea-
lidade do trabalhador”, diz Eneida Koury, Secretária 
Geral do Sindicato.

“Aliamos a cultura com o momento político sindical. 
Achamos muito importante um sindicato, além de ser 

combativo, fomentar a cultura. Lutar é imprescindí-
vel, mas a cultura é fundamental para mudar a forma 
de pensar de um povo. As manifestações de julho e 
agosto demostraram que os trabalhadores não estão 
dispostos a aceitarem tudo calados, porém é preciso 
muito mais para construirmos uma sociedade justa, 
sem exploração do homem pelo homem. Valeu a luta”, 
explica Ricardo Saraiva Big, presidente do Sindicato 
dos Bancários de Santos e Região.

No 22º dia de greve (10/10), houve a apresentação da 
Orquestra de Violões do Sindicato, sob a regência do 
maestro Antonio Manzione, em frente à agência do 
Santander, na Pça Mauá, no Centro de Santos, seguin-
do a mesma lógica. As inscrições para o Coral e a 
Orquestra de Violões são gratuitas, não precisa ter 
experiência.


