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Em reunião entre o Sindicato e 
a Poupex, realizada no dia 6 de 
maio, na sede da instituição fi-
nanceira, em Brasília, a empresa 

apresentou as linhas gerais do novo Pla-
no de Carreira, Cargos e Salários (PCCS). 
Após questionamento dos dirigentes 
sindicais, a Poupex afirmou que não 
ocorrerão redução de salários e demis-
sões com a implementação do plano.

A construção e implantação do 
novo plano é uma reivindicação dos 
trabalhadores, uma vez que o atual 
PCCS está em vigor desde 1986 com 
poucas modificações.

A instituição fez uma apresentação 
geral dos princípios e da arquitetura do 
PCCS. A íntegra do plano será exposta 
em nova reunião que ainda será agen-
dada. A pedido do Sindicato, o Departa-
mento Intersindical de Estatística e Estu-
dos Econômicos (Diesse) participará da 
próxima reunião para avaliar o PCCS.

PCCS é anacrônico
O atual modelo de PCCS não reflete 

a realidade do mercado de trabalho em 
que os funcionários estão inseridos. 
Por esse motivo, o Sindicato reivindi-
cou a discussão para implementação 
de um novo plano. A Poupex aprovou 
a discussão de novos moldes do PCCS 
nas negociações de 2012. 

A demora na apresentação do pla-
no ocorreu devido ao trabalho insa-
tisfatório de mapeamento dos cargos, 
entre outros itens, feito pela primeira 
empresa contratada pela Poupex. Uma 

Em reunião com Sindicato, Poupex 
garante que não haverá perdas com novo PCCS

segunda instituição começou a traba-
lhar no plano em setembro de 2013.

O estudo para apresentação do 
novo PCCS está sendo realizado por 
um grupo de trabalho integrado por 
12 funcionários da Poupex e por uma 
empresa contratada. A instituição tem 
1.250 funcionários no país. Desse total, 
70% estão lotados em Brasília. 

No modelo anterior de PCCS exis-
tiam apenas cargos e funções comissio-
nadas. No novo plano, os trabalhadores 
terão mais cargos, funções de confian-
ça, funções gratificadas e atividades 
gratificadas. A previsão para imple-
mentação do PCCS é janeiro de 2015.

“Questionamos a Poupex sobre 
como ocorrerá o enquadramento das 
pessoas no novo plano para que os 
funcionários não sejam prejudicados 
na carreira. Também reafirmamos a 
necessidade de discussão dos moldes 
do PCCS com a participação do Sindi-
cato”, afirmou o presidente do Sindi-
cato, Eduardo Araújo.

Também participaram da nego-
ciação os diretores do Sindicato Rai-
mundo Dantas e Antonio Eustáquio e 
a diretora da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Financei-
ro (Contraf-CUT) Marilza Speroto.

Durante reunião com o Sindicato, Poupex diz que não haverá perdas com novo PCCS
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A Poupex divulgou um Pla-
no de Demissão Voluntá-
ria (PDV) no mês de maio. 
O Sindicato é contra essa 

política e busca negociação com 
a direção da empresa para novas 
contratações.

“Não somos favoráveis a qual-
quer tipo de demissão, já que está 
em curso a implantação do novo 
Plano de Carreira, Cargos e Salários. 
Não pode ocorrer demissão, mesmo 
com a extinção de alguns cargos”, 
afirmou o presidente do Sindicato, 
Eduardo Araújo. 

De acordo com a Poupex, os 
trabalhadores interessados têm 
até o dia 13 de junho para fazer a 
inscrição no processo.

O PDV é destinado a três gru-
pos de pessoas. O primeiro para 
funcionários com no mínimo 12 de 
anos de vínculo empregatício na 
instituição e idade a partir de 55 
anos. O segundo grupo é destina-
do aos empregados que exercem 
função de copa e o terceiro para os 
empregados que exercem função 
de reprografia.

A adesão ao plano é voluntária, 
portanto ninguém poderá ser obri-
gado ou coagido a aceitar o PDV. 
Qualquer pressão ou outras irregu-
laridades devem ser denunciadas 
ao Sindicato. Mais informações: 
3262-9000. A identidade do funcio-
nário será mantida em sigilo.

Sindicato cobra 
mudanças no PDV

Em reunião no último dia 11 de ju-
nho, o Sindicato discutiu com repre-
sentantes da Poupex  a possibilidade 
de desistência até setembro dos fun-
cionários que aderiram o PDV.

O presidente do Sindicato, Eduar-
do Araújo; o diretor do Sindicato Rai-
mundo Dantas e a diretora da Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) 
Marilza Speroto participaram do en-
contro com a Poupex. Os dirigentes 
sindicais reivindicaram a alteração do 
item 6.3 do termo de adesão do PDV e 
da declaração de quitação integral de 
verbas do contrato de trabalho.

O Sindicato também solicitou expli-
cações sobre a manutenção do plano 
de saúde e sobre a possibilidade de 
permanência do POUPREV, plano de 
previdência, como contribuições exter-
nas daqueles funcionários que se desli-
garam da empresa.

Sindicato disponibiliza 
atendimento jurídico 

A assessoria jurídica do Sindicato 
está à disposição para tirar as dúvi-
das dos funcionários da Poupex so-
bre o assunto. O atendimento aos 
sindicalizados é feito segunda, terça, 
quinta e sexta-feira. Os horários são 
de 9h às 11h30 com agendamento 
pelo número 3262-9000.

Sindicato cobra mudanças 
e reafirma que adesão 
deve ser voluntária

Presidente do Sindicato, Eduardo Araújo (à direita, de terno) cobra mudanças no PDV

PDV


