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Assembleia de deflagração da greve no dia 29 de setembro

Os trabalhadores da Poupex 
estão convocados para as-
sembleia nesta quarta-feira 
(5), às 19h, na sede da insti-

tuição, para apreciar a proposta feita 
pela instituição que prevê reajuste 
de 8,5% (aumento real de 2,02%) 
nos salários e demais verbas, de 9% 
(2,49% acima da inflação) nos pisos e 
de 12,2% no vale-refeição.

A proposta também engloba 
o pagamento de abono único no 
valor de R$ 3.675,98 ao empregado 
admitido até 31 de dezembro de 
2013. O abono será pago em duas 
parcelas, cada uma no valor de R$ 
1.837,99 nos meses de janeiro e ju-
nho de 2015.

A Poupex também pagará 
Participação nos Resultados (PR) a 
todo empregado admitido até 31 
de dezembro de 2013, correspon-
dente a 90% do salário-base mais 
verbas fixas de natureza salarial 
reajustados em setembro deste 
ano, acrescidos do valor fixo de  
R$ 1.837,99.  

A proposta da Poupex vai ao en-
contro do que foi conquistado pela 

Assembleia nesta quarta (5) delibera 
sobre proposta da Poupex

categoria bancária, que garantiu au-
mento real no piso pelo 11º ano con-
secutivo, de 2004 até 2014. O ganho 
real acumulado no piso dos últimos 
dez anos foi de 42,10%. Já o reajus-
te geral chegou a 155,65% (verificar 
estes percentuais), de acordo com 
levantamento do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). Veja a ta-
bela dos ganhos reais acumulados.

Mobilização
O Sindicato e a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT) en-
tregaram a pauta de reivindicação 
específica dos funcionários da Pou-
pex em setembro, data-base dos 
bancários, e continuaram a mobiliza-
ção por avanços na proposta durante 
as negociações com a instituição. 

A pauta específica foi construída 
a partir de consulta feita com os fun-
cionários, que apontaram as reivindi-
cações para esta campanha salarial. 
A pauta foi submetida à assembleia 
dos funcionários e aprovada em 23 
de agosto.

n Reajuste de 8,5% (2,02% de aumento real)
n Piso portaria após 90 dias -  

R$ 1.252,38 (9,00% ou 2,49% de aumento real)
n Piso escritório após 90 dias -  

R$ 1.796,45 (2,49% acima da inflação)
n Piso caixa/tesouraria após 90 dias -  

R$ 2.426,76 (salário mais gratificação 
mais outras verbas de caixa), significando 
reajuste de 8,37% e 2,37% de aumento real 

n Abono Único no valor total de R$ 3.675,98, 
que será pago em duas parcelas, cada 
uma no valor de R$ 1.837,99 nos meses de 
janeiro e junho de 2015

n Participação nos Resultados para 
os empregados da Poupex será 

correspondente a 90% do salário-base mais 
verbas fixas de natureza salarial, reajustados 
em setembro de 2014, acrescidos do valor 
fixo de R$ 1.837,99

> Primeira parcela: paga em setembro e 
calculada com base na regra do acordo 
vigente, correspondendo a 50% da PR 
e tendo como base a remuneração do 
mês de agosto

> Segunda parcela: será paga em 
fevereiro de 2015, ocasião em que 
a diferença da primeira parcela, 
ocasionada pelo reajuste, também 
será creditada

n Auxílio-refeição - R$ 26,00 (R$ 572,00 ao 
mês), reajuste de 12,2%.

n Auxílio-cesta alimentação e  
13ª cesta - R$ 431,16. 

n Combate ao assédio moral está incluído 
na proposta Poupex, que prevê a adoção 
de medidas preventivas e coibitórias a 
práticas que possam configurar assédio 
moral ou quaisquer outras modalidades de 
violência no trabalho, de forma a garantir a 
predominância da ética e da dignidade nas 
interações socioprofissionais.

n Licença Paternidade em caso de 
nascimento de filho será assegurado ao 
empregado genitor o afastamento das 
atividades por 10 dias úteis, sem prejuízo 
do emprego e da remuneração, a contar da 
data de nascimento.

Veja os avanços da proposta
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Conforme já divulgado 
pela Poupex, a empresa 
implantará em janeiro 
de 2015 o novo Plano 

de Cargos e Salários (PCS), cuja 
discussão ocorre há mais de um 
ano. Durante esse processo o 
Sindicato foi ouvido duas ve-
zes, ocasião em que procurou 
esclarecimentos sobre diversos 

Poupex implementará novo PCS em janeiro de 2015
pontos, e também apontou su-
gestões para aprimoramento do 
instrumento. 

Segundo a Poupex, a implan-
tação do novo plano acarretará 
um incremento superior a 30% 
na folha de pessoal. Ainda segun-
do a empresa, embora estejam 
previstas alterações significati-
vas, ele mantém uma arquitetura 

de crescimento profissional que 
lembra o atual, no que se refere à 
possibilidade de ascensão, o que 
ocorrerá a cada dois anos. O pla-
no apresenta ainda um período 
de transição para enquadramen-
to para os cargos/funções que 
exigirem pré-requisitos também 
de dois anos, embora o Sindica-
to tenha reivindicado a extensão 

desse prazo. 
O Sindicato acompanhará a 

implantação do plano e solicita a 
todos os funcionários que se man-
tenham atentos e busquem a enti-
dade caso ocorram problemas.

Seguem as tabelas de ven-
cimentos e de funções/gratifica-
ções já reajustadas com os índi-
ces da campanha salarial. 

Presidente    Eduardo Araújo de Souza    Secretário de Imprensa   José Garcia Rocha  (imprensa@bancariosdf.com.br)
Conselho Editorial    Rafael Zanon (BB), Wandeir Severo (Caixa), Antonio Eustáquio (BRB) e Paulo Frazão (Bancos Privados)
Editores   Renato Alves  e  Rodrigo Couto   Redação  Mariluce Fernandes, Thaís Rohrer, Janaina Scartazzini (estagiária) e Luana Pontes 
(estagiária)   Editor de Arte  Valdo Virgo    Assistente de Arte  Fabricio Oliveira (estagiário)   Webmaster  Elton Valadas   Redes Sociais  Matheus 
Machado Cinegrafista Wellington dos Santos  Fotografia Guina Ferraz    Sede  SHCS EQ 314/315 - Bloco A - Asa Sul - CEP 70383-400  
Telefones (61) 3262-9090 (61) 3346-2210 (imprensa)  Fax (61) 3346-8822  Endereço eletrônico  www.bancariosdf.com.br  Tiragem 1.000 exemplares    
Distribuição gratuita   Todas as opiniões emitidas neste informativo são de responsabilidade da diretoria do SEEB-DF

F1 3.584,54 G1 9.725,94 

F2 3.692,07 G2 10.017,72 

F3 3.802,83 G3 10.318,25 

F4 3.916,92 G4 10.627,80 

F5 4.034,43 G5 10.946,63 

F6 4.155,46 G6 11.275,03 

F7 4.280,12 G7 11.613,28 

F8 4.408,53 G8 11.961,68 

F9 4.540,78 G9 12.320,53 

F10 4.677,01 G10 12.690,15 

F11 4.817,32 G11 13.070,85 

F12 4.961,84 G12 13.462,98 

F13 5.110,69 G13 13.866,86 

F14 5.264,01 G14 14.282,87 

F15 5.421,93 G15 14.711,36 

F16 5.584,59 G16 15.152,70 

F17 5.752,13 G17 15.607,28 

F18 5.924,69 G18 16.075,50 

F19 6.102,43 G19 16.557,76 

F20 6.285,51 G20 17.054,49 

F21 6.474,07 G21 17.566,13 

F22 6.668,29 G22 18.093,11 

F23 6.868,34 G23 18.635,91 

F24 7.074,39 G24 19.194,98 

 8 HORAS
CLASSE F CLASSE G

ADVOGADO�
ARQUITETO�

ENGENHEIRO

TÉCNICO EM EDDIFICAÇÕES�
TÉCNICO DE SEGURANÇA�

 DO TRABALHO

PERCENTUAL 8,5%

ATIVIDADES GRATIFICADA PERCENTUAL 8,5% 


