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Os trabalhadores da Poupex es-
tão convocados para assem-
bleia nesta terça-feira (01), 
às 17h, no Teatro da Poupex 

(sede), para apreciar a proposta feita 
pela instituição que prevê reajuste de 
8% nos salários e demais verbas salariais 
e benefícios, e ainda um abono comple-
mentar ao reajuste no valor bruto de 
R$3.500,00.

A proposta também engloba o pa-
gamento de abono único no valor de 
R$4.367,07 ao empregado admitido até 
31 de dezembro de 2015. O abono será 
pago em duas parcelas, cada uma no va-
lor de R$ 2.183,53 nos meses de abril e 
agosto de 2016.

A Poupex também pagará Participa-
ção nos Resultados (PR) a todo empre-
gado admitido até 31 de dezembro de 
2015, correspondente a 90% do salário-
-base mais verbas fixas de natureza sala-
rial reajustadas em setembro deste ano, 
acrescidas do valor fixo de R$ 2.183,53.

A proposta da Poupex vai ao encon-
tro do que foi conquistado pela catego-
ria bancária, que garantiu uma correção 
salarial mesmo em um ambiente de 
retração econômica e aumento 
do desemprego, ambiente em 
que os banqueiros insistiam em 
retirar direitos dos trabalhado-
res bancários. A intensa greve 
dos bancários em nível nacional, 
a maior dos últimos anos, dobrou a 
resistência dos banqueiros e garantiu 
esta proposta, muito superior ao que 
queriam os banqueiros, que contaram 
com o apoio do governo ilegítimo de 
Temer para tentar implantar, no meio da 
categoria bancária, uma política de des-
truição de direitos.
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Assembleia nesta terça (1º) 
delibera sobre proposta

Mobilização
Sindicato e a Confederação Nacional 

dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT) entregaram a pauta de rei-
vindicação específica dos funcionários da 
Poupex em agosto passado. A pauta es-
pecífica foi construída em conjunto com 
os trabalhadores da Poupex, e após ser 
submetida à assembleia dos funcionários 
que a aprovaram, ela foi entregue à em-
presa para que se procedesse o processo 
negocial. 

“Campanha superou expectativas”
“Um cenário político e econômico adverso, 

aliado a um discurso contaminado da mídia, 
já apontava para uma campanha nacional 
extremamente difícil. Também não eram nada 
animadores os resultados alcançados pela 
maioria das categorias com data-base no 
primeiro semestre, que amargaram perdas, 
conforme mostrou levantamento do Dieese”,  
constata o presidente do Sindicato, Eduar-
do Araújo. 

“Não fosse a determinação dos bancá-
rios, certamente estaríamos contabilizando 
perdas nesta campanha salarial. A união 

de bancários de bancos públicos e 
privados foi decisiva nesta luta 

de resistência, cujos banquei-
ros e governo estão de braços 
dados tentando quebrar a 
capacidade de luta dos traba-

lhadores” afirma Raimundo  
Dantas, diretor do Sindicato.

“Assim como os bancários de todos os 
demais bancos, os trabalhadores da Poupex 
estão de parabéns pela proposta de acordo 
alcançada. O momento é de resistir, e vocês 
deram uma demonstração da força que têm 
os trabalhadores quando se unem” comple-
menta Raimundo.

Proposta aprovada
nReajuste de 8%
nAbono complementar ao reajuste de 

R$3.500,00 brutos 
nAbono único no valor total de R$ 

4.367,07 que será pago em duas parce-
las, cada uma no valor de R$ 2.183,53 
nos meses de abril e agosto de 2016;

nParticipação nos Resultados (PR) 
para os empregados da Poupex será 
correspondente a 90% do salário-base 
mais verbas fixas de natureza salarial, 
reajustadas em setembro de 2015, 
acrescidas do valor fixo de R$ 2.183,53

nPrimeira parcela: paga em outubro, e 
calculada já contemplando a cor-
reção de 8% sobre a remuneração. 
Correspondendo a 50% da PR e teve 
como base a remuneração do mês de 
outubro;

nSegunda parcela: paga em fevereiro  
de 2017.

nAuxílio-refeição - R$32,60 ao dia na 
base de 22 dias por mês (R$ 717,20 ao 
mês);

nAuxílio-cesta alimentação e 
13ª cesta - R$565,28;
nCombate ao assédio moral, 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;

nManutenção das demais cláusulas do 
acordo ora em vigor.
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