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Comunicado da Comissão dos Empregados 
 

 
09/10/2014 

Prezadas e Prezados Colegas, 
 
Após a terceira rodada de negociação do Acordo de Participação nos Resultados – APR, 
ocorrida ontem (08/10), a Comissão de Negociação do APR tem a informar o que 
segue: 
 
1- Em relação à proposta apresentada pelas Empresas, divulgada por Quadro de Avisos 
na data de hoje, observamos que: 
 
a) A contraproposta da Comissão dos Empregados teve a maior parte das reivindicações 
rejeitada pelas Empresas, a saber: 
  
– Adiantamento do pagamento da PR, similar àquele concedido nos demais bancos 
públicos federais; 
– Piso de pagamento, para todos empregados, correspondente a 50% da PR do primeiro 
nível de profissional básico (NU-01);  
– Redução do teto (anteriormente até 6 e hoje até 4,5 unidades de aferição das metas 
correspondentes à remuneração);  
– Pagamento da PR sobre adicionais de qualquer espécie (incluindo periculosidade e 
insalubridade) para os empregados que percebam tais vantagens; e 
– Cláusula que buscava assegurar o cálculo e pagamento da PR sem diferenciação por 
Áreas do Banco. 
  
b) Até o momento, o corpo funcional conseguiu os seguintes avanços: 
  
– Adicional noturno: único adicional incluído na base de cálculo para pagamento da PR; 
– Cláusulas punitivas: redução dos percentuais de desconto sobre a PR nos casos de 
advertência e suspensão, além do equacionamento da punição sobre faltas injustificadas 
(descontos na proporção de 1/365 por cada dia de ausência); 
– Retirada da cláusula que fazia referência ao GEP e do verbo “gerir” como objetivo do 
pagamento da PR, passando a constar o verbo “incentivar”, em reconhecimento e 
valorização da força de trabalho benedense. 
  
Concluída a terceira rodada de tratativas entre as partes, a decisão de retomar ou não as 
negociações encontra-se nas mãos do corpo funcional, chamado a participar de AGE 
marcada para amanhã, dia 10/10. 
  
 
2- Nesse sentido, lembramos que o Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro publicou 
Edital convocando AGE para amanhã, dia 10/10/2014, às 14h, no Hall do S1, EDSERJ, 
para apreciação da proposta das Empresas. 
 
O Edital está disponível em:  



http://www.bancariosrio.org.br/2013/ultimas-noticias/item/29159-edital-assembleia-
geral-extraordinaria 
  
 
3- Ressaltamos que a Comissão de Negociação do APR não se confunde com as 
rodadas de negociação do ACT. Quanto ao Acordo Coletivo de Trabalho, a pauta de 
reivindicações do ACT 2014 já foi entregue à Comissão das Empresas no dia 
08/09/2014 e, pelo tempo decorrido, os empregados aguardam resposta conclusiva do 
empregador para a próxima rodada com a Comissão de Negociação do ACT, que está 
marcada para dia 16/10, quinta-feira. 
 
 
Pedimos, por fim, a todos que avaliem a atual proposta de Acordo da Participação nos 
Resultados com espírito crítico. Embora novo Acordo seja negociado em 2015, 
eventuais retrocessos podem ser difíceis de reverter no futuro. 
 
 
Contamos com a presença de todos na Assembleia! 
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