
2- No período de set/2014 a ago/2015 a infl ação projetada pelo DIE-
ESE é de 8,3%. Qual o índice de reajuste total (infl ação + aumento 
real) que você acha que deve ser reivindicado junto aos banqueiros? 

3- Para conseguir essas propostas, você está disposto a participar 
da Campanha Nacional dos bancários? (Marque todas as alternativas 
das quais pretende participar)
 
 Participar das assembleias
 Participar de reuniões  Passeatas
 Dia de protesto  Paralisação parcial  
 Greve  Não vou participar

4- Qual a importância desses temas atuais para a Campanha 
Nacional  dos Bancários? 

Regulamentação do sistema fi nanceiro

       Muito importante Importante
 Pouco importante Nenhuma importância

Greve Geral para combater a Terceirização

 Muito importante Importante
 Pouco importante Nenhuma importância

5. Você teve algum afastamento do trabalho por motivo de saúde 
nos últimos 12 meses?  (     ) Sim           (     ) Não

6. Você usou nos últimos 12 meses ou está usando medicação 
controlada?    (     ) Sim           (     ) Não

7- Os meios de comunicação de massa estão concentrados nas 
mãos de seis famílias e subordinados aos interesses delas. Você é 
a favor de que o Brasil democratize a mídia?
(     ) Sim           (     ) Não           (     ) Não sei 

8 – Você é a favor de uma reforma política que ponha fi m ao 
fi nanciamento das empresas para as campanhas eleitorais?
(     ) Sim           (     ) Não           (     ) Não sei

Banco:             Agência/Depto:

Função:  

SÓCIO DO SINDICATO:    (     )  Sim       (     )  Não   SEXO:    (     )  Masculino       (     )  Feminino
FAIXA ETÁRIA:    (     ) até 20      (     ) 21-30      (     ) 31-40      (     ) 41-50      (     ) acima de 50
TEMPO DE BANCO:   (     ) até 5 anos      (     ) 5 a 10 anos      (     ) 11 a 15 anos      (     ) acima de 15 anos
RAÇA/COR    (     ) branca      (     ) preta      (     ) parda      (     ) amarela      (     ) indígena

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS 2015
CONSULTA
CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

QUAIS SÃO SUAS 

PRIORIDADES? 

RESPONDA E 

PARTICIPE!
Sindicatos e Federações

Prazo de devolução para o Sindicato: 

1. Para você quais devem ser as prioridades da Campanha 
Nacional dos Bancários 2015?

a. Remuneração Fixa Direta (Marque somente 2 opções)

 Aumento real (índice acima da infl ação)
 Ampliar o piso da categoria
 14º salario
 PCCS – Plano de Cargos, Salários e Carreiras
 Ampliar a gratifi cação de função
 criar o piso para gerente

b. Remuneração Fixa Indireta (Marque somente 2 opções)

 Auxilio creche/baba de um salário mínimo
 Auxílio educação
 Cesta alimentação maior
 Auxilio combustível
 Plano de previdência complementar
 

c. Remuneração variável (Marque somente 2 opções)

 PLR maior
 Não desconto da PLR nos programas próprios
 Negociar a remuneração total

d. Emprego (Marque somente 2 opções)

 Fim das demissões / Mais contratações
 Fim das terceirizações
 Ampliação do horário de atendimento com 2 turnos de trabalho
 Jornada de trabalho de 6 horas para todos sem redução de salários
 Igualdade de oportunidades na contratação, na remuneração e   
 na ascensão profi ssional
 

e. Saúde e condições de trabalho (Marque somente 2 opções)

 Combate ao assédio moral
 Combate ao assédio sexual 
 Fim das metas abusivas
 Isonomia de direitos aos afastados por licença médica
 

f. Segurança bancária (Marque somente 2 opções)

 Porta giratória com detectores de metais
 Fim da guarda das chaves pelos bancários
 Câmeras com monitoramento em tempo real
 Biombos (tapumes) em frente aos caixas
 Adicional de risco de 30% nas agências, postos e tesouraria
 Vidros blindados nas fachadas


