
Neste boletim, vamos fazer uma avaliação real da situação salarial no Banco da Amazônia. Para isso, fizemos uma 
pesquisa salarial no âmbito das estatais, administração direta e autarquias, nossos critérios foram a admissão por 
concurso para nível médio, tomando como base os Editais. Vejam os resultados:

  E os Salários 
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no Banco da Amazônia?

Comparativo de Salários de Admissão Nível Médio 
  - Estatais, Administração Direta e Autarquias.

Ao avaliar a tabela acima, podemos de início notar que 
em termos de remuneração inicial, o Banco da Amazônia 
está à frente apenas do BANPARÁ e dos Profissionais 
de Limpeza da Prefeitura do Rio de Janeiro. Com o 
detalhe que no caso do BANPARÁ, outras vantagens os 
colocam à frente, o Tíquete deles é maior e o Plano de 
Saúde é um percentual da remuneração. Ou seja, o 
Banco da Amazônia está à frente apenas do pessoal da 
limpeza da Prefeitura do Rio. Com exceção desses três 
citados, todos os demais têm remuneração inicial acima 
do patamar de R$ 2.000,00. 

Convivemos há anos com promessas de solução para 
esse problema, mas toda Diretoria que entra apenas 
agrava a situação com cortes, ataques e retirada de 
direitos, como recentemente ocorreu com o fim das 
interinidades.

A remuneração inicial no Banco do Brasil e BNB é 
exatamente igual. Para atingirmos uma remuneração 
inicial no mesmo valor, seria necessário aplicar de 
imediato um reajuste salarial de 17,7% na remuneração 
inicial no Banco da Amazônia. Há um fator que agrava a 
situação, a remuneração que repercute no Plano de 
Cargos não é essa remuneração inicial do concurso, mas 
apenas R$ 1.112,93 + 1/3 de gratificação, conforme a 
tabela salarial. Significa dizer que para os níveis de TB 2 
em diante, a diferença é de mais de 25%. Chama 
atenção também, o fato de que a maioria das empresas 
e órgãos listados na tabela, são responsáveis por áreas 
que apesar de significarem serviços públicos de grande 
importância, não geram receitas diretas para a união.

Como vemos acima, a situação é extremamente grave, é uma vergonha, ainda mais seconsiderarmos que já estivemos no 
topo dessa lista. Não vemos nenhum sinal de que há interesse da Diretoria do Banco ou do Governo para resolver essa 
situação, vemos apenas um caminho: a mobilização, a luta e a força coletiva da categoria. 

Se todos participam da Campanha Salarial, podemos iniciar a solução desse problema! Dinheiro não falta.

   Participe, essa luta também é sua!


