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PAUTA APROVADA

Está definida a pauta de reivindicações 
dos bancários para a Campanha Na-
cional Unificada 2011. Delegados elei-

tos em assembleias em todo Brasil debateram 
entre 29 e 31 de julho, na 13ª Conferência 
Nacional, os itens que serão negociados este 
ano. A pauta deve ser entregue à federação 
dos bancos (Fenaban) dia 12 de agosto. 



2  |

O qUe qUeRemOs:

Aumento reAl é prioridAde

Valorização do poder de compra dos tra-
balhadores está entre as prioridades da 
Campanha Nacional Unificada 2011. Para 
isso, os bancários vão reivindicar aumen-
to real nos salários, PLR maior e elevação 
mais significativa nas verbas (vales refei-
ção e alimentação), além da negociação 
da remuneração total do trabalhador. “O 
aumento real nos salários foi apontado 
de forma significativa pelos bancários na 
consulta (cerca de 75%) que fizemos em 
nossa base. Essa prioridade, junto com ou-
tras de igual importância, foram referen-
dadas durante a Conferência e integram a 
pauta a ser entregue aos banqueiros”, des-
taca a presidenta do Sindicato, Juvandia 
Moreira.
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Índice de reAjuste de 12,8% 

Ele é composto por aumento real de 5% mais 
reposição da inflação projetada em 7,5%. A 
data base dos bancários é 1º de setembro e os 
reajustes nos salários que forem conquistados 
deverão ser aplicados a partir deste dia.

plr

Três salários mais R$ 4.500

piso* de ingresso

Portaria R$ 1.608, 26
Escriturário R$ 2.297,51

Caixa R$ 3.101,64
1º Comissionado R$ 3.905, 77

1º Gerente R$ 5.169,40
*Para valorizar o início da carreira, os tra-

balhadores reivindicam a adoção do salário 
mínimo do Dieese (R$ 2.297, 51) como piso 
salarial de escriturário.
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VerbAs*

Vale-refeição R$ 545 
Cesta-alimentação R$ 545

13ª Cesta-alimentação R$ 545
Auxílio-creche/babá R$ 545

*Valores correspondentes ao salário mínimo 
nacional.

pccs

Criação de Plano 
de Carreiras, Cargos 
e Salários para to-
dos os bancos, com 
acompanhamento 
pelo Sindicato. O 
objetivo é que o em-
pregado seja valo-
rizado do início ao 
fim de sua carreira 
funcional. 
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emprego

Ampliação das contratações, combate às ter-
ceirizações e à rotatividade, além da aprova-
ção da Convenção 158 da OIT.

condições de trAbAlho  
e segurAnçA 

•	 Cumprimento da jornada de seis horas

•	 Fim das metas abusivas, do assédio moral  
e da violência organizacional

•	 Mais segurança nas agências  
e departamentos

•	 Previdência complementar para todos os 
trabalhadores

•	 Igualdade de oportunidades

Outras notícias da Campanha Nacional Uni-
ficada 2011 e específicas dos bancos, além de 
temas voltados ao mundo do trabalho e cida-
dania estão no www.spbancarios.com.br.
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bAncários do sAntAnder 
recebem Fb em brAille

Luis Antonio Santos manuseia a FB em braille

Ivani Del Gandio e o dirigente João Roberto
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