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Os bancários aprovaram em assem-
bleias realizadas no dia 17 de outu-
bro as propostas apresentadas pela 

federação dos bancos (Fenaban), Banco do 
Brasil e Caixa Federal. 

O reajuste de 9%, conquistado após 21 
dias de greve nacional, será aplicado nos 
salários e nas verbas como os tíquetes re-
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feição e alimentação.
O tíquete-refeição passa a R$ 19,78 

por dia.
A cesta-alimentação passa a R$ 339,09 

por mês.
O crédito será feito dez dias após a data da 

assinatura do acordo. Sindicato e Fenaban 
assinaram dia 21 de outubro. Banco do Bra-
sil dia 24 e Caixa Federal 26.

Além do reajuste, os bancários receberão 
também a Participação nos Lucros e Resul-
tados (PLR). Foram garantidos, ainda, avan-

Juvandia, Presidenta do Sindicato
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ços em cláusulas de segurança e condições 
de trabalho.

Como a data base da categoria acontece no 
dia primeiro de setembro, o reajuste nos sa-
lários e verbas acontece a partir desta data. 
Dessa forma, os bancos creditarão diferen-
ças aos trabalhadores. O acerto dos tíquetes 
ocorrerá em novembro.   

Consulte o www.spbancarios.com.br e ve-
rifique como fica o valor da PLR no banco 
em que você trabalha.

Debate específico

Na negociação com a Fenaban sobre igual-
dades de oportunidades, foram discutidas 
as questões voltadas aos trabalhadores com 
deficiência visual. Entre as propostas do 
Sindicato, a partir da demanda apresenta-
da pelos funcionários, está a adequação de 
todos os equipamentos para que os cegos e 



4   |

pessoas com baixa visão possam realizar os 
cursos de qualificação para disputar os car-
gos oferecidos nas empresas, possibilitando 
a ascensão profissional. 

Outra reivindicação é que as empresas mi-
nistrem cursos de braille, pois existem tra-
balhadores que não tiveram a oportunidade 
de se alfabetizar por meio desta linguagem. 
Além disso, está sendo cobrado que todos 
os gestores passem por cursos de capacita-
ção para que possam lidar mais adequada-
mente com os bancários com deficiência.

Assembleia Bancos Privados
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esclarecimento

Em função do período de greve a cir-
culação desse informativo foi suspen-
sa. Sua confecção volta a normalidade 
a partir desta edição. Para sugestões de 
matérias, dúvidas ou sugestões enca-
minhe mensagem ao folhabancaria@sp 
bancarios.com.br

Assembleia Caixa Federal
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Todas as notícias do Sindicato estão dis-
poníveis no www.spbancarios.com.br.

Ao se cadastrar acessando o www.spban 
carios.com.br/servicos/email.aspx. você 
recebe notícias diárias do Sindicato em 
seu computador.

Bancária Cátia recebe edição do 
dirigente sindical Carlos Garcia
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