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Campanha Começou

A Campanha Nacional 2012 foi inicia-
da em 1 de agosto com a entrega das 

reivindicações da categoria à federação dos 
bancos. O mote da mobilização deste ano é 
Chega de Truque, Banqueiro.
Entre as propostas da categoria está o re-

ajuste de 10,25% (5% de aumento real e 
reposição da inflação de 5%), participação 
nos lucros e resultados de 3 salários mais 
R$ 4.961,25, vales refeição e alimentação 
de R$ 622, cada. Além disso, plano de car-
gos, carreiras e salários com igualdade de 
oportunidades para todos.
As prioridades deste ano foram indica-

da pelos bancários que responderam à 
consulta do Sindicato. Pela primeira vez, 
com a participação dos trabalhadores com  
deficiência visual.
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As negociações ocorrem nos dias 7 e 8 
de agosto, para discutir emprego, saúde e 
cláusulas sociais. Nos dias 15 e 16 de agos-
to, será debatido segurança, igualdade de 
oportunidades e remuneração.

BB e Caixa
As pautas com questões específicas dos tra-

balhadores do Banco do Brasil e da Caixa 
Federal também foram entregues em 1º de 
agosto às direções das instituições financei-
ras. As reivindicações foram aprovadas nos 
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congressos nacionais desses trabalhadores.
Acompanhe as negociações e as manifes-

tações do Sindicato pelo www.spbancarios.
com.br.

Formação
Bancários com deficiência visual iniciaram 

o curso de CPA 10 realizado pelo Centro de 
Formação Profissional do Sindicato. É a pri-
meira turma com PCD na entidade. Para via-
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bilizar o curso foram preparadas apostilas em 
braille e também com fontes maiores para as 
pessoas com baixa visão.
Caso você queira se matricular em outras 

turmas para esse ou outros cursos entre em 
contato pelo 3188-5328.

Lei das Cotas
A Lei de Cotas completou, em 24 de julho, 

21 anos. Mesmo depois de mais de duas déca-
das em vigor, ainda existe muito preconceito 
sobre a capacidade produtiva da pessoa com 
deficiência. Atualmente, apenas cerca de 306 
mil PCDs estão formalmente empregadas no 
Brasil. Desse total, cerca de 223 mil foram be-
neficiadas pela Lei de Cotas.
Para outras notícias e ficar sócio do Sindi-

cato acesse www.spbancarios.com.br.
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Cadastre-se pelo www.spbancarios.com.br/
servicos/email.aspx e receba notícias da enti-
dade.
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