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Folha Bancaria

O Comando Nacional dos Bancários 
marcou assembleia da categoria pa-

ra 12 de setembro e início de greve por 
tempo indeterminado a partir de 18 de 

 u Assembleia de rua rejeita 6%
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setembro. A paralisação está sendo or-
ganizada em função de a federação dos 
bancos (Fenaban) apresentar proposta 
de reajuste de 6% para salários e verbas, 
como os tíquetes refeição e alimentação. 
A reivindicação da categoria é 10,25% 
- composto por reposição da inflação e 
aumento real de 5%.
Os 6% ofertados pelos banqueiros cor-

respondem a aumento real de 0,7%. A 
proposta foi rejeitada em assembleias de 
rua realizadas no dia 3 de setembro, em 
todo o país.
O Comando deu prazo até 17 de setem-

bro para que os bancos apresentem nova 
proposta para a categoria. Caso contrá-
rio, os bancários votam a greve na as-
sembleia do dia 12, quarta-feira, a partir 
das 19h30 na Quadra do Sindicato, lo-
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calizada à Rua Tabatinguera, 192, Sé.
“Os bancos sabem que a categoria quer 

aumento real para os salários, PLR maior, 
valorização do piso e dos auxílios, além 
do fim das demissões e mais contratações 
para reduzir a sobrecarga e melhorar as 
condições de trabalho”, destaca a presi-
denta do Sindicato, Juvandia Moreira.
É importante que os funcionários dialo-

guem com os colegas do setor para orga-
nizar a mobilização ao lado do Sindicato.

Outros temas – Além das reivindicações 
econômicas, as negociações debateram 
também segurança, saúde, assédio moral, 
emprego e igualdade de oportunidades. 
Leia os resultados no www.spbancarios.
com.br/Pagina.aspx?id=311. 
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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. Nas respectivas rodadas de nego-
ciação os bancos públicos negaram prati-
camente todas as reivindicações dos traba-
lhadores. O Comando Nacional cobra que 
as instituições negociem seriamente e apre-
sentem propostas decentes aos bancários.

 u Bancários cobram proposta do BB
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Formação
Bancários com deficiência visual estão cur-
sando os módulos de CPA 10 realizado 
pelo Centro de Formação do Sindicato. 
Caso você queira se matricular em outras 
turmas para esse ou outros cursos entre em 
contato pelo 3188-5328.

 u Ato cobra melhorias da Caixa
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Cadastre-se pelo www.spbancarios.com.
br/servicos/email.aspx e receba notícias da 
entidade.
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