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Em assembleia realizada nesta quinta-feira, 01, os bancários 
do ABC rejeitaram a proposta e defragraram greve a partir 
do dia 06. 

A categoria reivindica reajuste salarial de 16%, incluindo repo-
sição da inflação e aumento real, mas os banqueiros ofereceram 
apenas um aumento de 5,5% (4% abaixo da inflação do período) e 
abono de R$ 2.500. Além disso, não houve avanços na discussão de 
temas relacionados às cláusulas sociais, como por exemplo saúde e 
segurança.  "É um absurdo o que os banqueiros estão fazendo com 
a categoria. É decepcionante ver a proposta e perceber o descaso 
com os funcionários que lhes proporcionam lucros gigantescos e 

eles oferecem um reajuste que nem repõe a inflação do período", 
disse Belmiro Moreira, presidente do Sindicato.

O tema da campanha salarial deste ano é “Exploração não tem 
Perdão”, em alusão às condições de trabalho e salário enfrentadas 
pela categoria e à riqueza do setor financeiro, que passa longe da 
crise.

Na próxima segunda, dia 05, vai acontecer uma nova assembleia, 
na sede social do Sindicato, na rua Xavier de Toledo, 268 – Centro – 
Santo André, para organizar a greve. “É fundamental manter a nossa 
mobilização, porque o que os banqueiros querem é nos enfraquecer. 
Não vamos aceitar retrocesso”, convoca  Belmiro Moreira.



2 Nº 889 - OUTUBRO  2015 Notícias Bancárias

CAMPANHA NACIONAL 2015

Compare as reivindicações com a proposta dos bancos

Presidente: Belmiro Moreira - Diretor de Imprensa: Otoni Pedro de Lima

Jornalistas Responsáveis: Irivaldo T. Cristofali (MTb 57.406)  e Maria Angélica Ferrasoli (MTb 17.299)

Sede: Rua Cel. Francisco Amaro, 87 - Centro - Santo André - SP - CEP 09020-250 - Fone: (11) 4993-8299 - Fax: (11) 4993-8290

Impressão: NSA - Tiragem desta edição: 7.000 exemplares - Site: www.bancariosabc.org.br - E-mail: imprensa@bancariosabc.org.br

abono não recupera 
perdas infLacionárias

A proposta de abono de R$ 2.500,00 no lugar de aumento real para os salários 
não recupera perdas inflacionárias de 4,38%, considerando a proposta de 
5,5% e a inflação medida pelo INPC, em setembro, de 9,88% (veja quadro 

ao lado).
"O abono é pago de uma só vez e, sobre ele, ainda incide imposto de renda e 

INSS além de não se incorpora ao salário, ao FGTS, à aposentadoria e nem ao 13º 
salário", explica Belmiro Moreira, presidente do Sindicato.


