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Bancos apresentam proposta de 6,5% mais abono
PLR seguiria as regras de 2015. Assembleia já está marcada para 1º de setembro

A f e d e r a ç ã o  d o s 
bancos (Fenaban) 
apresentou ao Co-

mando Nacional dos Ban-
cários nesta segunda-feira, 
29, proposta de reajuste 
salarial de 6,5% mais abo-
no de R$ 3 mil.

As regras para o pa-
gamento da PLR (Par-
ticipação nos Lucros e 
Resultados) continuariam 
as mesmas do ano passado. 

“A contraproposta da 
Fenaban não condiz com 
a riqueza do setor. Os ban-
cos lucram mui-
to, não enfrentam 
nenhuma crise, e 
têm plenas con-
dições de aten-
der nossa pauta. 
O que querem é 
voltar à era dos 
abonos, que não 
têm reflexos nos 
salários, usando 

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: 7.000 exemplares - Site: www.bancariosabc.org.br - E-mail: imprensa@bancariosabc.org.br

como desculpa uma crise 
da qual só tiraram van-
tagens”, destaca Belmiro 
Moreira, presidente do 
Sindicato e membro do 
Comando Nacional.

Segundo Belmiro, os 
banqueiros não apresen-
taram mais nenhuma con-
traproposta, apenas a eco-
nômica, deixando de fora 
questões fundamentais 
como assédio, segurança e 
emprego. Uma nova nego-
ciação estava prevista para 
acontecer na terça-feira, 

dia 30 sobre pontos ainda 
sem resposta.

Uma assembleia já está 
marcada para o dia 1º de 
setembro na sede social 
do Sindicato, a partir das 
18h30, e deve deflagrar 
greve a partir do dia 6. 

"A participação de to-
dos os bancários na asem-
bleia do dia primeiro é 
muito importante, pois 
devemos reforçar nossa 
mobilização para forçar 
os bancos a apresentarem 
uma proposta digna para a 
categoria. Vamos continu-
ar unidos pois só a luta nos 
garante", finaliza Belmiro.

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO RAMO FINANCEIRO DO 
GRANDE ABC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 43.339.597/0001-06, Registro sindi-
cal nº 46000.005206/00-46 por seu Presidente abaixo assinado, convoca todos 
os empregados em estabelecimentos bancários dos bancos públicos e privados, 
sócios e não sócios, da base territorial deste sindicato, para a assembleia geral 
extraordinária que se realizará no dia 01/09/2016, às 18h30min, em primeira 
convocação, e às 19h00min, em segunda convocação, no endereço à Rua Xavier 
de Toledo, nº 268, Centro, Santo André, São Paulo, para discussão e deliberação 
acerca da seguinte ordem do dia: 1. Avaliação e deliberação sobre contraproposta 
apresentada pela FENABAN na reunião de 29/08/2016, à pauta de reivindicações 
entregue em 09/08/2016; 2. Deliberação acerca de paralisação das atividades por 
prazo indeterminado a partir da 00h00 do dia 06/09/2016;

Santo André, 30 de Agosto de 2016.
Belmiro Aparecido Moreira
Presidente
CPF/107.567.078-03

Compare as reivindicações com a proposta dos bancos


