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Greve cresce a cada dia no ABC

Agreve dos bancários 
deste ano mostrou 
força logo no seu pri-

meiro dia sendo considerada 
a maior da história. No ABC 
não foi diferente, no pri-
meiro dia da greve ficaram 
fechados 138 locais de tra-
balho com aproximadamen-
te 3.300 trabalhadores em 
greve. Na sexta-feira, dia 9, 
quarto dia da greve, o movi-
mento atingiu 261 agências 
e mais de 5 mil bancários 
paralisados.

"Esses números mostram 
a força do trabalhador ban-
cário e é fruto de nossa mo-
bilização e, caso a Fenaban 

não apresente uma proposta 
digna, a tendência é de cres-
cimento do movimento. 
A intenção do Sindicato é 
atingir 100% das agências 
paralisadas na Região nos 
próximos dias", dise Belmiro 
Moreira, presidente do Sin-
dicato e membro do Coman-
do Nacional dos Bancários.

Outro fator que está con-
tribuindo para o movimento 
desse ano é o apoio da popu-
lação ao movimento. Os di-
retores têm conversado com 
clientes e usuários dos ban-
cos sobre os grandes lucros 
das instituições bancárias 
fruto dos altos juros e taxas 
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Na sexta-feira, 09, foram 261 agências fechadas 
com mais de 5 mil bancários parados

cobradas que prejudicam a 
população. “Mesmo com os 
transtornos aos clientes a 
receptividade por parte da 
população tem sido positiva. 
Eles entendem nossa causa e 
nos apoiam. Inclusive é uma 
de nossas reivindicações é o 
aumento das contratações 
que irá melhorar o atendi-
mento”, finaliza Belmiro.

Principais reivindicações 
dos bancários

• Reajuste salarial: 14,78% (incluindo 
reposição da inflação mais 5% de aumento 
real)
• PLR: 3 salários mais R$8.317,90
• Piso: R$3.940,24 (equivalente ao salário 
mínimo do Dieese em valores de junho 
último).
• Vales: alimentação, refeição, 13ª cesta e 
auxílio-creche/babá no valor de R$880,00 
ao mês para cada (salário mínimo nacional).
• Melhores condições de trabalho com o fim 
das metas abusivas e do assédio moral que 
adoecem os bancários.
• Emprego:  f im das demissões, mais 
contratações, fim da rotatividade e combate às 
terceirizações diante dos riscos de aprovação 
do PLC 30/15 no Senado Federal, além da 
ratificação da Convenção 158 da OIT, que 
coíbe dispensas imotivadas.
• Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
(PCCS): para todos os bancários.
• Auxílio-educação:  pagamento para 
graduação e pós.
• Prevenção contra assaltos e sequestros: 
permanência de dois vigilantes por andar 
nas agências e pontos de serviços bancários, 
conforme legislação. Instalação de portas 
giratórias com detector de metais na entrada 
das áreas de autoatendimento e biombos 
nos caixas. Abertura e fechamento remoto 
das agências, fim da guarda das chaves por 
funcionários.
• Igualdade de oportunidades: fim às 
discriminações nos salários e na ascensão 
profissional de mulheres, negros, gays, 
lésbicas, transsexuais e pessoas com 
deficiência (PCDs).
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