
1Edição 925

Setembro / 2016

Foram mais dois dias de negociação à espera de uma propos-
ta que valorize os bancários, só que novamente a Fenaban 
mostra sua perversidade e desrespeito com a categoria. O 

acordo de dois anos proposto na quarta-feira (28) pelos bancos 
mantém os 7% de reajuste nos salários e abono de R$ 3,5 mil, 
agora em 2016, e reposição da inflação, mais 0,5% de aumento 
real, em 2017. O Comando Nacional dos Bancários rejeitou a pro-
posta na própria mesa de negociação, por considerar insuficiente, 
com perdas para os trabalhadores. Além do aumento ser abaixo 
da inflação (com perda de 2,39% nas verbas salariais) o valor do 
abono não é verdadeiro pois tem descontos de IR e INSS. Veja na 
tabela abaixo o valor líquido a receber com o abono e os descontos:
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Greve atinge quase 100% dos bancários da Região

Veja mais fotos da greve no ABC. Acesse www.bancariosabc.org.br/galeria-de-imagens/
Assista aos vídeos sobre a greve com depoimentos de diretores do sindicato, clientes e usuários de bancos. Acesse www.bancariosabc.org.br/galeria-de-videos/

A greve nacional dos bancários neste bateu recordes de agências fechadas e bancários parados no Brasil. No ABC não está diferente, quase 100% das agências estão fechadas 
e o número de bancários também atingiu número recorde na Região. Veja abaixo alguns momentos da paralisação no ABC nesta Campanha Nacional 2016.
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Proposta rebaixada da Fenaban deixa categoria 
indignada: resposta é o fortalecimento da greve

Indignados. Assim estão 
os bancários e bancárias 
que lutam por melhores 

salários e condições de traba-
lho nesta campanha nacional 
da categoria. Afinal, na noite 
de ontem, os banqueiros vol-
taram a propor para 2016 um 
reajuste de 7%, índice abaixo 
da inflação do período, e um 
abono de R$ 3.500, que não in-
corpora nos salários e demais 
verbas. “Mais do que nunca, 
é a hora de demonstrar essa 
indignação. Os bancários que 
ainda não vieram para a luta 
não têm mais tempo a perder”, 
aponta o presidente do Sindi-
cato, Belmiro Moreira.

Até agora, a greve, que já 
dura 24 dias, tem seguido forte 
em todo o Brasil. No entanto, 
lembra o presidente do Sindi-
cato, não será possível pros-
seguir sem a participação de 
todos. “Cada um deve assumir 
sua responsabilidade, porque 
há limites que só podem ser 
superados quando todos cola-
boram”, afirma. Quem ainda 

Quem ainda não veio para a luta deve ter consciência de que o desfecho da 
campanha depende da participação de cada um

não se indignou com a con-
traproposta da patronal deve 
lembrar que os  bancos nada 
perderam com a crise, pois 
tiveram alta sua lucratividade 
(veja quadro abaixo). 

Mesmo assim, perversa-
mente, demitiram muitos 
trabalhadores: foram 9.104 
postos de trabalho fechados de 
janeiro a agosto deste ano. “Ou 
seja: os bancos não precisam 
de motivos para promover 
demissões. Não é porque o 
trabalhador faz greve que 
vai para a rua: as demissões 
têm acontecido sem qualquer 
motivação, apenas porque os 
bancos querem lucrar cada 
vez mais e, na hora de cortar 
custos, demitem”, denuncia 
Moreira. 

O excesso de metas, o ado-
ecimento dos bancários (espe-
cialmente por problemas men-
tais), a falta de funcionários 
para atendimento e o assédio 
moral são outros problemas 
que expressam o descaso dos 
banqueiros no dia a dia e aju-

dam a aumen-
tar a indigna-
ção nesse mo-
mento, já que 
a patronal po-
deria resolver 
a situação apre-
sentando uma 
contraproposta 
no mínimo de-
cente.

 “ O  q u e 
estão fazendo 
com os bancá-
rios é tentar 
dar um golpe, usando a crise 
como desculpa. Nós podería-
mos até negociar a cada dois 
anos, como foi proposto, se 
a contraproposta fosse digna, 
mas isso não ocorreu”, destaca 
o presidente da entidade, con-
vidando todos os trabalhado-
res a participar da assembleia 
que acontece na próxima se-
gunda, 3, a partir das 17h30 na 
sede social do Sindicato (rua 
Xavier de Toledo, 268, Santo 
André). 

 “O desfecho da greve de-

pende da resposta da categoria 
e do envolvimento de cada um. 
Ao final, todos terão o mesmo 
reajuste, o mesmo acordo. 
Mas é a consciência de cada 
um que vai dizer se foi ou não 
merecido, se o bancário saiu 
da agência e foi à luta ou se 
ficou esperando pela ação dos 
outros, sem coragem de parti-
cipar”, avalia Moreira.

 
Então, participe: demons-

tre sua indignação e vá à luta, 
pois só a luta te fortalece! 

Lucro dos bancos 
Primeiro semestre 2016

Caixa - R$ 2,5 bilhões 

Itaú - R$ 10,737 bilhões  

Bradesco - R$ 8,274 bilhões 
 

Banco do Brasil – R$ 4,8 bilhões

Santander - R$ 3,466 bilhões

Demissões
 De janeiro a agosto de 2016 foram 

fechados 9.104 postos de trabalho nos 
bancos brasileiros, sendo a maioria 

em São Paulo e no Rio de Janeiro.  Isso 
representa um aumento de 51,7% em 
relação ao número de postos fechados 
no mesmo período em 2015, quando 

foram extintos 6.003 postos. E equivale 
à quase totalidade dos postos fechados 

em todo o ano passado (9.886).


