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Com 30 dias de greve histórica e grande mobilização nacional da categoria bancária, a Fe-
deração Nacional dos Bancos (Fenaban) apresentou nesta quarta-feira (5), em São Paulo, uma 
nova proposta para o Comando Nacional dos Bancários. O acordo de dois anos prevê 8% de 
reajuste mais abono de R$3,5 mil, em 2016. No vale-alimentação o reajuste proposto é maior, 
de 15% e no vale-refeição e no auxílio creche/babá é de 10%. Para 2017, a Fenaban aceitou 
repor integralmente a inflação (INPC/IBGE) mais 1% de aumento real nos salários e em todas 
as verbas. O Comando Nacional dos Bancários orienta aprovação da proposta.

Sobre os dias parados durante a greve, a Fenaban insistia na compensação de todos, sem 
prazo limite.  Mas o Comando Nacional não aceitou a postura dos banqueiros e conseguiu 
arrancar, na mesa de negociação, o abono total dos dias parados. A Fenaban disse, porém, 
que proposta só vale até as assembleias desta quinta-feira (6),  com retorno ao trabalho na 
sexta feira (7).

No Grande ABC a assembleia começa às 17h30 na sede social do Sindicato, à rua Xavier 
de Toledo 268, no centro de Santo André. “É fundamental a participação dos bancários, pois 
esse é um momento decisivo da campanha 2016″, destaca o presidente do Sindicato, Belmiro 
Moreira. " “A greve forte que realizamos levou os bancários a quebrar a resistência dos bancos 
em uma das campanhas mais difíceis dos últimos anos, impactada pela conjuntura  política e 
econômica do País", complementa
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CAIXA
A Caixa apresentou ao Comando Na-

cional dos Bancários, assessorado 
pela Comissão Executiva dos Em-

pregados (CEE/Caixa), na madrugada desta 
quinta-feira (6) uma nova proposta para as 
reivindicações específicas dos empregados. 
Além do abono total das horas de greve, a 
proposta bianual contém a aplicação do 
reajuste de 8% nos salários, vales e abono 
de R$ 3,5 mil agora em 2016 e reposição 
integral da inflação pelo INPC, mais 1% 
de aumento real em 2017. Assim como, 
os 15% de reajuste nos vales alimentação 
e 13ª cesta, 10% no vale refeição e auxílio 
creche/babá.

Outro ponto discutido na mesa de 
negociação e de muita expectativa dos 
trabalhadores foi a revogação do RH 184, 
pois na avaliação do dirigente a existência 
deste item exacerbou-se os descomissiona-
mentos arbitrários.

Veja a proposta completa no site do 
Sindicato: www. bancariosabc.org.br

Banco do Brasil

O Comando Nacional dos Bancários 
e Comissão de Empresa dos Fun-
cionários do BB se reuniram com 

o Banco do Brasil, na madrugada desta 
quinta-feira (6), em São Paulo. O banco 
afirmou que seguirá o acordo bianual 
proposto pela Fenaban, de 8% nos salários, 
vales e abono de R$ 3,5 mil agora em 2016 
e reposição integral da inflação pelo INPC, 
mais 1% de aumento real em 2017. Entre 
as propostas específicas destacam-se a 
proteção dos funcionários no caso de rees-
truturação, ampliação de ausências legais 
e o compromisso de ampliação da inclusão 
das mulheres nas funções gerenciais.

A proposta específica contempla temas 
debatidos com bancárias e bancários de 
todo o país, incluindo a ampliação do 
número de vagas de nomeação no módulo 
avançado para os cargos da gerência mé-
dia, proteção nos casos de reestruturação 
no caso de mudança de cargos, ampliação 
das ausências legais e instituição de mesas 
temáticas mais robustas para discutir a 
situação de funcionários envolvidos no 
modelo digital. Inclui também mesas 
temáticas sobre resolução de conflitos, 
envolvendo a solução sobre os acessos aos 
pontos de greve.

Veja a proposta completa no site do 
Sindicato: www. bancariosabc.org.br


