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FOLHA BANCÁRIA

DIA DOS BANCÁRIOS

01 DE SETEMBRO
COMEMORAÇÃO

A data de comemoração da classe bancária é uma homenagem a um momento histó-
rico de extrema importância para esses profissionais no país. 

No dia 28 de Agosto de 1951, o Sindicato dos Bancários de São Paulo entrou em 
greve após receber uma proposta de reajuste salarial insignificante do governo. Os profis-
sionais pediam, na época, 40% de aumento salarial e melhores condições de trabalho. 

Vários outros sindicatos por todo o território nacional aderiram à greve, no entanto, 
não aguentaram a pressão e acabaram por aceitar as propostas do governo, que estavam bem 
abaixo da média solicitada pela classe bancária. 

Apenas em São Paulo os trabalhadores continuavam resistindo as pressões. Em 5 de 
novembro, após 69 dias em greve, os bancários conseguiram um reajuste de 31% no salário. 
Uma grande vitória para a classe, que passou a ser perseguida depois da greve. 

Muitos perderam seus empregos e foram alvos de represálias. 
A insistência e força dos profissionais daquela época, se tornou um exemplo para 

toda a classe. Por isso, o dia 28 de Agosto é lembrado como o Dia dos Bancários em todo o 
Brasil. 



REGULAMENTO

A - A Comemoração do Dia dos Bancários será realizada no sábado, dia  01 de Setembro de 2018.
B - Poderão concorrer aos prêmios:

1º - Todos os bancários associados ao sindicato até 24 de agosto de 2018.
C- As premiações terão início às 12h30  na seguinte sequência e condições:

1º - Sorteio de prêmios, onde concorrerão com o número da sorte, todos os bancários constantes na 
relação previamente entregue nas agências, independentemente de estarem presentes no local:

          -  cinco prêmios de R$ 1.000,00 (um mil reais).
2º - Sorteio de prêmios recebidos em doação, onde concorrerão com o número da sorte, todos os 
bancários constantes na relação previamente entregue nas agências, que  obrigatoriamente deverão 
estar presentes no local:         
 3º - Bingo:  Prêmio ao bancário contemplado com a cartela cheia,  R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
1) caso haja mais de um ganhador contemplado, a partilha do prêmio ficará a cargo dos ganhadores;
2) não havendo acordo entre as partes, a definição dar-se-á através de sorteio pela pedra de número   
maior.
3) será(ão) considerado(s) ganhador(es) do prêmio aquele(s) que  apresentar(em) a cartela cheia, con-
ferida na presença de todos os  participantes. 

D-A cartela do bingo, será entregue única e exclusivamente para o bancário no Clube de Campo do Sindi-
cato, situado à Rod.  Arthur Boigues  Filho, s/n (estrada da amizade), das 7h às 12 h.
E - Casos eventualmente omissos serão resolvidos pela diretoria.

BOA SORTE

Nos últimos anos, o sindicato em comemoração ao Dia dos Bancários (28 de agosto), 
realizava uma confraternização em seu Clube de Campo com o sorteio de vários prêmios  que 
culminava com o bingo de um veículo 0km. Os recursos para a aquisição destes prêmios vinham da 
parte do Imposto Sindical que era destinada ao sindicato.

Com a reforma trabalhista, que acabou com o Imposto Sindical, o sindicato este ano desti-
nará  dez mil reais em espécie, através de bingo e sorteio, aos bancários sindicalizados.
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