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FOLHA BANCÁRIA

- Garantia dos empregos;

- Reposição salarial e nas demais verbas: 
Inflação do período entre 31 de agosto de 2021 
e 1º de setembro de 2022 (INPC) mais 5% de 
aumento real;

- Aumento maior para o VR e VA; 

Neste domingo, 12 de junho, na 24ª Confe-
rência Nacional dos Bancários, depois de três 
dias de intensos e produtivos debates – sobre o 
Brasil que a gente quer, conjuntura política e 
social, setor bancário, condições de trabalho e 
saúde, comunicação e estratégias de luta – ban-
cárias e bancários de todo o país, representados 
pelos 856 delegados e delegadas eleitos nos en-
contros e conferências estaduais, aprovaram a 
pauta de reivindicações da categoria e o calen-
dário de lutas para a Campanha Nacional Unifi-
cada deste ano, a ser entregue para a Fenaban 
(Federação Nacional dos Bancos).

Entre os pontos da pauta de reivindicações 
aprovada na 24ª Conferência Nacional dos Ban-
cários estão:  

- Jornada contratual de 4 dias de traba-
lho, entre segunda e sexta-feira;

- Acompanhamento e tratamento de ban-
cários com sequelas da Covid-19.  

Também foi aprovado reajuste diferencia-
do e maior nos vales-alimentação e refeição. A 
proposta está em consonância com a inflação, 
que atingiu dois dígitos, e com as respostas da 
categoria na Consulta Nacional, que indicaram 
que este tema é prioritário para 62% dos ban-
cários.

A minuta de reivindicações e as resoluções 
aprovadas pela 24ª Conferência Nacional dos 
Bancários serão analisadas em assembleias a 
serem realizadas por sindicatos dos bancários 
em todo o país nesta segunda 13 e terça-feira 14 
e, após aprovada, será entregue à Fenaban na 
quarta-feira 15.

- Combate ao assédio moral;
- Fim das metas abusivas;

- Manutenção da regra da PLR, atualiza-
da pelo índice de reajuste;  

Assembleias

Aumento maior no vale-refeição e vale-
alimentação

- Proteção aos trabalhadores adoecidos;

Jornada de 4 dias
Foi aprovada uma proposta para a inclu-

são, na pauta de reivindicações a ser entregue à 
Fenaban, da implantação da semana de 4 dias 
nos bancos, a ser cumprida entre segunda e 
sexta-feira. 

BANCÁRIOS APROVAM MINUTA

 DE REIVINDICAÇÕES

27 DE AGOSTO

FESTA DOS BANCÁRIOS
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CAMPANHA SALARIAL

A classe trabalhadora aprovou uma pauta de 
reivindicações que está sendo apresentada aos can-
didatos, para garantir empregos, recuperar direitos 
trabalhistas e previdenciários e fortalecer a repre-
sentação sindical. Para 84,3% dos participantes da 
consulta, é muito importante eleger, nas eleições 
deste ano, candidatos à Presidência e ao Congresso 
Nacional, comprometidos com as pautas dos traba-
lhadores. Outros 12,2% classificam como impor-
tante.

Teletrabalho

Mais da metade dos bancários está disposta a 
conversar com colegas de trabalho sobre as reivin-
dicações da categoria (55%), participar de reuniões 
e assembleias (51,8%) e aderir à greve (41,7%) para 
conquistar os pontos que avalia como importantes. 
Para 94,8%, o financiamento da luta para manuten-
ção e conquistas de direitos deve ser responsabili-
dade de todos os bancários, pois todos se beneficiam 
das conquistas.

Dado da consulta que chamou bastante aten-

Eleições são fundamentais

Entre 26 de abril e 3 de junho, mais de 35 mil 
trabalhadores, sindicalizados ou não, que trabalham 
nas agências e nos departamentos bancários em to-
do o Brasil responderam às questões da Consulta 
Nacional aos Bancários. “É uma fase muito impor-
tante da nossa Campanha Nacional. É nosso ponta-
pé inicial e ele foi dado em grande estilo, com parti-
cipação de mais de 35 mil bancárias e bancários. 
Com isso, conseguimos identificar os anseios da ca-
tegoria. Agora, contamos com a unidade e a mobili-
zação de todos para sairmos vitoriosos dessa cam-
panha”, disse presidenta da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-
CUT), Juvandia Moreira, que é coordenadora do 
Comando Nacional dos Bancários.

Aumento real nas cláusulas econômicas, ma-
nutenção do emprego e dos direitos, combate ao as-
sédio moral, saúde e condições de trabalho, igual-
dade de oportunidades e teletrabalho negociado são 
as principais reivindicações levantadas como prio-
ridades pela categoria bancária para a Campanha 
Nacional 2022, apresentado no sábado (11), durante 
a 24ª Conferência Nacional dos Bancários.

Outros efeitos do trabalho exaustivo identifi-
cados na consulta foram dificuldade para dormir 
(42%); crise de ansiedade (44%); crises constantes 
de dor de cabeça (26%), e dores de estômago e gas-
trite (26%). Mais de um terço dos bancários 
(35,5%) recorrem a antidepressivos, ansiolíticos ou 
estimulantes para se medicarem.

ção foi a opinião sobre a regulação do teletrabalho. 
Para 91% dos respondentes, ela deve ser realizada 
por meio de negociação coletiva, entre bancos e en-
tidades sindicais.

Metas abusivas e assédio moral; saúde e con-
dições de trabalho no teletrabalho estão entre os te-
mas a serem debatidos na área da saúde. A consulta 
nacional mostra que, para a maioria dos entrevis-
tados (77%), o cansaço e a fadiga constante são re-
sultados da cobrança excessiva pelo cumprimento 
de metas. Desmotivação, vontade de não ir traba-
lhar, medo de “estourar” (54%), dor ou formiga-
mento nos ombros e nos braços ou mão (51%) e 
crise de ansiedade (44%) também foram apontadas 
como impacto na saúde.

Os dados completos da Consulta serão apre-
sentados aos bancos durante as negociações da 
Campanha Nacional dos Bancários.

CONSULTA NACIONAL DEFINE PRIORIDADES DA 

CATEGORIA PARA A CAMPANHA NACIONAL 2022

Presidente

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Presiden-
te Prudente, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 55.357.867/0001-90, Regis-
tro sindical nº 162139/60 por seu presidente abaixo assinado, convoca 
todos os empregados em estabelecimentos bancários dos bancos públi-
cos e privados, sócios e não sócios, da base territorial deste sindicato, pa-
ra a assembleia geral extraordinária que se realizará de forma presencial 
as 18h em primeira chamada e 18h30min em segunda chamada no dia 14 
de junho de 2022, para a deliberação acerca da seguinte pauta:
 1. Autorizar a diretoria do Sindicato a negociar e celebrar Convenção Co-
letiva de Trabalho, Convenção Coletiva sobre Participação dos Empre-
gados nos Lucros e/ou Resultados dos Bancos, Convenção Coletiva de 
Trabalho sobre Relações Sindicais, Convenção Coletiva sobre Coopera-
tivas e Acordos Coletivos de Trabalho aditivos à CCT e, frustradas as 
negociações, defender-se e/ou instaurar dissídio coletivo de trabalho, 
bem como delegar poderes para tanto; 2. Deliberar sobre aprovação da 
minuta de pré-acordo de negociação e minuta da Pauta de Reivindi-
cações da categoria bancária, data-base 1º de setembro, definidas na 24ª 
Conferência Nacional dos Bancários que inclui desconto a ser feito nos 
salários dos empregados em razão da contratação a ser realizada (contri-
buição negocial);

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

________________________________
EDMILSON TREVIZAN

Presidente Prudente SP, 08 de junho de 2022.
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