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Conquistas da greve dos bancários
injetam R$ 6,15 bilhões na economia

Com o acordo assinado com a Fenaban após
15 dias da greve mais forte em vinte anos, os
bancários injetarão na economia cerca de R$
6,15 bilhões no próximo ano com salários e Par-
ticipação nos Lucros e Resultados (PLR), im-
pulsionando o crescimento econômico e ajudan-
do a gerar empregos.

A categoria conseguiu reajuste salarial de
7,5% o que significa um ganho acima da inflação
de 3,08%, e conquistou o maior aumento do piso
desde que foi instituído o salário de ingresso na-
cional. O reajuste de 16,33%  no piso é históri-
co, tem impacto positivo para escriturários, cai-
xas, tesoureiros e primeiros comissionados e tem
a importância de empurrar as outras funções para
cima.  Segundo cálculos do Dieese, esse acrés-
cimo aplicado sobre o salário médio da catego-
ria e multiplicado pelos 470 mil bancários do país
significará um incremento anual na economia bra-
sileira de R$ 2,569 bilhões.

Além disso, outros R$ 3,578 bilhões entra-
rão em circulação por conta da PLR dos bancá-
rios. Destes, R$ 1,329 bilhão já estão em circu-
lação desde o recebimento da antecipação de parte da PLR. Além da regra bási-
ca da PLR, a maioria dos  bancários receberam  um valor adicional à PLR de R$

2.400, o que significa aumento de 14,28%, em
relação ao pago no ano passado.

“A cada campanha os bancários
ampliam suas conquistas, graças à organiza-
ção e participação dos trabalhadores .  A ca-
tegoria fez uma mobilização histórica, com
grande participação de bancários de bancos
públicos e privados em todo o país, e conse-
guiu um dos melhores acordos em vinte anos.
Isso traz ganhos não só para os bancários
mas também para o conjunto da economia
brasileira, fortalecendo a tendência de cres-
cimento do PIB com distribuição de renda”,
comenta Marco Antônio Pereira, presidente do
sindicato. “E em um ano em que os resulta-
dos dos bancos cresceram extraordinaria-
mente e que o PIB está em elevação, os avan-
ços para os trabalhadores não poderiam se-
guir caminho diferente. Emprego e renda es-
tão diretamente ligados ao crescimento eco-
nômico. O aumento da renda dos trabalha-
dores reflete em maior consumo, estimulan-
do os mais diversos setores da economia, ge-

rando empregos e criando um ciclo virtuoso que amplia o desenvolvimento
do país e cria melhores condições de vida para toda a população”, completa.

RETROSPECTIVA 2010
Um ano de realizações e conquistas

Jornal do Bancário



SAÚDE

Mais de mil cartilhas com informações
sobre os riscos decorrentes

de condições inadequadas de
trabalho foram distribuídas

aos bancários.

Campanha - Metas + Saúde
Foram distribuidos materiais aos
bancários alertando sobre como a

imposição de metas e o assédio
são praticados.

Negociação da mesa temática sobre
saúde (Assédio Moral) com intuito de
criar políticas efetivas de prevenção
para que não se tenha mais casos

concretos de assédio.

CIDADANIA

Campanha do Agasalho. Aproximada-
mente 4 mil peças arrecadadas e
distribuidas a diversas entidades.

Alimentos arrecadados na
5ª Integração foram doados

para Vila dos Pobres em Barretos.

Natal Solidário. Sindicato da início a
campanha esperando contar com o

apoio e a colaboração dos bancários.

Confraternização Entrega de prêmios Entrega de troféu - Time Campeão

5ª Integração dos Bancários

NOVEMBRO 2010NOVEMBRO 2010JUNHO 2010JUNHO 2010MAIO 2010MAIO 2010

FEVEREIRO 2010FEVEREIRO 2010 ABRIL 2010ABRIL 2010 AGOSTO 2010AGOSTO 2010

Divulgação do evento foi feita em tabela da copa entregue a toda categoria.



Realizações - Obras Sede de Campo e Sede Central

Salão de festas e eventos - ANTES Salão de festas e eventos - DEPOIS

Portão de entrada clube - ANTES Portão de entrada clube - DEPOIS

Sindicato dos Bancários Sede - ANTES Sindicato dos Bancários Sede - DEPOIS

Salão de festas e eventos - ANTES Salão de festas e eventos - DEPOIS

Portão de entrada clube - ANTES Portão de entrada clube - DEPOIS

Sindicato dos Bancários Sede - ANTES Sindicato dos Bancários Sede - DEPOIS



EDITORIAL

Campanha Nacional 2010

Realizações

Mais um ano que se vai, não fizemos tudo que
queríamos, mas fizemos tudo de acordo com nossas
possibilidades. Empenhamos nosso tempo, nossas
forças, nossa coragem e disposição de luta, tudo em
nome da representação da categoria e da dignidade
do trabalhador.

Realizamos uma série de atividades, benfeitorias
na sede de campo e sede central, renovamos e
firmamos novos convênios, lutamos e conquistamos.
Fizemos juntos a maior greve dos vinte últimos anos.

O tema Assédio Moral, foi dado destaque
prioritário nas discussões da campanha deste ano, que
culminou com a conquista de uma nova cláusula na Marco Antônio Pereira - Presidente

CCT 2010/2011 objetivando criar mecanismos de
combate ao assédio moral na categoria para que não
se tenha mais casos concretos de assédio para se
resolver.

Ainda temos muito a realizar. A importância da  par-
ticipação da categoria é fundamental para que
possamos dar continuidade aos nossos projetos. Um
maior número de associados é também de fundamental
importância para continuarmos a nossa luta em busca
de melhores salários, condições de trabalho, agregar
novas conquista e continuar lutando para uma
distribuição de renda mais justa e igualitária para toda
classe trabalhadora.

Colocação portão fundos
Espaço mais amplo para estacionamento

Novo acesso - Sede de campo

Auditório sede central
Reforma Parcial

Novo salão proporciona festas
e eventos aos bancários

Lançamento da Campanha - BarretosLançamento da Campanha - Barretos Dia de Luta - BebedouroDia de Luta - Bebedouro Atividade Ncx/BB - EntrevistaAtividade Ncx/BB - Entrevista

Imagens da Greve



Cursos, Plenárias, Palestras, Seminários, Reuniões e Conferências

Curso ANBID CPA10 - Barretos Janeiro/2010 Curso ANBID CPA10 - Bebedouro Fev. / 2010Curso ANBID CPA20 - Barretos Janeiro/2010

Plenária Santander
Realizada em 25 / 02 / 2010

Plenária Itaú PAC
Realizada em 26 / 02 / 2010

Seminário Sistema Financeiro e
Desenvolvimento no Brasil - 17 / 05 / 10

Palestra sobre A Lei do Estágio
Promovida em 29 / 04 / 2010

Reunião de Negociação - Credicitrus
Bebedouro - 02/08/2010

Reunião com superintendente do BB
Oton Cabral - 05/08/2010

Conferência Regional
Catanduva - 26/06/2010

Conferência Estadual
São Paulo - 17/07/2010

Conferência Nacional
Rio de Janeiro - 23 a 25/07/10



CONVÊNIOS

NOVOS CONVÊNIOS CONVÊNIO SISNATURCARD

Caldas Novas / GO

Caraguatatuba / SP

Fortaleza / CE
Visite o site da sisnaturcard e conheça as opções:

www.sisnaturcard.com.br
Mais informações também pelo site do sindicato
www.sbbarretos.org ou no telefone 17 3322-3911

com a diretora Solange ou na secretaria do sindicato.



Reajuste de
14,28% na Parcela
Adicional de PLR

Santander
Avanços no aditivo
e melhoria do PPR

*Ampliação de 1.250
p/ 2.000 bolsas

de estudos

Reajuste de
16,33% no Piso
da categoria

Inclusão na
 CCT 2010/2011 de

mecanismo de combate
ao Assédio Moral e a
falta de segurança

bancária

CAIXA
*Valorização do Piso

*Valorização ao conjunto
do novo PCS

*Instituição da PLR Social
*E outros avanços

Aumento de
3,4 mil para 4.000
o número de bolsas

de estudos no
Itaú-Unibanco

               BB-N.Cx
Reajuste linear

entre 7,5% e 13% sem teto
e 13% para o piso

*Estabelecimento de crité-
rios para promoção por mérito,

além de outros avanços

FENABAN
Reajuste de 7,5% nos
salários de até 5.250

(desconsiderando o ats)
*Aumento Real de 3,08%

* PLR Maior

Itaú
NOVO PAC
Melhorias no
Novo Plano de
Aposentadoria
Complementar
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