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Jornal d@ Bancári@
propostas aprovadas

Na noite de segunda-feira (26/10), 
reunidos na sede do Sindicato dos Bancários 
de Barretos e região, bancários aprovaram 
a proposta apresentada pela Fenaban de 
forma unifi cada que prevê reajuste de 10% 
para salários, piso e PLR, e de 14% para vales 
alimentação e refeição e para a 13ª cesta, bem 
como as específi cas do Banco do Brasil e da 
Caixa Econômica Federal.

SAÚDE - A Campanha 2015 também 
garantiu a assinatura de um termo de 
entendimento entre os seis maiores bancos e 
o movimento sindical bancário para tratar das 
condições de trabalho e da gestão das instituições 
de modo a reduzir as causas de adoecimento. 
As comissões de empresa acompanharão para 
garantir melhorias das condições de trabalho.

DIAS PARADOS - A negociação 
garantiu que não haverá desconto dos dias e a 
compensação resultaria em abono de 63% dos 
dias parados para quem faz jornada de seis horas 
e de 72% dos dias para quem faz oito horas. A 
compensação, seja para quem fez os 14 dias 

úteis de greve ou menos seria de, no máximo, 
uma hora por dia, entre 4 ou 5 de novembro até 
15 de dezembro.

Assistencial – De acordo com a assembleia 
foi aprovada a contribuição assistencial de 3,33% 
do salário com teto de R$ 260,00, parcelado em 
duas vezes. O valor ajuda a cobrir os gastos do 
Sindicato com a Campanha Nacional Unifi cada 
2015 e de toda a estrutura disponibilizada para 
os 21 dias de greve em Barretos e região.

Mas, de acordo com sua política 
democrática e de transparência, o Sindicato 
proporciona aos bancários o direito a solicitar 
o não desconto. Será das 9h as 17h do dia 
30 de outubro a 9 de novembro, mediante 
requerimento manuscrito de próprio punho, 
devendo constar nome, qualifi cação, número 
da CTPS, nome do banco e obrigatoriamente 
ser entregue individual e pessoalmente, 
para entrega do protocolo individualizado 
garantindo seu direito, das  9:00 às 17:00 horas 
na sede ou na sub-sede do sindicato.
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Funcionários aprovam proposta do Banco do Brasil e greve acaba

Empregados da Caixa aprovam proposta e encerram greve


