
VAMOS CAMINHAR JUNTOS 
EM DEFESA DOS DIREITOS 

DOS TRABALHADORES

11 DE JULHO

 O Sindicato dos Bancários 
no Estado de Goiás juntamente 
com a União Geral dos Trabal-
hadores (UGT), Força Sindical, 
Central dos Trabalhadores, Nova 
Central e Central Unica dos Trab-
alhadores convocam a categoria 
bancária assim como todos os tra-
balhadores e população em geral 
para a grande manifestação que 
ocorrerá no dia 11 de julho (quin-
ta-feira). A concentração será às 
10h  na praça do Bandeirante 
 Conclamamos à  toda a classe 
trabalhadora para saírem  às ruas 
afim de promover um grande pro-
testo a nível nacional.

DIA NACIONAL DE LUTA

•Prioridade nos serviços de saúde, 
educação, segurança pública e 
transportes;
•Fim do Fator Previdenciário;
•Correção da tabela do Imposto de 
Renda;
•Recuperação das Perdas do FGTS;
•Redução imediata da jornada de 
trabalho para 40 horas semanais;
•Fim do Foro Privilegiado; 
•Criação da Lei de Responsabilidade 
Política e Social;

REIVINDICAÇÕES

G
oi

ás
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ESTADO DE GOIÁS

Aumento real de salá-
rios, isonomia nos bancos 
oficiais e novas cláusulas a 
serem agregadas na Conven-
ção Coletiva de Trabalhos, 

Campanha Salarial

Encontro Nacional define pauta unificada
Goiás (SEEB-GO), Sergio 
Luiz da Costa, a categoria 
vai lutar por um aumento 
real de salários. “Nós não 
vamos abrir mão do índice 
real e de obter também uma 
unificação a nível nacional 
desses índices.” 

A previsão para a en-
trega da pauta, unificada no 
evento, é para o dia 1º de 
agosto com a expectativa de 
que a Federação Nacional 
dos Bancos (Fenaban), Ban-
co do Brasil e Caixa façam 
uma analise sistemática e 
apresentem suas propostas 
até o dia 31 de agosto, que 
é a data de encerramento da 
data-base. 

como o vale-cultura 
foram alguns dos 
tópicos amplamente 
debatidos durante o 
42º Encontro Nacio-

nal de Dirigentes Sindicais 
Bancários e Securitários, 
realizado em Salvador-BA, 
dias 4 e 5 de julho.

O evento teve como 
objetivo unificar as pautas 
já elaboradas nos encon-
tros interestaduais em todo 
o país e no encontro pré-
-encontro nacional, realizado 
em São Paulo-SP. Segundo 
o presidente do Sindicato 
dos Bancários no Estado de 

Reajuste Salarial: INPC + 5%

Recomposição do Poder 
Aquisitivo:

Calendário retroativo a 1994

Piso nacional: Igual ou maior que o DIEESE

Adiantamento 13º: Até 28/03 de cada ano

Salário do substituto: Salário igual ao do titular menos 
vantagens pessoais

Adicional por tempo de serviço: R$ 28,00

Horas extraordinárias: Adicional de 100%

Trabalho noturno: Acréscimo de 50%

Insalubridade e Periculosidade: Pagamento de adicional

Gratificação de Função: Superior a 70%

Gratificação de Caixa: Mínimo de R$ 1.430,00

Compensador de Cheques: Gratificação de R$ 119,00

Salário-Refeição: R$ 680,00 mensais

Cesta-Alimentação: R$ 680,00 mensais

13º Salário-Refeição: R$ 680,00 até 30/nov

13º Cesta-Alimentação: R$ 680,00 até 30/Nov

Auxílio Creche/Auxílio Babá: R$ 680,00 mensais p/filho com até 
71 meses

A pauta de reivindica-
ções unificada foi transfor-
mada em três documentos 
a serem encaminhados se-
paradamente para Fenaban, 

Caixa e Banco do Brasil, 
cada qual com suas parti-
cularidades. A maioria das 
reivindicações, porém, são 
comuns e os bancários es-

tão apresentando para a 
negociação o resultado das 
discussões havidas  em todo 
o Brasil. 

As reivindicações, além 

de justas, são plenamente 
atendíveis diante do quadro 
político e econômico atual.

Confira as principais 
propostas dos bancários:

Filhos e dependentes 
portadores de deficiência e 
incapazes:

R$ 680,00 sem limite de idade

Auxílio Funeral: Equivalente a 2 remunerações

Deslocamento noturno: Ajuda de R$ 73,34 (reajustado pelo 
INPC + 5%)

Vale-Transporte: Antecipadamente até 5º dia útil do 
mês ou Auxílio Locomoção no valor 
de R$ 300,00 por mês

Ausências legais: Diversas previsões

Estabilidade: Diversas previsões

FGTS: Opção retroativa

Indenização por morte ou 
incapacidade:

R$ 250 mil

Segurança bancária: Procedimentos especiais por parte 
do banco

Descanso: Intervalo a cada 50 minutos para 
funções especificadas

Liberdade sindical: Frequencia livre dos dirigentes

Sindicalização: Garantida a realização de 
campanhas

Saúde no trabalho: Diversas ações preventivas

As reivindicAções dos bAncários

Campanha salarial
Encontro Nacional define pauta unificada

 Aumento real 
de salários, isonomia 
nos bancos oficiais 
e novas cláusulas a 
serem agregadas na 
Convenção Coletiva 
de Trabalho como 
o vale-cultura foram 
alguns dos tópicos 
amplamente deba-
tidos durante o 42º 
Encontro Nacional 
de Dirigentes Sindi- 
cais Bancários e Se-
curitários, realizado em Salvador-BA, dias 4 e 5 
julho.
 O evento teve como objetivo unificar 
as pautas já elaboradas nos encontros  regio-
nais e interestaduais e no pré-encontro em 
São Paulo-SP. Segundo presidente do Sindi-
cato dos Bancários Estado de Goiás (SEEB-
GO), Sergio Luiz da Costa, a categoria vai lutar 
por aumento real de salários. “Nós não vamos 

Confira as principais reivindicações:

abrir mão do índice real e de obter também uma 
unificação a nível nacional desses índices.”
 A previsão para a entrega da pauta, uni-
ficada no evento, é para o dia 1º de agosto 
com a expectativa de que a Federação Nacio-
nal dos Bancos (FENABAN), Banco do Brasil e 
Caixa façam uma análise sistemática e apre-
sentem suas propostas até o dia 31 de agosto, 
que é a data de encerramento da data-base.


