
 

                     Goiânia, 30 de julho de 2013 
 
 
 

Bancários entregam 
reivindicações à Fenaban 

 
 A Comissão Executiva Bancária Nacional de Negociação (CBNN/Contec) entrega 
nesta terça-feira, 30, a pauta de reivindicações dos bancários à Federação Nacional dos 
Bancos (Fenaban), na sede da entidade patronal em São Paulo(SP). 
 Dentre as reivindicações estão reajuste salarial pelo INPC  mais 5% de aumento 
real (projeção de 11,93%), piso salarial igual ao do DIEESE (2.860,21 em junho), 
participação nos lucros ou resultados (PLR) de no mínimo três remunerações brutas 
mais valor fixo de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) a todos os empregados, 
gratificação de função míima de 70%, gratificação de caixa mínima de R$ 1.430,00; 
salário refeição, cesta alimentação, 13º salário refeição e 13ª cesta alimentação de R$ 
680,00 cada, fim da rotatividade, da terceirização, assédio moral e das metas abusivas 
dentre outras. 
 O Sindicato dos Bancários de Goiás integra a comissão nacional de negociações 
e será representado na reunião pelo seu presidente Sergio Luiz da Costa. 

Caixa e Banco do Brasil 
 A entrega das pautas de reivindicações dos bancários do Banco do Brasil e da 
Caixa Econômica Federal está marcada para o dia 8 de agosto nos edifícios sedes 
dessas instituições financeiras em Brasília (DF). 
 No dia 9 de agosto a Contec reúne com a direção da Caixa Econômica Federal às 
10h, em Brasília-DF, para apresentação das regras da Promoção por Mérito 2013 na 
instituição. 
 

Cadastramento de emails 
 Conclamamos os bancários a permanecerem atentos e bem informados sobre o 
passo a passo das negociações com os bancos. O Sindicato disponibiliza as notícias no 
momento em que elas acontecem pelas redes sociais (www.facebook.com/bancariosgo, 
www.facebook.com/sindicatodosbancariosdegoias, www.twitter.com/bancariosgo) e no 
site www.bancariosgo.org.br. 
 Para facilitar o acesso à informação a entidade sindical disponibiliza também o 
cadastramento de e-mails através do serviço de newsletter do site 
www.bancariosgo.org.br. Cadastre seu e-mail imediatamente e passe a receber as 
notícias on-line endereçadas a você. 
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