
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23 de maio de 2022                                   InformATIVO                  www.bancariosmossoro.com                     

     BANCÁRIO 

IInnffoorrmmAATTIIVVOO    

BBAANNCCÁÁRRII@@   
 

 

 

 

 

CAMPANHA SALARIAL 2022: 
SINDICATO FAZ REUNIÕES POR AGÊNCIAS 

 

 Diretores da entidade estão fazendo um périplo pelas agências bancárias 

da base, com a finalidade de tirar dúvidas e receber sugestões sobre as 

reivindicações da categoria. 

 

 
Reunião com funcionários do Bradesco 

 
 A Campanha Salarial dos Bancários 

2022 começou com uma grande consulta aos 

bancários e bancárias de todo o Brasil, no qual 

os trabalhadores indicaram as suas 

prioridades. A partir daí foram realizados 

encontros em todos os sindicatos, para 

empregados bancos públicos e privados; e 

finalmente o nosso Encontro Nacional 

realizado em 10/05, onde foi aprovada de 

forma democrática a pauta de reivindicações 

da categoria, que será entregue à Fenaban 

(federação dos bancos). 
 

 Estes foram os pontos levados em 

consideração para a construção da pauta, e é 

exatamente sobre eles que o Sindicato dos 

Bancários de Mossoró e Região trabalha nas 

reuniões por local de trabalho. 

Vejamos: 

 

1. Defesa do Emprego 

 

2. Aumento real e PLR 

 

3. Aumento maior do VA e VR 

 

4. Teletrabalho 

 

5. Saúde e condições de trabalho 

 

6. Terceirização 

 

7. Sindicalização e acesso as reuniões virtuais 

 

8. Crédito com juros baixos para impulsionar o 

crescimento econômico e a distribuição de renda 

 

9. Defesa dos bancos públicos 

 

10 Defesa da democracia 

 

11. Nenhum direito a menos 

 

12. Apoiar candidaturas que defendam os direitos, 

os bancos públicos e a pauta da Classe 

Trabalhadora 

 

________________________________________ 

Boletim semanal do Sindicato 
dos Bancários de Mossoró e 
Região 

17  a  23/05/2022 
 

Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor.    
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Sindicato faz Reunião sobre a 

Campanha Salarial em agência do 

Banco Itaú 

 

 Quando for entregue a pauta de 
reivindicações, inicia-se a fase de 
negociações com os banqueiros, que 
apresentarão suas propostas aos 
trabalhadores, que por sua vez, 
novamente de forma coletiva e 
democrática, decidirão se aceitam 
ou rejeitam as mesmas. 

 
 A Reforma Trabalhista, aprovada no 

governo Temer, acabou com um princípio 

jurídico chamado ultratividade, que garantia 

a validade de uma Convenção Coletiva de 

Trabalho até que outra fosse assinada. Com 

o fim da ultratividade, caso a nossa 

Convenção Coletiva de Trabalho não seja 

renovada até a sua validade, 31 de agosto, 

nenhum dos nossos direitos estará garantido. 

Por isso, a categoria bancária buscou 

antecipar os passos da Campanha Nacional 

dos Bancários 2022 

 

 
Em outra agência do Itaú, as funcionárias 

após ouvirem os diretores do Sindicato 

sobre as dificuldades da Campanha 

Salarial deste ano, foram brindadas com 

um pequeno presente, ainda relativo às 

comemorações do 1º de Maio. 
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Funcionários  do  BB – Agência 
TRT  escutam  o  Sindicato 

 
 

-------------------------------------------- 
Para mais informações acesse: 
www.bancariosmossoro.com 
-------------------------------------------- 

Fique sócio do Sindicato e fortaleça a 
luta em defesa dos nossos direitos e 
a busca por novas conquistas 
 
Você lembra como foi a última 
Campanha Salarial? 
 
A última Campanha Salarial dos 
Bancários foi realizada em 2020, em 
plena pandemia, o que obrigou os 
Sindicatos a se reinventarem e 
utilizar fortemente a tecnologia na 
mobilização da categoria. Os 
bancários conquistaram um acordo 
com validade de dois anos com a 
manutenção de todos os direitos da 
categoria. 
------------------------------------------------- 

Em 2020 tivemos reajuste de 1,5% 
sobre o salário + ABONO de 2 mil. 
--------------------------------------------

O que é aumento real? 
 

 Aumento real significa reajuste 
acima da inflação, mensurada pelo INPC 
no período entre a data base da 
categoria do ano anterior e a véspera da 
data base do ano corrente (INPC + 
percentual de aumento real). 
 

O aumento real incide também em direitos 
como auxílio creche ou vale-refeição? 

 
 Se acordado com a Fenaban, o aumento 
real (INPC + percentual de aumento real) pode 
incidir, além de sobre os salários, em todas as 
demais verbas como vale-alimentação, vale-
refeição, auxílio-creche/babá, 13ª cesta-
alimentação, 13º salário, etc. 

 

Banco do Brasil e Caixa têm 
reivindicações específicas? 

 
 Sim. Além das reivindicações levadas à 
Fenaban (Federação Nacional dos Bancos), os 
bancários do BB e da Caixa têm reivindicações 
específicas. Essas pautas específicas são 
negociadas pelos representantes dos 
trabalhadores desses bancos diretamente com 
as respectivas diretorias das instituições 
financeiras. Assim, na Campanha Nacional 
Unificada, além das mesas de negociação com 
a Fenaban, que resultam na renovação da 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), 
também são realizadas mesas com as direções 
do BB e da Caixa, que resultam na renovação 
de seus respectivos Acordos Coletivos de 
Trabalho (ACT) aditivos à CCT. 
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Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Crédito 

de Mossoró e Região 

Av. Abel Coelho, 1600 - Abolição III  

Fone: (84) 3318-1600 / Whatsapp: (84) 98121-1600 

sindbancarioss@gmail.com 

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas 

de Crédito de Mossoró e Região 

 

Av. Abel Coelho, 1600 - Abolição III  
Fone: (84) 3318-1600 / Whatsapp: (84) 98121-1600 

sindbancarioss@gmail.com 

Francisco Alfredo de Assis Neto 
Coordenador Geral 

 
Edição e Redação: 

Diógenes Neto de Souza 
Coordenador de Imprensa e 

Comunicação 

Qual a abrangência da Campanha Salarial dos Bancários? 
 
 Nossa mobilização é muito mais abrangente do que a reivindicação por aumento salarial, e inclui 
reivindicações por melhorias nas condições de trabalho e no ambiente de trabalho dos bancos, como as 
relacionadas com saúde e igualdade de oportunidades, por exemplo. 
  
 Além do mais fazemos uma campanha nacional que engloba a categoria bancária do país inteiro. 
Os bancários são uma das únicas categorias no país com uma Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 
válida para todo o Brasil. 
 
 É uma Campanha Salarial unificada porque é feita com trabalhadores de bancos privados e de 
bancos públicos, como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Ou seja, o que é negociado com a 
Fenaban vale tanto para bancários de instituições privadas quanto para bancários de instituições 
financeiras públicas. 
 
 Nas mesas, os representantes dos bancários não reivindicam apenas reajuste salarial, mas 
também a ampliação de direitos. E foi isso que possibilitou à categoria conquistar tantos direitos nas 
últimas décadas, como PLR (Participação nos Lucros e Resultados), vale-alimentação, auxílio-
creche/babá, folga assiduidade, licença-maternidade de 180 dias, licença-paternidade de 20 dias, 
instrumento de combate ao assédio moral e muitos outros. 
 

O que é Fenaban? 

 

 Fenaban é a sigla para Federação Nacional dos Bancos, trata-se do sindicato 

patronal, que representa os bancos na mesa de negociação com os representantes 

dos trabalhadores. Na Fenaban estão representados os maiores bancos privados 

que atuam no país - Itaú, Bradesco e Santander - e também os bancos públicos, 

Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 
 
 
 
 

> Está com um problema no seu local de trabalho ou 
seu banco não está cumprindo o acordado?  
 Entre em contato conosco pelo whatsapp (84) 98121-1600 ou 

telefone (84) 3318-1600 ou solicitação via site e redes sociais. 
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FALE COM O SINDICATO 

EXPEDIENTE 


