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VENCEMOS A LUTA!
10% de reajuste salarial: Uma conquista da classe bancária
Superávit
Para as forças sindicais, os 10% de reajuste salarial,
mais os 14% sobre os benefícios, foram um bom negócio,
pois dos 16% reivindicados inicialmente pelo Comando
Nacional dos Bancários, a Fenaban fez uma primeira oferta
de apenas 5,5% em todas as verbas, prontamente recusada
pelos bancários. Já na segunda rodada de negociações, a
instituição ofereceu 7,5% sem abonos. Depois, ofertou
Após dois meses de negociações, bancários e patrões
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ordem de 9,8%.

Nacional dos Bancos (Fenaban), reajuste salarial de 10%,
mais reajuste de benefícios, como os vales alimentação e
refeição, de 14%.

Caso o Comando Nacional dos Bancários não aceitasse
a última oferta da Fenaban, haveria o risco de a discussão ir
parar no Judiciário. Tendo em vista que a greve já se estendia
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categorias geralmente recebem de 5% a 7% de reajuste

diretamente prejudicados pelas paralisações, a Justiça
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O presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Ramo

7,5%, oferecidos anteriormente pela Fenaban e recusados
pelos bancários.

Financeiro de Poços de Caldas e região (Sintraf-PCR) é
representante oﬁcial dos bancários em Minas Gerais.
Agnaldo Alves Viana é um dos líderes sindicais que fazem
parte da mesa de negociações junto aos banqueiros. Ele,
que esteve à frente das reivindicações da classe em âmbito
nacional, avalia que as manifestações da classe
trabalhadora foram decisivas para o sucesso nas
negociações. Caso contrário, o resultado poderia ter sido pior
para o trabalhador. “Quem esteve na mesa de negociações
viu que os banqueiros não estavam dispostos a negociar com
a classe trabalhadora. Mas foi a adesão de toda a categoria
que fez com que conseguíssemos garantir um reajuste
superior ao da inﬂação, e que não depreciará o salário de
cada trabalhador”, deﬁne Viana.

No dia 26 de outubro, durante assembleia organizada pelo
Sintraf-PCR, os bancários de Poços e região votaram pelo
ﬁm da greve. Dentre os votantes, 86% disseram “Sim” ao
ﬁm das paralisações na região.

BANCÁRIOS DE 22 CIDADES DA REGIÃO ADERIRAM À GREVE
Depois de 21 dias, a greve dos bancários chegou ao ﬁm na noite de 26 de outubro. Em todo o país, foram mais de 12 mil agências
que tiveram suas atividades paralisadas desde o dia 6 de outubro. Em Poços de Caldas e região, base de atuação do Sintraf-PCR,
mais de 700 proﬁssionais, distribuídos em 22 cidades, aderiram à greve.
No primeiro dia de manifestações, 32 agências foram paralisadas, sendo 20 em Poços de Caldas e o restante nas cidades de
Andradas, Botelhos, Caldas, Ibiraci, Itaú de Minas, Jacuí, Juruaia, Monte Belo, Monte Santo de Minas, Santa Rita de Caldas e São
Sebastião do Paraíso. À medida que a caravana do sindicato – liderada pelo presidente Agnaldo Alves Viana – avançava pelo Sul de
Minas, trabalhadores das cidades alcançadas aderiam à greve. Em menos de duas semanas, 86% das agências de Poços de
Caldas e região tiveram suas atividades paralisadas.
Conﬁra o mapa de ocupação do Sintraf-PCR na região.
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PALAVRA DO PRESIDENTE
para dizer “NÃO” ao patronato, deixar os nossos postos de
trabalho e ir às ruas reivindicar melhorias para o nosso dia a
dia. Em meio à crise política, em que trabalhadores de
diversas categorias têm sentido na pele a depreciação de
seus rendimentos mensais, nós bancários temos uma
história diferente a contar. Conquistamos reajustes de
salários e benefícios superiores ao índice de inﬂação. No
Brasil de hoje, esta conquista representa uma importante
vitória para os trabalhadores da classe bancária.

Caro(a) trabalhador(a),
A união da classe bancária resultou na garantia dos
direitos de cada trabalhador. A sociedade brasileira vive hoje
uma crise econômica, política e moral, fato que diﬁcultou as
negociações. Mesmo obtendo lucros anuais cada vez mais
exorbitantes, os bancos encontraram na desaceleração da
economia um argumento favorável para endurecer o diálogo
com seus trabalhadores.

Nossa luta não está terminada. Temos pela frente um
inimigo perigoso, chamado Terceirização, o grande vilão do
nosso tempo. Os banqueiros querem pagar menos; diminuir
a zero suas responsabilidades sobre o trabalhador; e, com
isso, enfraquecer as forças sindicais. Mas não podemos nos
render às pressões por parte do patronato. É lutando juntos
que continuaremos a vencer as batalhas. Junte-se ao SintrafPCR e se proteja de todas as investidas contra o trabalhador.
Mais uma vez, o nosso Muito Obrigado!
Desejamos sucesso a todos!

Mas nós todos lutamos e ﬁzemos valer o nosso papel de
cidadãos conscientes de seus diretos e deveres. Em nenhum
momento fugimos da luta. Ao contrário, tivemos coragem

AGNALDO ALVES VIANA
Presidente do Sintraf-PCR
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NOVO REFORÇO DA CLASSE BANCÁRIA
Este é o nosso novo mascote. Ele irá nos representar nos assuntos
mais relevantes da classe. Será o símbolo da proteção ao bancário
e seus direitos como trabalhador.

Ajude-nos a escolher um nome para o nosso novo herói. Escolha
uma das sete opções abaixo e vote pelo WhatsApp (19) 991959296; ou mande o nome que você escolheu para o e-mail
sintrafpcr@uol.com.br.
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ANIVERSARIANTES
Conﬁra a lista completa no nosso site

www.sintrafpcr.org.br

