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Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Biritiba Mirim e Salesópolis

Bancários cruzaram os braços por 31 dias protagonizando uma das maiores greves 
da história, que chegou ao fim após assembleia que aprovou acordo da Fenaban

Após 31 dias de paralisação em todo o 
País, os bancários chegaram em um 

acordo e aceitaram a proposta da Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban) de reajuste 
de 8% nos salários mais abono de R$ 3,5 
mil, com garantia de reposição total da 
inflação (INPC) e aumento real de 1% 
em 2017. O mesmo modelo vale para a 

atualização da 
Participação 
nos Lucros e 
Resultados 
(PLR), que 
será paga em 
até dez dias 
após a as-
sinatura do 
acordo. 

Os bancá-
rios também 
conquistaram 

15% de reajuste no vale-alimentação e 10% 
no vale-refeição e auxílio creche/babá.  Em 
2017, todas essas verbas serão reajustadas 
da mesma forma que os salários (inflação 
mais 1% de aumento real). 

HISTÓRIA
A greve dos bancários deste ano foi con-

siderada a maior da história da categoria. 
As paralisações começaram no dia 6 de 
setembro e encerraram somente dia 6 de 
outubro. Na Caixa Federal, o movimento 
grevista durou um dia a mais e chegou 
ao fim em 7 de outubro. Durante os 31 
dias de greve os bancários se mantiveram 
fortes e unidos em todo o País. “Diante 
desse momento difícil que passa os traba-
lhadores conseguimos garantir aumento 
real em 2017 e avanços no reajuste do 
vale-alimentação”, diz Francisco Candido, 
presidente do Sindicato. 

Conjuntura difícil gera
GREVE HISTÓRICA

ACORDO FENABAN,  
BB E CAIXA 2016

» Reajuste de 8% para os salários 
mais abono de R$ 3,5 mil;
» 15% no vale-alimentação;
» 10% no vale-refeição;
» 10% no auxílio creche/babá;
» Licença paternidade de 20 dias 
(a partir de 2017, quando o go-
verno anunciar o benefício fiscal);
» Emprego: Centro de realocação 
e requalificação;
» Para 2017, o reajuste será INPC 
+ 1% de aumento real (salários e 
todas as verbas);
» Dias parados: abono do dia 6/9 
a 6/10
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Diante da atual conjuntura, de retração econômica, ameaça de direitos e dificuldades por parte dos trabalhadores, bancários conseguiram  
manter avanços com a garantia de aumento real em 2017, correção de 15% no vale-alimentação e aumentos maiores no vale-refeição e auxílios

Na atual con-
juntura po-

lítica e econômica 
que vivemos, de 
ameaça aos direitos 
trabalhistas e de 
inúmeras dificul-
dades, avaliamos 
como positiva as 
conquistas obtidas 

na Campanha Salarial 2016. Mais uma 
vez, os bancários saíram fortalecidos.

Os 31 dias de greve em todo o País 
servem claramente para mostrar a in-
transigência do setor financeiro. Ao 
final dessa luta, garantimos aumento real 
em 2017 por meio do acordo de dois 
anos e o compromisso de que ao final 
do ano que vem não haverá a repeti-
ção do modelo deste ano, de reajuste 
abaixo da inflação com abono. Outra 
conquista importante foi o abono total 
dos dias parados. A Fenaban insistia na 
compensação de todos os dias, mas o 
Comando não aceitou qualquer punição 
aos grevistas. 

Não é a proposta que queríamos, mas 
é o acordo possível nessa conjuntura. 
Estávamos chegando ao teto da greve e, 
após um mês, a grande Imprensa começa 
a jogar os clientes contra a categoria, em 
um cenário em que o  governo também 
investe contra os direitos dos trabalhado-
res. É preciso ter responsabilidade com 
os bancários que fizeram os 31 dias de 
greve e manter a disposição nesse cenário 
em que só a luta nos garante!

FALA PRESIDENTE!
Só a luta nos garante

FRANCISCO CANDIDO É PRESIDENTE DO SINDICATO DOS 
BANCÁRIOS DE MOGI DAS CRUZES, SUZANO, POÁ, BIRITIBA 
MIRIM E SALESÓPOLIS

CAMPANHA SALARIAL foi lançada oficialmente em Mogi dia 31 de agosto, quando os bancários saíram às ruas para dar seu 
recado aos banqueiros; categoria se manteve forte e unida nos 31 dias de greve que combateu a intransigência dos banqueiros

GREVE HISTÓRICA MOSTRA 
FORÇA DOS BANCÁRIOS

Clodoaldo de Moraes 
é reeleito vereador

O vereador, bancário e diretor do Sin-
dicato, Clodoaldo de Moraes, foi reeleito 
para o mandato 
de vereador na 
Câmara Muni-
cipal de Mogi. 
Clodoaldo foi o 
sétimo vereador 
mais votado em 
todo o Alto Tietê.
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Alerta Bancários é o informativo do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Financiários de Mogi das 
Cruzes e Região. Sede: Rua Engenheiro Eugênio Motta, 102 – Jardim Santista – Mogi das Cruzes. Contato: (11) 4724-9117 

E-mail: sindicato@bancariosmogi.com.br Site: www.bancariosmogi.com.br Presidente: Francisco Carlos Candido  
Secretária de Imprensa: Regina Cardoso de Siqueira Jornalista responsável: Gisleine Zarbietti (MTB:39.294)  

Com informações da Fetec, CONTRAF e Sindicato dos Bancários de São Paulo.
Mogi das Cruzes
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Festa dos 
Bancários  

Evento realizado pelo Sindicato para  

comemorar o Dia do Bancário teve  

vários sorteios e homenagens


