
O Banpará apresentou proposta de 
reajuste de 10% sobre as verbas sala-
riais, anistia dos dias parados, promo-
ção de um nível (=5%) e LICENÇA 

PRÊMIO de 5 dias, além dos 5 abonos 
anuais.

No dia 26, o BRB (Banco Regional 
de Brasília) fez proposta de 17,45% 

sobre o salário base e 24,17% sobre 
a gratificação de caixa. A proposta foi 
aceita pelos seus funcionários.

Banpará oferece 10% + promoção + 5 dias de licença + anistia

Negociação específica no BB e CEF, já! 
Por enquanto não há notícias de ne-

gociações com a Fenaban. O BRB e 
o Banpará têm lucros bem inferiores 

aos do Bradesco, Itaú, BB e CEF. Isso 
mostra que os bancos têm condições 
de ceder um reajuste digno para todos 

os bancários. A Contraf-CUT deve 
buscar negociar as questões específi-
cas com o BB e a CEF desde já.

Para arrancar uma boa proposta é preciso ampliar a greve
A greve é forte em todo o país. Em 

São Paulo há cerca de 800 agências 
paralisadas. Várias agências do BB 
fecharam as portas por causa da ade-
são de escriturários, caixas e alguns 
Asneg’s.

Na CEF a greve é mais forte tanto 
nas agências como nos centros admi-
nistrativos.

Os complexos do BB estão para-
dos, na São João a greve chega a 75% 

apesar do LAC (Local Alternativo de 
Continuidade). Na Verbo Divino, a 
CABB tem 90% de paralisação com 
a quase totalidades dos atendentes na 
greve. No SAC a adesão está em torno 
de 70%. No CSL e CSO a maioria está 
em greve.

Houve forte paralisação nos cen-
tros administrativos do Bradesco 
(Alphaville e Telebanco), Itaú (CAU 
e CPSA), Santander (CASA 2, SP1 e 

SP2).
No caso do Banpará, a paralisação 

foi a mais forte da categoria, contou 
com a adesão de 95% do funcionalis-
mo. 

Na sexta-feira a passeata reuniu mi-
lhares de bancários, carteiros e servi-
dores do judiciário federal. A unidade 
das categorias em luta fortalece a luta 
no seu conjunto. 

Devemos permanecer alertas pois poderá surgir proposta nesta semana!

Assembléia segunda 3/10 - 16 h na Quadra: R. Tabatinguera, 192 - Metrô Sé
Convocamos os bancários a se incorporarem às atividades da greve e assembléia!

Vitória na justiça no RJ: O sindicato de SP deve entrar com ação também!
 O Sindicato dos Bancários do Rio obteve duas vitórias importantes: a inconstitucionalidade do desconto dos dias 

parados e a derrubada do interdito proibitório. O Sindicato de SP também tem que ingressar com as ações.

Passeata conjunta: bancários, funcionários do correios e do judiciário federal

É necessário fortalecer a greve!



Proposta do Banpará
1.REAJUSTE de 10% sobre todas as verbas salariais, à 
exceção do anuênio, gratificação de quebra de caixa e gra-
tificação de tesoureiro. Se o reajuste nacional for superior, 
o Banpará o seguirá.

2.ANUÊNIO: Será reajustado para o valor de R$ 25,00. 
Hoje é R$ 21,49% e o crescimento é de 16,33%.

3.GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE TESOUREIROS: 
Reajuste na comissão dos tesoureiros, observado o nível 
da agência, em valores de R$ 1.532,00 a R$ 2.451,00. Até 
antes da greve, a função de tesoureiro era de R$ 1.393,00.

4.GRATIFICAÇÃO DE QUEBRA DE CAIXA: Passará 
para R$ 250,00. Hoje é R$ 180,49, crescimento de 36%.

5.TÍQUETE ALIMENTAÇÃO E CESTA ALIMENTA-
ÇÃO: Reajuste de 20%. Passará de R$ 752,76 para R$ 
903,30.

6.PLR:
6.1. Aplica-se a regra da FENABAN com majoração da 
parcela adicional em 2%;
6.2. Antecipação de R$ 1.000 até o dia 05/10/2011;
6.3. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO EXTRA de R$ 3.200 li-
near a todos os empregados ativos, sendo R$1.200,00 an-
tes do Círio, R$1.000,00 em Dezembro/2011 e R$1.000,00 
em Março/2012.

7. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO PARA APOSENTADOS 
POR INVALIDEZ: Pagamento por até 30. Item novo. An-
tes, não havia este benefício no Banpará.

8. PCS:
8.1. O Banco concederá promoção por merecimento em 
Janeiro de 2012 a todos os empregados enquadrados em 
Janeiro/2010, concedendo um nível na tabela salarial, o 
que significa 5% a mais;
8.2. Será adotado o critério de dois anos por merecimento 
e de três anos por antiguidade;
8.3. Manutenção do Grupo Paritário do PCS para discus-
são dos critérios qualitativos para a promoção por mereci-
mento.

9. ABONO ACADEMIA: valor individual de R$50,00 por 
empregado, em forma de reembolso.

10. AFBEPA: formalização da liberação de um represen-
tante para a AFBEPA.

11. LICENÇA PRÊMIO: 5 dias para cada ano, sem retro-
atividade, para gozo.

12. ABONO DOS DIAS PARADOS: não haverá desconto 
para grevistas e nem compensação de horas.

Governo intransigente quer derrotar greves
Infelizmente o banqueiro que mais 

trabalha contra a greve é o BB. Foi o 
primeiro a recorrer ao interdito proibi-
tório e faz assédio moral chantagean-
do com o desconto dos dias parados.

No correios o Ministro Paulo Ber-

nardo, funcionário do BB e ex-sin-
dicalista, disse que os carteiros eram 
intransigentes por não aceitar o des-
conto dos dias parados. Sabemos que 
a intransigência é do governo que se 
nega a respeitar o artigo 9º da Cons-

tituição.
A presidenta Dilma deveria deixar 

a intransigência de lado, e negociar 
como fez o governo do Pará ligado ao 
PSDB, e o governo do DF.

Passeata conjunta: bancários, funcionários do correios e do judiciário federal


