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Encontro Regional em Taubaté

Aconteceu no dia 23 de junho, 
em Taubaté, o encontro Regional 
dos Bancários, que tratou de temas 
específicos da categoria e tirou dú-
vidas sobre a Campanha Salarial 
2012. A regional 5 da FETEC-CUT, 
formada pelos Sindicatos de Tau-
baté, Mogi das Cruzes e Guaru-
lhos, apresentaram a consulta da 
pesquisa que foram entregues nas 

agências, mostrando as prioridades 
reivindicadas pelos bancários e o 
cronograma que será seguido pelos 
Sindicatos.

Durante o evento participaram 
mais de 80 dirigentes sindicais, que 
acompanharam atentamente a pau-
ta, em breve será divulgado os re-
sultados da pesquisa realizado nas 
três bases sindicais.

Os Diretores (Esq. para dir.) Valdir Machado, José Luiz (Peixe), Igor, Celso, Valdir , Evanoel e Adriana

Definido as reivindicações da Campanha Salarial 2012
Cerca de 700 delegados participa-

ram da 14ª Conferência Nacional dos 
Bancários, realizado entre os dias 20 
e 22 de julho, em Curitiba, definindo 
a pauta para a Campanha Nacional 
2012. Todas as reivindicações serão 
encaminhadas à Federação dos Ban-
cos no dia 1° de agosto, iniciando 
nos dias 7, 8, 15 e 16 as primeiras 
negociações da categoria.

Confira as principais 
reivindicações da pauta 2012:

• Reajuste Salarial de 10,25% (5% 
de aumento real, além da inflação 

projetada de 5%);
•PLR – três salários mais R$ 4.961,25;
• Piso – salário mínimo do Dieese 
(R$ 2.416,38);
• Vales alimentação, refeição e auxí-
lio-creche – valor do salário mínimo 
nacional (R$ 622);
• Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
(PCCS) – para todos os bancários;
• Auxílio-educação – pagamento para 
graduação e pós;
• Emprego – Ampliação das contrata-
ções, aumento da inclusão bancária, 
combate às terceirizações, além da 
aprovação da convenção 158 da OIT;
• Respeito à jornada de seis horas;

• Fim das metas abusivas e do assé-
dio moral que levam a categoria ao 
adoecimento em níveis epidêmicos;
• Mais segurança nas agências ban-
cárias, com instalação das portas 
giratórias, biombos e proibição de 
transporte de chaves por bancários;
• Previdência complementar para todos;
• Regulamentação da remuneração 
total (fixa e variável);

• Igualdade de oportunidades;
• 14º salário;
• 13ª vale refeição;
• Efetivação de todos os caixas;
• Direito de optar por dinheiro, para 
uso com combustível ou fretado, no 
lugar do vale - transporte;

*Com informações do Seeb São Paulo

Conferência Estadual
A Conferência Estadual realizada 

no dia 14 de julho, votou a pauta de 
reivindicações que foi encaminhada 
ao debate na 14ª Conferência Na-
cional, em Curitiba. A pauta final será 
entregue à Federação dos Bancos 
(Fenaban),  no mês de agosto.

Entre as prioridades apontadas pela 
categoria no estado estão o índice de 
10,25% (reajuste com inflação mais 
aumento real de 5%), combate ao as-

sédio moral, fim das metas abusivas, 
inclusão bancária e mais contrata-
ções, além do fim da rotatividade. 

Eles também definiram o piso 
do Dieese e a PLR (três salários 
base mais verbas fixas além de 
R$ 4.961,25 de parcela fixa adi-
cional). Temas como o fim do fa-
tor previdenciário e a redução dos 
spreads bancários também foram 
abordados.

Bancários votam minuta no Encontro Regional  em Taubaté
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Expediente 

VEM AI! 
FESTA DOS BANCÁRIOS

Bancários fiquem atentos para 
garantir seu convite da festa dos 
Bancários que acontece em agos-
to. Os diretores estarão deixando 
nas agências uma lista para os 
bancários sindicalizados que ti-
verem interesse em participar da 
comemoração, a lista será reco-
lhida no dia 27 de julho.

Os convites podem ser retira-
dos a partir do dia 6 até 17 de 
agosto, na sede do Sindicato, na 
Rua Dr. Silva Barros, 248, Cen-
tro, Taubaté. Mais informações 
pelo telefone: (12) 3633-5366.

Valdir Aguiar assume presidência do
 Sindicato dos Bancários

O Diretor Valdir Aguiar, funcionário 
do Santander assumiu a presidência 
do Sindicato dos Bancários de Tauba-
té e Região, após a desincompatibili-
zação de Vera Saba, que disputará as 

eleições para o pleito municipal este 
ano. Como presidente, Valdir tem a 
responsabilidade em orientar os ban-
cários na Campanha Nacional 2012, 
que está em andamento. 

Dia Nacional de Luta no Bradesco

Os Diretores visitaram as agências da 
base,  distribuindo material informativo 
para os bancários sobre o Dia Nacio-
nal da Luta no Bradesco, no último dia 
4 de julho. Os trabalhadores exigem 
que a direção da instituição atenda 

O Sindicato convida todos os 
bancários para participarem da 
Caravana de lançamento da Cam-
panha Salarial 2012. A passeata 
acontece na quarta-feira,  22 de 
agosto, passando pelas principais 
agências da cidade, e  a concen-
tração será a partir das 9 horas  
na sede Sindicato, Rua Dr. Silva 
Barros, 248, centro.

Confira abaixo as demais 
agendas das caravanas cutistas 
no Estado de SP:

06/08 - Limeira
07/08 - Registro
08/08 - Bragança
09/08 - Jundiaí
13/08 - Presidente Prudente
14/08 - Assis
15/08 - Barretos
16/08 - Araraquara
17/08 - Catanduva
20/08 - Mogi das Cruzes
21/08 - Guarulhos
22/08 - Taubaté
23/08 - Santo André

CAMPANHA SALARIAL 2012

Perfi l

Valdir Aguiar é bancário licenciado do Banco Santander (ex-banespa). 
Com 25 anos de experiência, há 13 anos representa a categoria como 
dirigente sindical, já ocupou diversos cargos na direção do Sindicato  e 
na Federação dos Bancários da CUT.  Durante esse período participou 
ativamente de diversos conselhos, como o de saúde em Taubaté, que as-
sumiu dois mandatos, e o da previdência social e saúde do trabalho em 
Pindamonhangaba.

O Dirigente é advogado com especialização em direito público, tra-
balhista e eleitoral.

Para Valdir Aguiar, temos um sindicato com histórico de lutas em de-
fesa do trabalhadores,  organizado e preparado para enfrentar todos 
os desafios que se aproximam. “ Não mediremos esforços para atingir 
os nossos objetivos. Esperamos contar com a ajuda e o apoio de todos 
os bancários da nossa base sindical.”, ressalta.

reivindicações para melhorar os planos 
Bradesco Saúde e Odontoprev.

 Em vários estados, esse ato busca 
pressionar o Bradesco para que me-
lhore e amplie a rede credenciada, 
com inclusão de serviços de psiquia-

tria, fonoaudiologia, psicoterapia, 
nutricionista, entre outros, já que o 
banco tem condições de atender os 
seus funcionários.

“A maior queixa dos bancários é 
em relação ao plano de saúde não 
cobrir acompanhamento com psi-
cólogas e psiquiatras, já que mui-
tos trabalhadores são afastados 
de suas atividades por problemas 
psicológicos, devido a pressão por 
metas abusivas e assédio. E no pla-
no odontológico basicamente cobre 
extração e restauração, precisamos 
de um plano mais completo.”, res-
salta o diretor do Sindicato, Evanoel 
Machado.

........................................................

Dia Nacional de luta mobiliza os bancários contra os planos oferecidos pelo Bradesco

Valdir Aguiar


