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Jornal Agita Bancários apresenta nesta edição a retrospectiva 2014 sobre as negociações e conquistas alcançadas 
durante o ano. Confira ainda, as fotos da 7ª Festa dos Bancários e do Lançamento da Campanha Nacional.O

Diretoria toma posse para o Triênio 2014-2017

Em janeiro, os Diretores do Sindicato dos Bancários de Taubaté e Região participaram da 
solenidade de posse para o triênio 2014-2017. Eleito para a Presidência da Instituição, Casé 
assume a frente de uma das principais categorias fortes e organizadas do país. Com experiência 
no movimento sindical, no Sindicato Cidadão e na administração pública municipal, continuará a 
luta para defender os trabalhadores e seus direitos.  

Diretoria Seeb Taubaté e Região
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Editorial

Bancários,

Nesta edição do jornal 

Agita apresentamos a retros-

pectiva das atividades realizadas em 2014.  

Conseguimos novas conquistas econômicas 

e sociais com o fechamento da campanha sala-

rial, mostrando o empenho e a união da catego-

ria na luta dos novos direitos. O reajuste de 8,5% 

(aumento real 2,02%) nos salários, por exemplo, 

representa um acréscimo anual de cerca de R$ 

3,312 bilhões. A PLR injetará na economia R$ 

5,112 bilhões. Em 11 anos, são 20,7% de ganho 

real nos salários e 42,1% nos pisos.

E a nossa luta não para.  Continuaremos pro-

testando para que seja retirado do Congresso 

Nacional o Projeto de Lei 4330 (terceirização), 

que permite que o empregador contrate ou-

tras empresas para realizar atividades-fim, ou 

seja, além dos serviços já largamente terceiri-

zados como limpeza, vigilância e manutenção 

considerados atividades-meio, os empresários 

poderão contratar terceiros para realizar a prin-

cipal atividade da empresa.

E também defendemos o Plebiscito Cons-

tituinte exclusivamente para discutir o siste-

ma político, que dentre outros assuntos, o 

fim do financiamento empresarial das cam-

panhas políticas.

Desejo a todos os Bancários (as) um Feliz 

Natal e próspero 2015! Repleto de paz, saúde e 

fraternidade.

Presidente do Sindicato dos Bancários 
de Taubaté e Região

Carlinhos Casé

Conferências 
Conf. Regional: (12 de julho) 

Este ano, a Conferência Regio-
nal dos Bancários aconteceu em 
Guarulhos. O Encontro tratou de 
temas específicos da categoria e 
tirou dúvidas sobre a Campanha 
Salarial. A regional 5 da FETEC-
-CUT, formada pelos Sindicatos de 
Taubaté, Mogi das Cruzes e Guaru-
lhos, apresentaram a consulta da 
pesquisa mostrando as priorida-
des reivindicadas pela categoria.

Conf. Estadual: (19 de julho) Os 
bancários definiram suas priori-
dades para a Campanha Nacional 
Unificada 2014, na 16ª Confe-
rência Estadual realizada em São 
Paulo, onde as reivindicações fo-
ram levadas para debates na Con-
ferência Nacional.

Conf. Nacional: (25 a 27 julho) 
A 16ª Conferência Nacional dos 
Bancários aconteceu em Atibaia, 
onde foram aprovados os eixos e 
estratégias da Campanha Nacio-
nal 2014. A pauta de reivindica-
ções da categoria foi entregue no 
dia 11 de agosto para a Fenaban. 

Dia Nacional de Luta
Durante o ano realizamos o ‘Dia Nacional de Luta’ nos bancos pú-

blicos e privados, reivindicando direitos específicos de cada instituição. 
Confira as fotos: 

Confêrencia Regional

Confêrencia Estadual

Confêrencia Nacional

Confêrencia Nacional

CAIXA

Santander Itaú

HSBC

HSBC



Lançamento da Campanha Nacional
O Sindicato saiu às ruas em setembro para apresentar aos bancários e 

clientes a sua minuta de reivindicações para a Campanha Nacional Unificada 
2014. A Caravana percorreu às principais agências do centro em Taubaté. 

Este ano, o conceito de mídia teve caráter lúdico: Bancos em 3D (Demi-
tem, Desrespeitam e Deprimem), visando chamar a atenção dos trabalha-
dores e da população sobre as reivindicações da categoria.

Foram sete dias intensos de gre-
ve no país, em nossa base parali-
samos mais de 70% das agências, 
até a negociação. A proposta rea-
justa os salários e demais verbas 
em 8,5% (aumento real de 2,02%), 

o piso salarial em 9% (2,49% aci-
ma da inflação) e o vale-refeição 
em 12,2%, além de contemplar 
outros avanços não econômicos, 
como mecanismos de combate às 
metas abusivas e o assédio moral. 

AS PROPOSTAS ECONÔMICAS 

*Reajuste - 8,5% (2,02% de aumento real).

*Piso portaria após 90 dias - 1.252,38 (9% ou 2,49% de aumen-
to real).

*Piso escritório após 90 dias - R$ 1.796,45 (9% ou 2,49% acima 
da inflação).

*PLR regra básica - 90% do salário mais R$ 1.837,99, limitado a 
R$ 9.859,93. Se o total ficar abaixo de 5% do lucro líquido, salta 
para 2,2 salários, com teto de R$ 21.691,82.

*PLR parcela adicional - 2,2% do lucro líquido dividido linear-
mente para todos, limitado a R$ 3.675,98.

AS PROPOSTAS SOCIAIS

Combate às metas abusivas - Bancos incluirão na Convenção 
Coletiva o compromisso de que “o monitoramento de resul-

tados ocorra com equilíbrio, respeito e de forma positiva para 
prevenir conflitos nas relações de trabalho”. Trata-se de mais um 
passo no combate às metas abusivas, que tem provocado adoe-
cimento e afastamento de bancários. Além disso, a cobrança de 
metas passará a ser proibida não somente por SMS, mas tam-
bém por qualquer outro tipo de aparelho ou plataforma digital.

Casais homoafetivos - Os bancos divulgarão a cláusula de exten-
são dos direitos aos casais homoafetivos, informando que a op-
ção deve ser feita diretamente com a área de RH de cada banco, 
e não mais com o gestor imediato, para evitar constrangimentos 
e discriminações.

Conquista no HSBC - O HSBC apresentou a proposta de paga-
mento de R$ 3 mil, sob forma de participação nos resultados 
(PR), através de uma antecipação de R$ 2 mil em outubro e R$ 
1 mil em fevereiro de 2015. A proposta é resultado da pressão 
da greve e das negociações com o banco inglês, uma vez que a 
instituição teve prejuízo no balanço do primeiro semestre. Con-
forme o modelo de distribuição de lucros, o pagamento aos 
trabalhadores ficaria prejudicado.

Conquista dos Bancários

Confira as outras conquistas nosso site: www.bancariostaubate.com.br

Dias de GreveDias de Greve

Bancários aprovam proposta da Fenaban
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Expediente 

O Sindicato em comemoração ao “Dia do Bancário” 
(28 de agosto) realizou uma grande festa com o tema 
Preto & Branco para celebrar junto a categoria essa 
data de muitas conquistas e vitórias.  

Dia do Bancário


