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A pauta de reivindicações da Campanha Nacional Unificada 
2014 está definida. Reunidos entre os dias 25 e 27 de julho em 
Atibaia (SP), na 16ª Conferência Nacional dos Bancários, os 634 
delegados eleitos  nas conferências regionais e estaduais (entre 
eles 442 homens e 192 mulheres), além de 63 observadores, 
votaram os pontos do documento que será entregue aos bancos.

O índice de reajuste para os salários reivindicado este ano 
será de 12,5% (composto por 6,76% de reposição da inflação 
projetada mais aumento real de 5,4%). Entre os principais itens 
econômicos da pauta também estão a Participação nos Lucros e 
Resultados, de três salários mais R$ 6.247, piso de R$ 2.979,25 
(salário mínimo previsto pelo Dieese), além do 14º salário.

Para os vales refeição e alimentação, 13ª cesta e auxílio-creche/babá, a categoria reivindica o valor de 
um salário mínimo mensal para cada: R$ 724,00.

Além do fim das demissões e mais contratações, os bancários vão continuar o combate à terceirização 
fraudulenta de mão de obra, que precariza as condições de trabalho e de representação desses empregados. 
Esse tipo de terceirização vem sendo defendida em projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, como 
o PL 4330, do deputado federal Sandro Mabel, além de estar previsto para apreciação pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Os delegados bancários votaram pela manutenção e aprimoramento do instrumento de combate ao 
assédio moral, conquistado em 2012 e que vem avançando na luta contra os conflitos no ambiente de trabalho. 
Também será cobrado que os bancos respeitem a legislação de segurança e adotem todas as medidas 
necessárias, previstas no projeto piloto em andamento na região do Recife (PE), para coibir sequestros e 
assaltos em agências, postos de atendimento e demais estabelecimentos. Essa proteção deve abranger 
inclusive os espaços dos caixas eletrônicos e as agências de negócios, onde há guarda e manuseio de 
numerário.

Os diretores do SindBancários Petrópolis, Alexandre Eiras, Luiz Claudio Rocha e Marcos Alvarenga, 
estiveram presentes na Conferência em SP.

Definida pauta da Campanha Nacional 2014

BRADESCO “A” É TRICAMPEÃO
Com objetivo de integrar a categoria, o 

SindBancários Petrópolis realizou no último sábado 
(26/07), no Clube Mon Recoin, o V Torneio de 
Futebol Soçaite dos Bancários.

A confraternização contou com um churrasco 
e a presença dos bancários e seus familiares. 

O campeão da competição foi o time 
Bradesco “A” e o vice, Bradesco “B”. 

O troféu da competição para o goleiro menos 
vazado foi para o companheiro, Fábio Dutra – 
Bradesco – Ag. 0401 (5 gols sofridos) e o do 
artilheiro foi para, Diego M. C. Maciel - Itaú Unibanco 
– Ag. 6181 (6 gols).

Parabéns as equipes participantes.

Atenção diretoria, comunicamos que a reunião geral foi transferida para a próxima 
quarta-feira, dia 30/07, às 18h30min, no auditório da entidade.

REUNIÃO GERAL
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