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Assembleia começa na quarta (31) e vai até 18h de quinta, 1º de setembro, pelo sistema 
VotaBem. Entre no site do Sindicato e participe da votação da proposta 

Assembleia virtual nesta quarta-feira, 31 de Assembleia virtual nesta quarta-feira, 31 de 
agosto, 18h. Garanta a sua participação emagosto, 18h. Garanta a sua participação em
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A assembleia virtual para avaliar e votar 
a respeito das propostas dos bancos está con-
fi rmada para começar nesta quarta-feira, 31 
de agosto, através do aplicativo VotaBem, 
antecedida por uma plenária de esclare-
cimento sobre as mesas da Fenaban  e das 
negociações específi cas do Banco do Brasil, 
da Caixa Econômica Federal e do BNDES, a 
partir das 18h. A votação irá até às18h desta 
quinta-feira, dia 1º de setembro, para garan-
tir a participação do maior número de possí-
vel de bancários na decisão sobre os rumos 
da campanha salarial. Todo o sistema e as 
inscrições estão disponibilizados no site do 
Sindicato. O Comando Nacional, a Contraf-
-CUT e o Sindicato indicam a aprovação da 
proposta da Fenaban. 

A MESA DE NEGOCIAÇÃO

A negociação com a Federação Nacio-
nal dos Bancos (Fenaban), desgastante, 
começou na segunda-feira (29) e atraves-
sou a madrugada da terça-feira (30), com 
interrupções. Ante as recusas do Comando 
Nacional dos Bancários em relação às pro-
postas que gerariam perdas para a catego-
ria, a reunião continuou até a madrugada 
desta quarta (31) e após pressão dos repre-
sentantes da categoria na mesa de nego-
ciação e de bancários e bancárias de todo 
o país nas redes sociais e nos locais de tra-
balho, os bancos fi nalmente apresentaram 
uma nova proposta (nos quadros ao lado).  
“Numa das negociações mais duras da his-
tória, com dignidade, unidade e mobiliza-
ção a categoria conseguiu fazer os bancos 
avançarem na mesa de negociação. En-
tendemos que o melhor caminho é a apro-
vação das propostas, garantindo nossos 
direitos com a renovação da Convenção 
Coletiva de Trabalho e evitando a perda 
de direitos que os bancos queriam impor”, 
disse o presidente do Sindicato do Rio 
José Ferreira, que esteve nas negociações.  
O INPC (Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor) será divulgado pelo Dieese no dia 
9 de setembro. A estimativa hoje é de 8,83%. 
Veja detalhes dos índices da Fenaban no ver-
so.  Novas informações, em tempo real, você 
confere em nosso site: www.bancariosrio.
org.br.

Proposta da FenabanProposta da Fenaban
•Índice em 2022 = 8%
•Índice em 2023 = INPC + 0,5%

•PLR  2022 = INPC NA REGRA BÁSICA E 13% NA PARCELA 
ADICIONAL 
•PLR  2023 = INPC + 0,5%

•VA 2022 = DE 726,71 PARA 799,38 (10% DE REAJUSTE)

•VA 2023 = INPC + 0,5%

•VR 2022 = DE 41,92 PARA 46,11 (10% DE REAJUSTE)
•VR 2023 = INPC + 0,5%
•R$ 1.000,00 ABONO EM TÍQUETE

TELETRABALHO
•2022 = 86,40
•2023 = INPC + 0,5%

Essa proposta signifi ca reajuste:

•Piso - 10,1%
•Salário de Caixa - 9,7%
•Salário Médio - 8,9%

•INPC do período só será divulgado em 09 de setembro. O 
índice estimado hoje é de 8,83%. 



Ingressos esgotados para a festa do Dia do Bancário com show do Monobloco no 
Circo Voador, nesta quinta-feira, 1º de setembro. Parabéns bancários e bancárias!

 A campanha  A campanha 
nacional da dignidade nacional da dignidade 

e da unidadee da unidade
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Convocação 
de Consulta 
Assembleia

O SINDICATO DOS EM-
PREGADOS EM ESTABE-
LECIMENTOS BANCÁRIOS 
E FINANCIÁRIOS DO MU-
NICÍPIO DO RIO DE JA-
NEIRO, com CNPJ sob o nº 
33.094.269/0001-33, situado 
na Av. Presidente Vargas 502/ 
16º, 17º, 20º, 21º e 22º, andares 
Centro, Rio de Janeiro, por seu 
Presidente abaixo assinado, nos 
termos de seu  Estatuto, consi-
derando o estado de Assembleia 
Geral Extraordinária permanen-
te aprovado na reunião assem-
bleia de instalação realizada no 
dia 26 de agosto de 2022, por 
solicitação do Comando Nacio-
nal dos Bancários,  CONVOCA 
todos  os trabalhadores bancá-
rios, sócios ou não sócios,   que 
atuem na base territorial deste 
sindicato, a participarem da ple-
nária de esclarecimento e debate 
da Entidade sobre a campanha 
nacional dos Bancários que será 
realizada através da plataforma 
Zoom, a partir das 18h do dia 31 
de agosto de 2022, bem como, 
da  consulta assembleia remota/
virtual  a ser realizada no perí-
odo das 19h horas do dia 31 de 
agosto de 2022 até as 18h horas 
do dia 01 de setembro de 2022, 
na forma disposta no site  www.
bancariosrio.org.br (página ofi -
cial do Sindicato na Internet), 
onde estarão disponíveis todas 
as informações necessárias para 
deliberação sobre a proposta 
apresentada na mesa única de 
negociação por parte da Comis-
são de Bancos coordenada pela 
FENABAN, para a renovação  
das Convenções Coletivas de 
Trabalho e, sendo o caso, pro-
posta apresentada pelo Banco do 
Brasil e Caixa Econômica Fede-
ral para renovação dos seus res-
pectivos Acordos Coletivos de 
Trabalho Aditivos e, em caso de 
recusa, deliberação sobre even-
tuais encaminhamentos  

Rio de Janeiro, 31 
de agosto de 2022

Jose Ferreira Pinto
Presidente

Esta campanha nacional 
dos bancários, numa das con-
junturas mais duras de sua 
história, tem sido marcada 
pela dignidade e unidade de 
todos os bancários e bancárias. 
O Sindicato realizou inúme-
ras caravanas em agências da 
Zona Sul, Centro, Zona Oeste 
e Norte e Região da Leopol-

O Comando Nacional dos Bancários defende a aprovação da proposta dos bancos, após rodadas desgastantes de 
negociação desde a segunda (29) à madrugada de quarta (31) e graças a mobilização nacional da categoria

dina e os dirigentes sindicais 
viram em cada olhar e reação 
às atividades sindicais, sempre 
de esperança e o sentimento de 
que, juntos, sim, a categoria 
é a capaz de virar esse jogo, 
qualquer jogo e adversidade. 
Mais do que nunca está pro-
vado que é com participação 
e mobilização que o trabalha-

dor preserva direitos, defende 
a democracia e alcança supe-
ração. O jogo ainda não aca-
bou. Mas uma certeza existe 
no coração dessa categoria 
aguerrida que faz história: uni-
dos, a gente supera qualquer 
desafi o. Parabéns bancários 
e bancárias e boa assembleia. 
#BoraGanharEsseJogo


