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BANQUEIRO NÃO DÁ PRESENTE!
O reajuste que
bancárias e bancários terão
nos salários, vales refeição
e alimentação e demais
direitos econômicos
estabelecidos pela
Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) da
categoria, será de 10,97%
com ganho de real de 0,5%
acima do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor
(INPC) acumulado entre
setembro de 2020 e agosto
de 2021, que ficou em
10,42%.
Segundo dados do
Ministério do Trabalho
compilados pelo DIEESE,
até julho de 2021, apenas

17,5% dos reajustes foram
acima do INPC, 32,2%
iguais ao INPC e 50,3%
abaixo do INPC.
Para se chegar ao
índice de reajuste deve-se
somar 10,42%+1 e 0,5%+1
e multiplicar os resultados,
depois se subtrair 1 e se
multiplicar por 100 para se
se chegar à porcentagem. A
fórmula é a seguinte:
(1+10,42%) x (1+0,5%) -1.
A categoria vem
obtendo aumento real no
decorrer da história. Desde
2004, o ganho real
acumulado é de 21,94%.
Considerando os pisos

salariais, o ganho real é
ainda maior, chegando a
43,56% neste mesmo
período. “Isso ocorre
porque, em muitos anos, os

pisos tiveram reajuste
diferenciado, acima do
reajuste geral dos salários”,
explicou Gustavo
Cavarzan, economista do
Dieese

Fortaleça o Sindicato e a luta por seus
direitos: SINDICALIZE-SE!
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Convênio

NOVO CONVÊNIO COM A FGV
O convênio que o
Sindicato dos Bancários
da Baixada Fluminense
firmou com a Fundação
Getúlio Vargas, prevê que
todos os trabalhadores e
t r a b a l h a d o r a s
sindicalizadas terão 10%
de desconto nos cursos,
na modalidade presencial.
Os interessados devem
entrar em contato com o
Sindicato, ou falar com o
diretor ou diretora de sua
base, solicitando uma
d e c l a r a ç ã o d e
sindicalização, que servirá
como comprovação da
sua condição de
associado da entidade.

Justiça decreta
reestabelecimento
da função de caixa
em todo o Brasil
Uma Ação Civil Pública
ajuizada pelo Movimento Sindical
Bancário, garantiu o
restabelecimento da função de
caixas para todos os funcionários do
Banco do Brasil no país. A decisão
foi reafirmada em audiência de
instrução deste processo. O banco
queria produzir prova testemunhal,
mas o Juiz foi categórico ao afirmar
que só aceitará provas
documentais.
No encontro, foi tratado o
descumprimento da decisão liminar
do início do ano em algumas bases.
Agora, o processo avança
para o julgamento, ainda sem data
marcada.

vender ou comprar carros, etc. Para a maior
segurança de todos, os serviços ou bens sempre
serão de bancários que fornecerão agência e
banco onde trabalham. Procure o diretor ou
diretora de sua área e passe seus dados e
informações do que quer anunciar. Em breve
estará em nosso site. Em nosso jornal impresso,
O Sindicato dos Bancários da Baixada também estarão alguns desses anúncios.
Fluminense tem uma novidade importante para ANUNCIE!
as bancárias e bancários da região. Nosso site,
agora, contará com um classificados onde os Acesse nosso site, procure a parte de
funcionários dos bancos poderão, por exemplo,
comprar ou alugar imóveis, contratar serviços, “classificados” e saiba mais.

NOVIDADE!

Classificados dos Bancários!
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Distribuição gratuita para a categoria

Homologação: Informações necessárias
Para agendamentos de Homologação, escreva para
homologacao@bancariosbaixada.org e informe nome do
bancário, data de demissão, modalidade da demissão,
nome e telefones da agência.
Para o bancário associado, o Sindicato, além da área
trabalhista, também atua na área cível (responsabilidade
civil, contratos, família, previdência, entre outros).
Em caso de dúvida, ligue para o Sindicato! Informe-se!

