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 – Terceira paralisação nacional dos bancários. Greve traz 60% de reajuste e fortalece a recém-criada 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito (Contec, de 1959) e a mobilização para a 
aprovação da Lei 4.090, que instituiu o 13º salário.

 – Os sindicatos da categoria partem para ações unificadas, garantindo direitos como o fim do trabalho aos 
sábados, abonos semestrais nos salários e anuênio. 

 - Oposição Bancária assume a direção do Sindicato de SP. O Sindicato participa da luta pela anistia 
ampla, geral e irrestrita, sancionada em 79.

 - Categoria consegue unificar data-base nacionalmente.

 - Nasce a CUT, com ativa participação dos bancários.

- Intervenção. O Sindicato é retomado em março de 1985.

 - Campanha pelas Diretas Já!

- Luta pela participação popular na Constituinte

- Acontece a maior greve de bancários do Brasil, a primeira pós-64, mobilizando, em setembro, cerca de 500 mil 
trabalhadores. 

 - São reconhecidos como bancários também os funcionários da Caixa Econômica Federal (CEF), 
anteriormente tratados como economiários. 

 - Bancários organizam protestos e greve nacional de sete dias conquista os tíquetes refeição e 
alimentação.

 – Categoria se engaja no movimento Fora Collor!, que provocou o impeachment do primeiro presidente 
eleito após a ditadura militar. 

- Bancários são a primeira categoria a assinar acordo único válido para todo o País, no mesmo ano em que é 
fundada a Confederação Nacional dos Bancários. 

 – Conquistada a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), cuja evolução seria marca dos anos 
seguintes.

 - Discussão sobre Igualdade de Oportunidades integra a convenção coletiva.

 - Após queda no número de bancários durante a segunda metade dos anos 90 e nos dois primeiros anos do 
novo século, a categoria volta a crescer. 
- Os bancários da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil têm seu direito de representação sindical 
finalmente respeitado, recuperam parte dos direitos retirados durante os oito anos de mandato de FHC e 
alcançam outras conquistas, como a participação nos lucros. 
- Ocorre a primeira campanha nacional unificada entre funcionários públicos e privados, com greve de 30 dias. 
- A partir desse ano os bancários recebem aumento real em todas as campanhas salariais e fecham acordos 
melhores para a PLR. 
- Quatro bancos privados concedem auxílio-educação para seus funcionários, pagando parte ou totalidade das 
mensalidades de faculdades. 

 - Conquistada a 13ª cesta-alimentação. Ampliada a conquista de auxílio-educação na maioria dos bancos.

Algumas conquistas da categoria bancária

PARTICIPE E CONCORRA A PRÊMIOS
Todos os bancários podem participar da campanha de sindicalização que irá até 
01/12/08: os não-sócios associando-se e os já sindicalizados apresentando novos 
filiados. Cada associado receberá um cupom personalizado e numerado com a 
matrícula sindical para participar do sorteio de vários prêmios (TV de 32” de LCD, 
um notebobok e um Smartphone desbloqueado) que será realizado em evento a ser 
marcado pelo Sindicato no fim do ano, após o término da campanha. E atenção: a 
cada novo filiado que o bancário já sindicalizado apresentar receberá novo cupom e 
terá mais chances de ser premiado. Boa sorte!

Confira a íntegra do regulamento da campanha no site www.bancariosabc.org.br. 
Mais informações no Sindicato (4993-8299).
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SELO AGÊNCIA
100% SINDICALIZADA
Este ano o Sindicato traz uma novidade: as agências 
que no decorrer da campanha de sindicalização 
atingirem 100% de sócios terão direito a uma 
contribuição para a festa de fim de ano da unidade, de 
acordo com a seguinte proporção: agências com até dez 
empregados receberão R$ 100,00 e, com número 
superior, ganharão R$ 200,00. Esses valores serão 
entregues em festa que será realizada no fim do ano 
pelo Sindicato.
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Pelo presente, autorizo o desconto das mensalidades em minha folha de pagamento, de acordo com a legislação em vigor, bem como as deliberações de
assembléias, em favor do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO RAMO FINANCEIRO DO GRANDE ABC
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Seja sindicalizado e fortaleça a sua categoria 
Entregue esta ficha para o diretor de sua base ou envie por fax (4993-8290). Sua filiação ao Sindicato 
proporcionará uma série de vantagens para você, além de fortalecer a representatividade da categoria. 

Entre nesse time: sindicalize-se!

SINDICALIZE-SE AGORA MESMO!

CONQUISTAS
Realização de palestras e atividades com foco na 
saúde do bancário como um todo a fim de levar 
informação à categoria; fiscalização da ergonomia 
dentro dos locais de trabalho; emissão de 
Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT).

Na hora de exigir os seus direitos na Justiça, ser 
sindicalizado faz a diferença, pois você recebe todo o 
atendimento necessário com a certeza de que seus 
direitos estarão preservados. Somente em 2007 o 
Jurídico pagou cerca de R$ 600.000,00 de ações 
ganhas aos bancários.

Com a venda de imóveis não utilizados pelo Sindicato, o 
valor do imposto sindical (autorizado pelos bancários em 
assembléia) e redução de gastos foi possível construir a 
primeira parte da nova sede. A segunda etapa da obra 
está prevista para ficar pronta no início de 2009 com a 
construção da sede social e Centro de Formação, da 
entidade.

Que tal ter descontos em faculdade e pós-graduação, 
escolas de educação infantil, cursos de idiomas, 
tratamento psicológico e até na hora do lazer, em 
parques de diversões, hotéis e pousadas? Sendo 
sindicalizado é possível. O Sindicato tem convênio com 
várias instituições, o que proporciona ótimos e 
exclusivos descontos aos associados.

Quem é sócio tem acesso às informações da 
categoria, do Brasil e do mundo por meio de materiais 
exclusivos como a newsletter Nem te Conto, a 
Revista do Brasil, o jornal Notícias Bancárias, NB Fax 
e o site. O Sindicato também possui parceria com o 
jornal ABCD Maior.

O Sindicato tem parceria com o clube de campo do 
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Todos os bancários 
filiados podem utilizá-lo, assim como seus familiares e 
convidados. E mais: a entidade também possui 
convênios com hotéis, pousadas, companhias de 
viagens e os parques Hopi Hari, Playcenter e Wet́ n 
Wild.

O Sindicato, junto com os bancários, tem conquistado 
avanços nos acordos coletivos. Entre as conquistas 
estão PLR com valor mais alto, propiciando melhor 
distribuição de renda, cesta-alimentação extensiva a 
todos os bancários e auxílio-educação.


