
 
 

Os bancários terão reajuste de 10,97% nos
salários, vales refeição e alimentação e
demais direitos econômicos estabelecidos
pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
da categoria, 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%. 

“O reajuste mostra o acerto do acordo de dois
anos negociado pelo Comando Nacional dos
Bancários com Fenaban em 2020. Para nós,
é motivo de comemoração, pois seremos uma
das poucas categorias a ter reajuste com
aumento real neste ano. No caso dos
trabalhadores de bancos públicos, talvez
sejam os únicos entre as empresas públicas a
conquistarem aumento acima da inflação”,
observou a presidenta da Confederação
Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro (Contraf-CUT), Juvandia Moreira,
que é uma das coordenadoras do Comando
Nacional dos Bancários. “O governo
Bolsonaro fez reviver o mostro da inflação e,
infelizmente, a grande maioria dos
trabalhadores terão perdas salariais. Isso não
pode acontecer, ainda mais numa conjuntura
de crise e de carestia na qual estamos
vivendo”, completou. 

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.

Cálculo do reajuste dos bancários
O economista Gustavo Cavarzan, do
Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Dieese), alerta que
algumas pessoas podem achar que existe erro na
porcentagem de reajuste. “O cálculo não é feito
com a simples soma de 10,42% mais 0,5%.
Existe uma fórmula de cálculo composto para se
calcular o ganho real”, explicou. 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.
Histórico de aumento

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 o economista do Dieese.
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Sou Edson Gonçalves, atualmente estou Delegado da seccional Bahia
e os represento nas assembleias. Desta forma, participamos das
decisões sobre os rumos da instituição, sempre primando pelas
melhores práticas da Governança Cooperativa. Neste mandato, a partir
da nossa atuação, conquistamos importantes realizações para
COOPERFORTE e ganhos para nos associados:

 # _Acesso dos familiares até 3°grau dos cooperados; _# _Ingressos
dos funcionários das empresas estatais e servidores públicos federais,
estaduais e distritais;

# _Superamos a marca dos 150.000 Cooperados;

# _Atingimos ativos superiores a 2,6 Bilhões de reais;

# _Alcançamos o maior resultado da nossa história, sobras brutas de
105,6 milhões de reais, em 2020;

# Distribuímos aos associados participação nos resultados (Sobras) na
ordem de 59,9 milhões de reais, em 2020. 

Por esses resultados alcançados, me habilito, apresento meu nome
para apreciação e renovação do mandato. Peço seu voto e apoio para
avançarmos nas conquistas, com zelo ao nosso patrimônio, ética e
observância aos princípios cooperativos, com solidez, segurança e
excelência

 # Edson Goncalves (Boka),

- É Bacharel em Administração de Empresas; Pós-graduado com MBA
em Finanças e Banking (Universidade Paulista); 

 - Educador Financeiro pelo Instituto Cooperforte (Voluntariado); 

-Vice-presidente do Sindicato dos Bancários de Irecê e região;

- Representante no Conselho da AFBNB Ag.Morro do Chapéu;

- Vice-presidente da AABB Morro do Chapéu;

 -Delegado Cooperforte Bahia/Interior;

 -Agente de Desenvolvimento da Superintendência do BNB;

- Ex-Diretor e Conselheiro Fiscal da Federação dos Bancários Bahia e
Sergipe;

- Ex-Membro efetivo do Conselho de Ética da Cooperforte.

Com o seu voto avançaremos com Excelência, Competência e
Inovação. 

Edson Gonçalves 120256

 
 

Os Bancos tem demitido em plena pandemia,
descumprindo o acordo firmado com a categoria. Mas o
departamento jurídico atento a estas ocorrências tem
feito sua parte. A bancária ANA LUIZA, da agência
localizada na orla é mais uma funcionária demitida
irregularmente a ser reintegrada, garantindo todos os
seus direitos.

Mais uma vitória da categoria
O Bradesco insiste em dispensar trabalhadores de forma
irregular, mas enquanto os bancos insistirem em tirar o
emprego dos bancários, o sindicato continuará trabalhando
arduamente para protegê-los.


