
CAIXA NÃO GARANTE DIREITOS DOS 
EMPREGADOS NA 2ª NEGOCIAÇÃO
O banco disse não às reivindicações dos 

empregados sobre Nenhum Direito a 
Menos, Caixa 100% Pública e Condições 
de Trabalho, e não assegura PLR Social. 

Próxima negociação será dia 26/7 (pág. 2)
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CAMPANHA NACIONAL 2018
Bancos não apresentam proposta 

na terceira negociação
Bancários apre-
sentaram pau-
ta sobre saúde 
e condições de 

trabalho, mas Fe-
naban apenas se 
comprometeu a 

estudar as reivin-
dicações da ca-
tegoria. Próxima 
negociação será 
dia 25/7 (pág. 3)

Plenária sobre o andamento da Campanha 2018, dia 26 de julho no 
Sindicato dos Bancários do Ceará (Rua 24 de Maio, 1289, Centro), às 19 horas. 

Venha e traga seus colegas do banco! “Todos Por Tudo!”

Foto: FENAE
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Banco não assina garantias contra 
a reforma trabalhista

2

O Dia Nacional de Luta é fundamental 
para mostrar a mobilização e insa-
tisfação dos trabalhadores com a 

intransigência do banco e do governo. Isso 
fi cou claro durante a segunda reunião da 
mesa específi ca de negociação, realizada 
dia 20/7, em Brasília. Os principais pontos 
da pauta foram Nenhum direito a menos, 
Caixa 100% Pública e temas relacionados 
ao dia a dia dos trabalhadores.

Os representantes dos empregados 
cobraram o fi m da discriminação de gê-
nero, através do fi m da possibilidade do 
descomissionamento de gestantes, além 
da manutenção da titularidade da função 
pelos empregados doentes na licença mé-
dica. Os empregados reivindicam também 
que a Caixa garanta ampla defesa nos 
processos disciplinares, não punindo os 
trabalhadores antes do fi m do processo. 
Atualmente, o trabalhador que recorrer 
corre o risco de ter a pena piorada.

O movimento sindical cobrou o forta-
lecimento da negociação permanente e 
um debate com todos os seguimentos dos 
empregados da carreira administrativa e 
profi ssional, durante a mesa permanente 
da Contraf-CUT, que representa mais de 
90% dos bancários. Ficou acordado de ser 
no fórum nacional. É importante lembrar 
que as conquistas foram conseguidas na 
mesa de negociação da Contraf-CUT. A 
exemplo do que foi feito sobre o fi m do 
descomissionamento arbitrário, quando 
foram debatidos 12 pontos com os comis-
sionados e os avaliadores de penhor, que 
foram representados na mesa por associa-
ção, e entregaram uma pauta especifi ca, 
que também foi discutida naquela ocasião.

Os empregados cobraram ainda garan-
tia de um delta por ano por antiguidade dos 
empregados. A Caixa negou, no entanto, 
aceitou a manutenção do atual modelo, 
que cada dois anos garante um delta de 
antiguidade e todo ano a discussão da 

sistemática por mérito.
Sobre Nenhum direito a menos, a Caixa 

não aceita consignar nenhuma garantia 
contra as novas leis trabalhistas e disse 
que vai seguir a regra de PLR da Fenaban. 
Alegou também que não tem autorização 
do pagamento da PLR social.

A direção do banco informou ainda que 
o limite da soma da PLR está limitada pelo 
governo. A regra mencionada seria 25% 
do que for pago de dividendos no tesouro. 
Com base nos últimos anos, fi ca em 6,25 % 
do lucro líquido. A Caixa se colocou como 
responsável das condições de saúde do 
ambiente de trabalho. O banco garantiu 
que os dirigentes sindicais terão livre 
acesso aos locais de trabalho, que não será 
constituída comissão de representantes 
de empregados não vinculadas ao sindi-
cato e não será limitada nem cerceada a 

liberdade de expressão dos sindicatos e 
dos trabalhadores.

Porém, não garantiu a abrangência 
que o Acordo Coletivo de Trabalho valha 
pra todos os empregados e não assinou o 
pré-acordo de ultratividade. Negou ainda 
o fi m do Caixa Minuto.

Sobre a Caixa 100% Pública, o banco 
negou contratação em todos os itens.

Os empregados cobraram ainda o não 
fechamento de unidades, principalmente 
em cidades e bairros periféricos. A Caixa 
disse que o processo está suspenso. Os 
empregados cobraram a redução imediata 
das taxas de juros e das tarifas. A Caixa 
colocou que está seguindo a política e a 
taxa está ligada a necessidade do banco. 
Os empregados disseram, então, que a 
necessidade vai além do lucro imediato e 
sim, responsabilidade social com o país.

• Garantia de um delta por ano para promoção por 
antiguidade (permanece como está);

• Sem negociação sobre garantias contra as novas leis 
trabalhistas;

• Sem autorização do pagamento da PLR Social. 
Modelo de PLR: segue a Fenaban;

• Sem garantia de abrangência do Acordo Coletivo para 
todos;

• Não assinou o pré-acordo da ultratividade;
• Negou o fi m do Caixa Minuto;

• Não negocia itens referentes à Caixa 100% Pública;
• Não negocia redução das taxas de juros e tarifas 

para empregados.

A CAIXA DISSE NÃO!



   Tribuna
Bancária Edição 1534  |  23 a 28 de julho de 2018

CAMPANHA NACIONAL

Metas são principal causa de adoecimento, 
mas bancos não trazem solução
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Os negociadores da Fenaban foram 
confrontados com a realidade de 
adoecimentos provocada pelo 

modo de gestão dos bancos, com pressão 
para o cumprimento por metas abusivas. 
Apesar disso, na 3ª rodada de negociações 
da Campanha Nacional 2018, realizada dia 
19/7, em São Paulo, não houve avanço 
para reivindicações cruciais da categoria 
bancária, como o fi m do assédio moral, 
das metas abusivas e das difi culdades 
impostas ao tratamento dos adoecidos 
em função do trabalho. A Fenaban fi cou 
de voltar ao tema e fazer proposta para as 
reivindicações do Comando Nacional dos 
Bancários até o fi nal da campanha.

O Comando apresentou dados alarman-
tes do setor que mais gera gastos ao INSS: 
6% do total de recursos para afastados 
são consequência do modo de gestão dos 
bancos. São responsáveis, ainda, por 21,2% 
do total de afastamentos do trabalho por 
transtorno depressivo recorrente, 18% 
por transtornos de ansiedade, 14,6% por 
reações ao estresse grave e 17,1% do total 
de afastamentos do trabalho por episódios 
depressivos.

As próximas rodadas de negociação 
serão realizadas em 25 de julho, sobre em-
prego, e 1º de agosto (cláusulas econômi-
cas), quando a Fenaban se comprometeu 
a apresentar uma proposta fi nal para os 
trabalhadores.

RESPEITO AOS ATESTADOS MÉDI-
COS – O Comando apontou cláusulas da 
Convenção Coletiva que não estão sendo 
respeitadas ou que precisam ser ajustadas 
para promover melhores condições de tra-
balho nos bancos. Dentre as reivindicações 
apresentadas está o fi m da revalidação 
dos atestados médicos apresentados pelos 
trabalhadores. Os trabalhadores também 
apresentaram proposta para alterar a 
cláusula 29 da CCT que estabelece cri-

térios para a criação de juntas médicas 
que avaliam o trabalhador afastado. De 
acordo com a lei, o INSS tem atribuição 
pública exclusiva para avaliar a capaci-
dade laboral do empregado. 

ASSÉDIO E METAS ABUSIVAS – Em 
2015, os bancários conquistaram cláusula 
na CCT que prevê adesão dos bancos ao 
Programa de Desenvolvimento Organi-
zacional para a Melhoria Contínua das 
Relações de Trabalho, com o objetivo 
de estabelecer limites à cobrança de 
metas, assédio moral, competitividade, 
dentre outros problemas que adoecem 

os bancários. É a cláusula 57, que prevê 
reunião para o acompanhamento dessas 
iniciativas, mas isso não ocorre. O Coman-
do cobrou a realização desses encontros 
e a Fenaban concordou.

O instrumento de combate ao assédio 
moral, uma conquista dos trabalhadores 
de 2010, previsto pela cláusula 58, também 
precisa ser aprimorado, com redução do 
prazo para apuração das denúncias pelos 
bancos para 30 dias, com apresentação de 
informações sobre os procedimentos de 
apuração adotados e sobre os critérios 
para conclusão. 

SEGURANÇA BANCÁRIA – Os diri-
gentes bancários cobraram e a Fenaban 
concordou em alterar a cláusula 33 da CCT, 
que trata de segurança bancária. Assim, 
conforme reivindicado pelo Comando, foi  
ampliado para bancários vítimas de extor-
são mediante sequestro (e não somente 
sequestro consumado como é hoje) o di-
reito a atendimento médico e psicológico, 
o registro de boletim de ocorrência (BO) 
com a inclusão na divulgação dos dados 
estatísticos e a avaliação de pedido de 
realocação também para esses casos. Os 
representantes dos trabalhadores cobra-
ram ainda providências dos bancos para 
a questão das agências que permanecem 
fechadas ou sem numerário após explo-
sões em assaltos. 

“Cobramos 
mais uma vez 

que as propostas 
tenham 

objetividade, 
pois os 

bancários estão 
trabalhando 
doentes nos 

seus locais de 
trabalho. Saúde e condições de trabalho 

são vitais para desenvolver nossas 
atividades”

José Eduardo Marinho, presidente em 
exercício do SEEB/CE
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Dia d

govern
O dia 10 de agosto foi escolhido 

pelas centrais sindicais como 
o Dia do Basta, para mostrar a 
indignação do povo brasileiro 

com a política nefasta do golpista 
Temer. Não é mais possível 

conviver com os estragos que 
esse governo golpista e ilegítimo 
impôs à classe trabalhadora. O 

Brasil pós-golpe já contabiliza 
28 milhões de desempregados 

e os postos de trabalho gerados 
são precários graças à reforma 
trabalhista. Direitos constantes 

da CLT foram rasgados. A 
privatização de empresas 

e bancos públicos signifi ca 
também precarização das 

condições de trabalho e mais 
desemprego. O Dia do Basta 

vai mandar um recado a quem 
pleiteia qualquer cargo nas 
eleições deste ano. O povo 

brasileiro não está satisfeito e 
não aceita políticas que não 

sejam voltadas ao amparo dos 
trabalhadores. Em Fortaleza, 

o ato acontece na Praça da 
Bandeira, a partir das 9h.

Basta de 
desemprego;

Basta de retirada 
de direitos;

Basta de 
privatizações;

Basta de 
aumentos 
abusivos no gás e 
nos combustíveis;

Basta ao descaso 
e sucateamento 
da saúde pública;

Basta de 
sofrimento para o 
povo brasileiro;

Basta de famílias 
dormindo nas 
ruas.

BASTA! NÃO
Exames fraudados 
no SUS aumentam 
câncer terminal em 
mulheres

O Papanicolau é um exame gi-
necológico que deve ser realizado 
periodicamente para diagnóstico 
precoce de câncer de colo de útero, 
já em sua fase inicial. É o 3º tipo 
de câncer mais frequente entre as 
brasileiras, seguido pelo câncer de 
mama e colorretal. Desde a última 
semana, diversos jornais vêm divul-
gando a suspeita de fraude nesses 
exames em Pelotas (RS), realiza-
dos pelo SUS. A suspeita é de que, 
há cerca de seis anos, os testes 
vêm sendo realizados por amostra-
gem, isto é, a cada 500 amostras, 
apenas 5 são analisadas, e ao 
restante é atribuído laudos-padrão 
atestando normalidade. De janeiro 
de 2014 a junho de 2017, todos os 
exames realizados identifi caram 
resultados normais. Coincidente-
mente, também há seis anos atrás, 
assumia a Prefeitura de Pelotas o 
atual pré-candidato a governador 
do Rio Grande do Sul pelo PSDB e 
líder do partido no estado, Eduardo 
Leite. 
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do Basta aos ataques do 

no golpista aos brasileiros
ÃO VAMOS ACEITAR O DESMONTE DA SAÚDE!

Fortaleza: Hospital 
do Coração 

suspende atendi-
mento por falta de 

material
Problemas como a falta de 

material e condições inapro-
priadas para executar procedi-
mentos cirúrgicos fazem parte 

da lista periódica de problemas 
na rotina dos pacientes e profi s-
sionais do Hospital do Coração, 
em Fortaleza. Um médico que já 
trabalhou no Hospital e que não 
quis se identifi car conta que, em 
uma ocasião não havia sequer 

luvas para reanimar um pa-
ciente. Ele conta que também já 
aconteceu de faltar medicamen-
tos de primeira escolha em caso 

de infarto. Em paralelo a isso, 
mães de crianças necessitadas 

de procedimentos cirúrgicos 
contam que as operações, cons-
tantemente, são desmarcadas e 
adiadas. A falta de materiais e 

equipamentos é apontada como 
principal fator que impossibilita 

a realização das cirurgias.
 

Mortalidade infantil cresce depois de 15 anos 
de redução

Um enorme esforço do governo federal e da sociedade civil durante 15 anos para 
diminuir as taxas de mortalidade de bebês e crianças começa agora a ser desfeito, às 
custas do argumento do ajuste fi scal promovido pelo governo ilegítimo de Temer. Ago-
ra, a taxa de mortalidade na infância (proporção de óbitos de menores de 5 anos para 
cada mil nascidos vivos) subiu 11% em 2016, em comparação com o ano anterior. Os 

dados foram tabulados pela Fundação Abrinq. A mortalidade na infância caiu de 30,1/
para cada mil nascidos vivos, no ano 2000, para 14,3, em 2015. O enfrentamento foi 

signifi cativo, e o Brasil se tornou referência. O aumento agora constatado está relacio-
nado aos cortes nos programas sociais feitos pelo governo Temer. Entre os programas 

que sofreram cortes, destaca-se o Rede Cegonha, o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae), o Mais Médicos, o Bolsa Família, e a situação de quase extinção do 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Enquanto cortava nos programas sociais, 
o governo Temer privilegiou parcelamento e descontos de até 90% para empresários e 

fazendeiros devedores da União. 

Temer traz doenças erradicadas de volta
Mesmo erradicadas há anos no Brasil, doenças contagiosas, como sarampo e po-

liomelite, voltaram a ser motivo de preocupação. O desmonte do SUS promovido pelo 
governo golpista e ilegítimo de Temer é a única explicação para o retorno dessas doen-
ças. A PEC do Teto dos Gastos, que congelou os investimentos públicos por 20 anos, é 
uma das iniciativas mais nocivas contra a atenção básica de saúde. Além desses im-

pactos, o ilegítimo Temer praticamente decretou o fi m do Programa de Estratégia Saú-
de da Família (ESF). Serão descredenciados do programa mais de 4.000 equipes, o que 

deixará cerca de 15 milhões de pessoas sem o acesso ao serviço básico de saúde.

POLIOMIELITE: Erradicada desde 1994, em junho foram registrados casos em 312 
cidades brasileiras.

SARAMPO: Erradicada desde 2000, entre janeiro e maio deste ano foram registra-
dos 995 casos no País, incluindo duas mortes.
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Dia 25 de julho é Dia Nacional de Luta 
em Defesa dos Planos de Saúde
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Descongestionantes
O uso indiscriminado de descongestio-

nantes nasais vicia e traz consequências 
para a saúde. Após algum tempo de uso, 
o produto perde o efeito e o nariz vai vol-
tando a fi car entupido, fazendo com que 
a pessoa use com mais frequência. Isso 
pode causar uma doença chamada rinite 
medicamentosa, condição que potencia-
liza a irritação do nariz. Quem exagera 
também pode sofrer com taquicardia e 
hipertensão. Soro fi siológico é solução 

quando os problemas forem resfriados e 
sinusites. Lesões mais sérias devem ser 

tratadas com médicos.

• • •

• • •
Democracia nos fundos 

de pensão
Audiência pública vai debater “A Gover-

nança do Regime de Previdência Comple-
mentar operado pelas Entidades Fecha-
das de Previdência Complementar”, no 

dia 27 de julho, às 9h, na sede do Minis-
tério da Fazenda, em Brasília. A Contraf-
CUT defende a democracia na gestão dos 
fundos de pensão e diz que essa audiên-
cia pública é muito importante, porque o 

governo Temer e parlamentares, a serviço 
do sistema fi nanceiro privado, tentam 

tirar o controle dos trabalhadores sobre 
seus fundos de pensão via decreto.

Dormir faz bem
Um novo estudo, desenvolvido por pes-

quisadores da Universidade de Columbia, 
de Nova York, e publicado pela revista 

PLOS Biology, traz uma conclusão per-
tinente sobre a função do sono: dormir 
tem um efeito antioxidante no organis-

mo. Para chegar aos resultados, os cien-
tistas utilizaram uma variedade mutante 
da drosófi la, inseto mais conhecido como 
mosca-da-fruta, adaptada justamente 
para ter sono mais curto do que o nor-
mal e encontraram novas evidências de 
como a falta de sono traz efeitos nega-
tivos para a saúde. A conclusão principal 
foi que a privação do sono faz com que 
os animais tenham uma sensibilidade 

maior ao estresse oxidativo agudo – ou 
seja, uma noite bem dormida tem pro-

priedades antioxidantes.

No próximo dia 25 de julho 
(quarta-feira) acontece o Dia 
Nacional de Luta em Defesa dos 
Planos de Saúde de empresas 
públicas. O movimento é uma 
orientação do Comando Nacional 
dos Bancários com o objetivo de 
denunciar a tentativa de ata-
que aos acordos coletivos e aos 
direitos dos trabalhadores das 
empresas públicas.

A Comissão Interministerial 
de Governança Corporativa e de 
Administração de Participações 
Societárias da União – CGPAR, órgão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvi-
mento e Gestão, através da Resolução nº 
22, de 18 de janeiro de 2018, apresentou 
diversas alterações à gestão dos planos de 
assistência médica dos trabalhadores das 
empresas públicas federais.

Para Dionísio Reis, coordenador da 
Comissão Executiva dos Empregados da 
Caixa (CEE/Caixa), esta medida confi gura 
nova possibilidade de ataque aos traba-
lhadores de empresas públicas e a seus 
planos de assistência médica. “Orienta-
mos a realização de paralisações de uma 
hora e a indicação do uso da cor branca, 
nas roupas e nos materiais, como forma 
de envolvimento dos trabalhadores nas 
mobilizações. Total apoio ao PDC 956/18 
para pôr fi m aos excessos das medidas 
da CGPAR”.

De acordo com Wagner Nascimento, 
coordenador da Comissão de Empresa dos 
Funcionários do Banco do Brasil, os planos 
de saúde das empresas estatais estão sob 
forte ataque do governo. “No caso do BB, as 
resoluções da CGPAR já trouxeram estragos 
como incerteza de ter o plano na aposen-
tadoria e ainda, querem jogar a conta dos 
problemas mais para os funcionários e me-
nos para o banco. Os funcionários precisam 
se mobilizar para barrar essas propostas 
que retiram direitos”.

Sobre a CAMED, leia matéria na pá-
gina 8.

Tramita na Câmara dos Deputados 
a Proposta de Decreto Legislativo (PDC 
956/2018), de autoria da Deputada Fe-
deral Érika Kokay (PT/DF) que aponta 
os excessos na resolução da CGPAR, que 
vão além das atribuições do órgão. Para 
apoiar o projeto, acesse o link https://bit.
ly/2kHhUsf e clique em Concordo.

Entre as resoluções da CGPAR estão 
prazo para que todos migrem para um 
sistema paritário de contribuição (50% 
para cada); limite de dependentes (côn-
juges e fi lhos), proibindo inclusão de 
pais e outros; proibição de que planos de 
autogestão tenham em suas diretorias 
ou conselhos representantes ligados ao 
movimento sindical.

”Participe 
de nossos 

chamamentos. 
Junte-se ao 

Sindicato na 
defesa das nossas 
Caixas de Saúde, 

que estão em 
risco”

Jannayna Lima, 
diretora de Saúde 

do SEEB/CE
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Bancário que não paga 
perde o emprego
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Quando surge uma diferença entre 
os valores depositados e contabilizados 
nos caixas das agências, o Itaú cobra essa 
dívida do funcionário responsável pela 
ocorrência. Além disso, o banco que lucrou 
R$ 25 bilhões somente em 2017, ainda 
exige que dois colegas de trabalho sejam 
avalistas do débito.

 Os gestores dizem que o caixa rela-
cionado ao problema com a diferença de 
valor tem que pagar, à vista ou parcelado, 
sob pena de perder o emprego. E se esse 
trabalhador é demitido sem ter pago a 
quantia, o colega que assinou o emprés-
timo tem que pagar. 

Para completar, o Itaú alterou o sis-
tema de conferência, que agora impede 
que os próprios bancários tenham acesso 
pleno ao processo de contabilização dos 
valores. Não existe mais a “fi ta de caixa” 
para impressão e conferências, por onde 
a contabilização dos depósitos podia ser 
consultada. Quem tem domínio do siste-
ma, que agora é digitalizado, é apenas o 
próprio banco. E com isso não há como 
saber se a quebra do caixa ocorreu por 

“Um banco que 
lucra dezenas 

de bilhões todos 
os anos e ainda 

exige que o 
bancário arque 

com alguma 
eventual 

diferença é cruel 
com os seus próprios trabalhadores” 

Ribamar Pacheco, diretor do 
Sindicato e representante da 

Fetrafi /NE na COE Itaú

alguma oscilação desse sistema. 
O risco do negócio agora é do bancário. 

Os trabalhadores questionm esse processo 
de digitalização das funções porque não 
conseguem ter acesso à contabilização que 
leva a uma eventual diferença. O Sindicato 
entende que quem tem que assumir esse 
risco é o próprio banco. Também cobra 
mudanças no sistema que permitam que o 
próprio caixa tenha algum tipo de acesso 
ao processo de conferência dos valores.

O Santander, a Caixa Econômica Fe-
deral e o Banco do Brasil são os bancos 
que lideram o mais recente Ranking de 
Instituições por Índice de Reclamações, 
divulgado dia 16/7, pelo Banco Central. 
Esses bancos tem assento na mesa de 
negociação da Fenaban com o Comando 
Nacional dos Bancários. No topo do 
ranking, referente ao segundo trimestre 
de 2018, está o Santander com 1.576 
reclamações consideradas procedentes, 
numa base de 41.311.632 clientes. 

Na segunda posição aparece a Caixa, 
com 2.475 reclamações procedentes e 
89.400.030 clientes. Na terceira posi-

CAMPEÕES DE RECLAMAÇÃO: Santander, Caixa e BB são líderes em 
reclamações do Banco Central

A Fenae continua a sua reivindicação 
pela suspensão do processo de mudança 
do Estatuto da Funcef até que a conjuntura 
política se torne mais favorável. Alterações 
estatutárias em um fundo de pensão ligado 
a uma empresa estatal, como é o caso 
da Funcef, dependem da apreciação do 
governo federal, que terá total liberdade 
para mexer na redação. 

Por isso, a Fenae decidiu fazer uma 
campanha pela suspensão da revisão 
estatutária. Para compreender os riscos 
dessa revisão, é importante elencar alguns 
dos principais pontos na proposta de revi-
são, justamente aqueles que são os mais 
preocupantes. 

A diretoria é instância executiva e o Con-
selho é instância deliberativa, a mudança 
proposta transforma o CD em executivo. 
Além disso, a questão principal não se 
resolve: o peso maior da patrocinadora 
pelo voto de desempate. 

Outro ponto que preocupa refere-se 
às mudanças no processo eleitoral, que 
dividem a representatividade dos partici-
pantes, ou seja, o fi m da eleição por chapa, 
que consequentemente impacta na gover-
nança. A eleição por chapa sugere sintonia 
entre os eleitos, o que pode não haver em 
eleições avulsas. A eventual fragmenta-
ção entre diretores eleitos pode suscitar 
votações desfavoráveis aos participantes.

FENAE: Lançada campanha 
pela suspensão da revisão 

do Estatuto da Funcef

ção do ranking está o Banco do Brasil, com 
índice 1.301 reclamações procedentes, 
com 62.371.119 clientes. Na sequência 
do ranking, ainda considerando bancos e 
fi nanceiras com mais de 4 milhões de clien-
tes, aparecem Bradesco, Itaú, Banrisul, 
Votorantim, Banco CSF, Pernambucanas 
e Midway.

RECLAMAÇÕES – Entre os assuntos 
que mais motivam reclamações, o campeão 
é o item “irregularidades relativas à inte-
gridade, confi abilidade, segurança, sigilo 
ou legitimidade das operações e serviços, 
exceto as relacionadas a cartão de crédito, 

cartão 
de dé-
bito, in-
ternet 
banking 
e ATM”. 
P e l a 
m e t o -
dologia 
do BC, 
é feito 
cálculo 
com base no número de reclamações 
consideradas procedentes, dividido pelo 
número total de clientes do banco.
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Comissão Nacional dos Funcionários do 
BNB é contra aumento da contribuição 
da CAMED sem consulta ao corpo social
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Os Sindicatos que compõem a Co-
missão Nacional dos Funcionários 
do BNB (CNFBNB) reunidos dia 

17/7, em vídeo-conferência, sob a coor-
denação da Contraf-CUT, decidiram por 
ampla maioria se contrapor à proposta de 
reajuste das contribuições cobradas pela 
CAMED aos seus associados.

Para isso, invocam o previsto no artigo 
nº 35 Letra N, do Estatuto Social da Caixa de 
Assistência que determina para qualquer 
elevação nas contribuições à entidade a 
realização de consulta ao corpo de asso-
ciados e dele tenha a aprovação.

A Contraf-CUT/Comissão Nacional dos 
Funcionários vai propor administrativa-
mente às direções do BNB e da CAMED a 
realização dessa consulta. Caso não tenha 
êxito, vai ingressar com ação liminar na 
Justiça para suspender o reajuste anun-
ciado de 1,5% para 2,5% da remuneração 
bruta de cada associado.

As entidades sindicais também de-
nunciam que apenas foram comunicadas 
sobre o reajuste e das tratativas para sua 
aprovação no âmbito da SEST. Mas nunca 
foram convidadas a debater e opinar sobre 
as mudanças previstas, apesar de terem 
reivindicado reiteradas vezes à direção 
do Banco reuniões para tratar especifi -
camente da situação da CAMED, notada-
mente após as resoluções da CGPAR que 
estabelecem prejuízos aos benefi ciários 
dos planos de saúde de autogestão, entre 
os quais a CAMED, a CASSI e o Saúde Caixa.

Os Sindicatos integrantes da Comissão 
Nacional dos Funcionários do BNB também 

são contrários a qualquer contribuição 
retroativa, mesmo que a consulta ao cor-
po social exigida no Estatuto da CAMED 
venha a aprovar algum percentual de au-
mento na contribuição dos associados. 

Os representantes sindicais nova-
mente cobram do BNB e da CAMED 
reunião específi ca para tratar do 
assunto e desde já reivindicam 
que as discussões passem pela 
construção de um projeto global 
de gestão da CAMED, envolvendo 
a participação direta dos asso-
ciados na Direção Executiva da 
Caixa e não apenas no Conselho 
Deliberativo.

ORIENTAÇÃO – Diante das amea-
ças do governo golpista de Michel Te-
mer aos planos de saúde de autogestão, 
a Comissão Nacional dos Funcionários do 
BNB orienta os Sindicatos, com base no 
Nordeste, a conferir à CAMED igual im-
portância dada à CASSI e ao Saúde Caixa 
nas ações e manifestações prevista para o 
DIA NACIONAL DE LUTA EM DEFESA DOS 
PLANOS DE SAÚDE DOS TRABALHADORES 
DAS ESTATAIS, marcado pela Contraf-

CUT para acontecerem no próximo dia 
25 de julho.

As manifestações devem incluir 
protestos contra o atual governo e suas 
práticas de ataques aos direitos dos traba-
lhadores e à democracia, apontando para 
o envolvimento de todos os benebeanos 
na busca de uma nova correlação de forças 
políticas no Congresso Nacional, nas pró-
ximas eleições, elegendo bancada forte e 
majoritária de parlamentares de esquerda 
para apoiar a volta do projeto de um Brasil 
popular, democrático e comprometido 
com os trabalhadores e os mais pobres.

LULA LIVRE!!!

2ª Rodada de Negociação 
com o BNB dentro da 
Campanha Nacional 

2018, será dia 26/7, em 
Fortaleza


