
Os bancários rejeitaram a proposta de repor a infl ação, diante do lucro extraordinário dos bancos. 
No Dia do Basta, mostraram indignação e que os bancos têm total condições de atender as reivindicações da 

categoria. Nova negociação acontece dia 17 (pág. 3 e 7)
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BANCOS E GOVERNO LUCRAM 
BILHÕES E CATEGORIA QUER 

AUMENTO REAL

Dia 18 de agosto (sábado), a partir de 8 horas, na sede do 
Sindicato dos Bancários, rua 24 de maio, 1289 – Centro (pág. 6)

“Entender e resistir para garantir direitos fundamentais”

BASTA!
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CAMPANHA NACIONAL 2018

Banqueiros e governo propõem apenas a 
infl ação aos trabalhadores

2

A proposta econômica que os bancos apresentaram 
na terça-feira (7/8), na sexta rodada de negociação en-
tre o Comando Nacional dos Bancários e a Fenaban, foi 
de apenas repor a infl ação – 3,90% de reajuste (INPC). 
Pela proposta dos banqueiros, a  categoria bancária 
teria aumento real zero por quatro anos.

Uma nova reunião está marcada com os bancos na 
sexta-feira, dia 17. Foram seis rodadas de negociação 
entre bancários e Fenaban e a proposta apresentada 
não contempla reivindicações importantes, como o 
fi m das novas formas de contratação, criadas a par-
tir da Reforma Trabalhista (autônomo, terceirizado e 
intermitente e contrato parcial), garantia de emprego 
e melhoria das condições de trabalho.

“A categoria não 
aceita uma proposta 
sem aumento real, 

manutenção dos direitos 
e sem a garantia de 

que os bancários não 
serão substituídos por 
formas de contratação 
precarizadas. A mobilização vai continuar 

até conquistarmos proposta decente”
José Eduardo Marinho. presidente em 

exercício do Sindicato dos Bancários do 
Ceará

DESEMPREGO
Os cinco maiores 

bancos que atuam no 
país – Banco do Bra-
sil, Caixa Econômica 
Federal, Bradesco, 
Itaú e Santander – 
eliminaram 16,9 mil 
postos de trabalho 
somente em 2017. 
Houve uma redução 
no emprego bancário 
de 57.045 postos de 
trabalho entre janei-
ro de 2012 e junho 

de 2018.

DATA BASE
A data-base dos 
bancários é 1º de 

setembro, data limi-
te para assinatura 
de uma nova CCT. A 
categoria entregou 
pauta com as rei-
vindicações no dia 

13 de junho. Houve 
negociação nos dias 

28/06, 12/07, 19/07 
(Saúde e condições 
de trabalho), 25/07 
(Emprego), 01/08 

(Cláusulas econômi-
cas) e 07/08.

LUCRO DOS BANCOS
O lucro líquido dos cinco maiores bancos 

no país - Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal, Bradesco, Itaú-Unibanco e San-

tander - nos três primeiros meses do ano 
atingiu a marca de R$ 20,3 bilhões, com 

crescimento de 18,7%.

LUCRO COM TARIFAS
Enquanto oferecem zero de aumento real 
para os trabalhadores, cobram taxas de 
juros absurdas dos clientes, com cheque 
especial a 305% ao ano e 292% ao ano 
no rotativo do cartão de crédito. Lucra-
ram R$ 80 bilhões em 2017 em plena 

crise econômica e fecharam milhares de 
postos de trabalho e agências bancárias.
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CAMPANHA NACIONAL

Bancários do Ceará rejeitam propostas 
da Fenaban, BB e Caixa

3

Reunidos em assembleia na quarta-
feira, dia 8/8, os bancários cearenses 
deliberaram pela rejeição, por unani-
midade, da proposta oferecida pela Fe-
naban em mesa de negociação realizada 
dia 7/8. Os bancários aprovaram ainda 
a participação da categoria no Dia do 
Basta, promovido pelas centrais sindi-
cais, contra os desmandos do governo 
golpista de Temer, que aconteceu na 
sexta, 10 de agosto. A categoria rejeitou 
ainda as propostas oferecidas pelo Ban-
co do Brasil e Caixa Econômica Federal.

A proposta oferecida pela Fenaban 

• Reajuste Salarial – 5% de aumen-
to real, com infl ação projetada de 
3,87% (até 7/8)

• PLR – três salários mais R$ 
8.546,64

• PISO – Salário mínimo do Dieese 
(R$ 3.747,10)

• Vales Alimentação, Refeição, 13ª 
cesta e auxílio-creche/babá – Sa-
lário Mínimo Nacional (R$ 954): 
Inclusive nos períodos de licença-
maternidade, paternidade e adoção, 

cobria apenas a infl ação nos salários, 
PLR, vales e demais verbas econômi-
cas, sem aumento real. Também não 
garantiu que os bancários não serão 
substituídos por trabalhadores contra-
tados de forma precarizada, a exemplo 
da terceirização. A próxima rodada de 
negociação fi cou agendada para o dia 
17 de agosto (sexta-feira).

Além de não querer dar aumento 
real, os bancos já disseram que vão 
retirar a cláusula da CCT que possibi-
lita o abono ou compensação dos dias 
parados de greve.

férias e nos afastamentos por doença 
de qualquer natureza ou acidente de 
trabalho.

• 14º salário;

• Fim das metas abusivas e assédio 
moral – A categoria é submetida a 
uma pressão abusiva por cumpri-
mento de metas, que tem provoca-
do alto índice de adoecimento dos 
bancários;

• Emprego – Fim das demissões; am-
pliação das contratações; fi m das 

Principais reivindicações:
novas formas de contratação, 
criadas a partir da Reforma Tra-
balhista (autônomo, terceirizado 
e intermitente e contrato parcial); 
fi m da precarização das condições 
de trabalho e homologações feitas 
no Sindicato

• Melhores condições de trabalho 
nas agências digitais

• Mais segurança nas agências 
bancárias

• Auxílio-educação
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CAMPANHA NACIONAL 2018

Banco do Brasil apresenta proposta 
insufi ciente e incompleta

O Banco do Brasil apresentou uma 
proposta de manutenção da maioria 
dos itens do Acordo Coletivo de Tra-
balho, pela vigência que for fi rmada 
na mesa única, na sexta rodada de 
negociação específi ca do BB, realizada 
na terça-feira (7), em São Paulo. Porém, 
faltou uma proposta mais completa 
para as cláusulas econômicas. O BB 
acompanhou a proposta de reajuste 
oferecida na mesa única, apenas a 
infl ação.

No documento a ser entregue pelo 
Banco do Brasil, há ajustes no texto 
atual de alguns pontos. A direção do 
banco se comprometeu a passar a 
proposta de nova redação antes da 
próxima reunião.

Um dos pontos de mudança é a 

cláusula sobre ciclos avaliatórios para 
descomissionamentos de dois semes-
tres. Outras cláusulas serão discutidas, 
como a proposta de intervalo de almoço 
e parcelamento de férias. 

O BB também não apresentou a 
proposta de renovação do protocolo 
de resolução de confl itos, para as de-
núncias de assédio moral. Um ponto 
positivo da proposta é na cláusula 
de ausências autorizadas, onde serão 
incluídos padrasto e madrasta dos 
funcionários.

A proposta do banco é insufi ciente 
e incompleta. Queremos uma proposta 
que atenda as reivindicações dos ban-
cários em outros itens, como seguran-
ça, melhoria nas questões de saúde e 
também de previdência.

O QUE O BB PROPÕE:
• Gratifi cação de caixa – não acumula com 
Gratifi cação de Função, alegando segurança 
jurídica;
• Adequação de dirigentes cedidos às en-
tidades sindicais e fi m do auditor sindical;
• Descomissionamentos – Ciclos avaliató-
rios reduzidos para dois;
• Mesas temáticas – Saúde e Segurança; 
Escritório Digital e Teletrabalho e Bancos In-
corporados.

CLÁUSULAS QUE NÃO APARE-
CEM NA NEGOCIAÇÃO AINDA:

• Compensação de horas não trabalhadas;
• Gratifi cação de função;
• Regulamento do banco;
• Escala de férias;
• Trava para escriturários e atendentes;
• Desconto assistencial;
• Auxílio de crédito por diferença de salá-
rio, auxílio alimentação e refeição; 
•  Protocolo de combate ao assédio moral.

Parceria: Sindicato mantém convênio com nutricionista clínico e esportivo

O Sindicato dos Bancários do 
Ceará firmou convênio com o nutri-
cionista clínico e esportivo Homero 
Júnior, que atua com ênfase na pre-
venção e tratamento em áreas como 
obesidade, diabetes, hipertensão, 
transtornos alimentares (anorexia, 
bulimia) e outros associados à ali-
mentação.

O profissional atua ainda com 

foco no ganho de massa muscu-
lar e na melhoria do desempenho 
esportivo para atletas iniciantes, 
além da prevenção, tratamento e 
acompanhamento com realização de 
consultas domiciliares.

A parceria firmada oferece aos 
bancários sindicalizados e seus de-
pendentes o desconto de 20% para 
a segunda e demais consultas.

SERVIÇO:

Homero Júnior
Nutrição Clínica e Esportiva
Contatos: (85) 8966 0135

9621 8386
E-mail: homero_jr@outlook.com.br
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Direção da Caixa faz proposta inaceitável 
e ignora cláusulas do ACT

Além de não garantir direitos, a direção 
da Caixa Econômica Federal apresentou 
minuta que ignora mais de 30 cláusulas 

do atual acordo coletivo específi co de trabalho, 
na quinta rodada de negociação específi ca da 
Caixa, dia 7/8, dentro da Campanha Nacional 
2018.

Os representantes dos trabalhadores expli-
citarem a insatisfação com relação à minuta 
apresentada na mesa de negociação e pres-
sionaram por uma nova rodada de negociação 
que será realizada no dia 17/8, na sequência 
da negociação com a Fenaban.

PLR SOCIAL AMEAÇADA – Os representan-
tes do banco disseram que seguirão a regra 
Fenaban e a PLR social não foi citada. Nas 
negociações anteriores, os representantes do 
banco não garantiram seu pagamento. 

SEGUINDO REFORMA TRABALHISTA – A 
direção do banco também não garantiu a in-
corporação de remuneração de função, que 
está mantido por liminar obtida na Justiça pela 
Contraf-CUT. A Caixa mantém a designação de 
função exclusivamente por minuto dos caixas, 
além de ameaçar utilizar com avaliadores e 
tesoureiros. A CEE/Caixa cobra o fi m do Caixa 
Minuto que signifi ca a uberização do trabalho 
e o banco apenas mantém a função efetiva dos 
atuais Caixas.

PROPOSTA ANIQUILA SAÚDE CAIXA – A 
direção da Caixa apresentou a proposta: “A 
Caixa oferece aos empregados e respectivos 
dependentes assistência à saúde, em modali-
dade, forma e condições modifi cáveis a qual-
quer tempo, respeitadas as normas da ANS 
e orientações estabelecidas pela CGPAR”. A 
resolução 23 da CGPAR exclui os aposentados 
atuais e futuros do plano de saúde; elimina 
contribuição por grupo familiar; e “quebra a 
solidariedade”.

DENTRE OS DIREITOS NÃO CITADOS 
NA PROPOSTA DA CAIXA, ESTÃO: 

• Horas extraordinárias;
• Adicional de trabalho em horário noturno;
• PLR Social; 
• Isenção de anuidade cartão de crédito; 
• Juros do cheque especial diferenciado; 
• Tarifas em conta corrente;
• Ausências permitidas;
• Escala de férias;
• Escala de trabalho;
• Saúde Caixa;
• Suplementação do auxílio doença (licença caixa);
• Adicional de periculosidade e insalubridade;
• Intervalo para descanso NR 17;
• Homologação das rescisões;
• GT Saúde Caixa;
• GT Saúde do Trabalhador;
• Negociação permanente;
• Incentivo a elevação por escolaridade; 
• Incorporação REB;
• GT contencioso Funcef;
• Mais contratações; 
• Abrangência do ACT.
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Empréstimos para 
contas básicas

Com a crise econômica e o desemprego 
(13 milhões de trabalhadores), as fa-

mílias brasileiras estão fazendo dívidas 
novas para pagar débitos antigos e até 
para pagar as despesas básicas (água, 
luz e supermercado). O Banco Central 

analisou o crédito bancário e revelou que 
a taxa de endividamento das famílias, 
em maio atingiu 23,3% da renda que o 
trabalhador ganha em um ano. Este é 
o maior patamar de endividamento dos 

últimos 14 meses. No SPC de julho, 46% 
das pessoas que usaram cheque espe-

cial para quitar dívidas básicas. 20% dos 
usuários usam o cartão de crédito como 

extensão da própria renda.

• • •

• • •
Violência contra a mulher

Integrante da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Mulher na Câmara Federal, 

a deputada Jô Moraes (PCdoB-MG) 
defendeu que seja institucionalizado em 
todo o País o projeto Promotoras Legais 
Populares. Promovido há 14 anos pela 
UnB no Distrito Federal e Entorno, o 

projeto difunde noções de direito ligadas 
à violência doméstica e a desigualdade 
de gênero para mulheres. Além disso, 
promove diálogo com mulheres vítimas 

de violência e as encaminha para 
atendimento jurídico, quando necessário. 
Além do DF, o projeto existe em Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e 
Goiás. Na última semana, a Lei Maria da 

Penha completou 12 anos.

“The Economist” 
e o lucro dos bancos

A revista britânica “The Economist” 
faz a constatação de que o lucro 

dos bancos brasileiros se mantém 
alto independentemente da situação 

econômica do país, seja em momentos 
de crise ou de prosperidade. A revista 

observa que os bancos brasileiros 
mantiveram a lucratividade durante o 
período de hiperinfl ação da década de 
1980 e 1990, assim como de 2015 e 
2016, com o país já sob o comando de 
Michel Temer. A revista observa ainda 

que, em 2017 e 2018, com a economia 
do país estagnada, os bancos brasileiros 

continuam registrando lucros altos.

18 DE AGOSTO

Sindicato faz evento 
para marcar Dia Mundial da 

Libertação Humana 

Sindicato dos Bancários do Cea-
rá, através de sua Secretaria 
de Igualdade e Diversidade, 

realizará no dia 18 de agosto o 
evento “Entender e Resistir para 
garantir Direitos Fundamentais”. 
Na ocasião será feita uma aborda-
gem sobre a questão dos direitos 
fundamentais, da democracia, as 
consequências das reformas pós 
golpe e a necessidade de unifi car as 
forças do campo democrático para 
fazer o enfrentamento necessário 
na atual conjuntura. 

O evento será aberto ao público 
e será realizado na sede do Sindi-
cato dos Bancários do Ceará (Rua 
24 de Maio, 1289 – Centro), cuja 
programação terá início às 8 horas 
com café da manhã, acolhimento 
de bancários e militantes dos mo-
vimentos sociais e sindicais. 

Estão confi rmados dois pales-
trantes: Martônio Mont’alverne 
Barreto Lima, procurador do mu-
nicípio de Fortaleza e professor da 
Universidade de Fortaleza; e Ana 
Virginia Porto Freitas, advogada 
trabalhista. 

Serviço:
Evento: “Entender e 

resistir para garantir 
direitos fundamentais”

Dia 18 de agosto (sábado)
A partir de 8 horas

(Café da manhã)
9 horas: Início de palestras

Local: sede do Sindicato dos 
Bancários 

(Rua 24 de maio, 1289 – Centro) 
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DIA DO BASTA

Trabalhadores cearenses dizem BASTA 
aos desmandos do governo golpista

7   Tribuna
Bancária

Os trabalhadores cearenses realizaram na sexta-feira, 10 de agosto, uma caminhada pelas ruas do Centro de Fortaleza, na luta 
por um Brasil com mais empregos, sem desmontes, sem privatizações, com mais cidadania e pelo direito do ex-presidente Lula ser 
candidato nas eleições deste ano. A categoria bancária, em plena campanha salarial, participou do ato cobrando proposta decente 

dos banqueiros. A concentração iniciou na Praça da Bandeira e os trabalhadores seguiram em caminhada pelo Centro até a Praça do 
Ferreira. O Dia Nacional do Basta na capital cearense foi organizado pelas centrais sindicais e pela Frente Brasil Popular.

À tarde, os empregados da Caixa Eco-
nômica Federal da Agência Pessoa Anta 
fi zeram uma mobilização para dizer Basta 
à retirada de direitos, ao enfraquecimento 
do papel social do banco e em defesa do 
Saúde Caixa e da Caixa 100% Pública. 
Vestir branco é uma forma de mobilização 
dos empregados para fazer uma alerta à 
sociedade cearense sobre as propostas 
que retiram direitos da categoria, con-
quistados ao longo do tempo, tais como 
Saúde Caixa, PLR Social e outros, e que 
também enfraquecem a Caixa, preparando 
o banco para uma provável privatização.

Empregados da Ag. Pessoa Anta vestem branco no Dia do Basta em defesa da CaixaEmpregados da Ag. Pessoa Anta vestem branco no Dia do Basta em defesa da Caixa



   Tribuna
BancáriaEdição 1537  |  13 a 18 de agosto de 2018

8

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Terceira rodada de negociação com o BNB 
abordou saúde e condições de trabalho
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O Comando Nacional dos Bancários, 
assessorado pela Comissão Na-
cional dos Funcionários do BNB 

(CNFBNB), se reuniu com a direção do 
BNB, dia 6/8, na terceira rodada nego-
ciação específi ca, que tratou de cláusulas 
referentes à saúde e condições de traba-
lho. A negociação contou com a presen-
ça do secretário geral da Contraf-CUT, 
Gustavo Tabatinga e representantes de 
Sindicatos com o BNB na base.

Inicialmente, os representantes dos 
trabalhadores trataram sobre a remune-
ração do empregado considerado inapto 
pelo Banco mas que esteja com recurso 
no INSS que o considera apto. O Comando 
quer garantir o salário dos funcionários 
em licença médica até que o recurso 
seja avaliado pelo INSS. “Queremos uma 
nova redação para que seja efetivamente 
garantido o direito. O objetivo é evitar 
que esses funcionários, que já estão 
fragilizados, caiam num limbo jurídico”, 
ressaltou Gustavo Tabatinga. O banco 
deve analisar uma nova redação para a 
cláusula já que as regras do INSS muda-
ram e a cláusula deve se adequar ao novo 
regramento, sem que haja prejuízo para 
o empregado ou para o Banco.

O Comando Nacional tratou ainda da 
operacionalização do Cred e do AgroA-
migo. Os representantes dos trabalha-
dores entendem que o serviço deveria 
ser operacionalizado por funcionários 
concursados. Isso diminuiria o grau de 
terceirização dentro do Banco e propor-
cionaria a necessidade de realização de 
concurso público para mais contratações. 
O Banco informou que, devido ao processo 
eleitoral, não seria possível mais a homo-
logação de concurso este ano.

Os representantes dos trabalhadores 
cobraram mais uma vez o abono das faltas 
da greve geral (dias 28/4 e 30/6/2017), 
assim como a suspensão de seus refl exos 
na vida funcional dos colegas do Banco 
que aderiram à paralisação.

Foi abordada ainda a ampliação das 
ausências legais, como em casos de 
acompanhamento de parentes ao médico 
e para a realização de consultas e exames 
obrigatórios.

CAPEF – O Comando Nacional e a 
CNFBNB abordaram também questões 
relativas à Caixa de Previdência dos 
Funcionários do BNB (Capef). Os traba-
lhadores cobraram a reformulação do 
Plano BD e a democratização da gestão 
da Caixa (com a eleição de um diretor 
representante dos associados). O Banco 
fi cou de analisar.

CAMED – Os trabalhadores solici-
taram ainda adiantamento para despe-
sas não cobertas pelo plano de saúde 
e auxílio para modalidades médicas e 
medicamentos que não estão no rol de 
procedimentos da ANS.

A expectativa é que, na próxima ne-
gociação, a direção do BNB apresente 
uma proposta aos representantes dos 
funcionários, em consonância com o que 
for apresentado pelos banqueiros na mesa 
única de negociação.

“Temos que estar todos dispostos a 
lutar pelos nossos direitos e nossas 

conquistas. Isso signifi ca não apenas 
reclamar e passar a responsabilidade 

adiante. Mas ser protagonista em 
todos os momentos em que seja 
necessário um posicionamento 

altivo, calcado na refl exão que leva à 
consciência de classe e à absorção da 
responsabilidade que cada um de nós 
tem na construção do bem coletivo”

Tomaz de Aquino, diretor do 
SEEB/CE e coordenador da CNFBNB


