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Em um cenário completamente adverso para os 
trabalhadores, foram conquistados aumento real e a garantia de todas as 

conquistas históricas da categoria. Os acordos foram assinados dia 31/8 (págs. 2, 3, 4 e 5)
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PROPOSTA DA FENABAN
Reunidos em assembleia na quarta-feira, 29/8, bancários de bancos públicos e privados decidiram a favor da proposta 

oferecida pela Fenaban que prevê reajuste de 5% (reposição total da infl ação + aumento real de 1,18%), mais 
manutenção de todos os direitos da CCT, além de novas conquistas. A proposição prevê, também, acordo com 

validade de dois anos, já garantida para 2019 a manutenção de todos os direitos, além da reposição total da infl ação 
(INPC) mais 1% de aumento real para salários e demais verbas. Tudo isso foi conquistado em meio a uma conjuntura 
extremamente desfavorável, imposta pelo golpe de 2016, que alçou ao poder um governo completamente favorável 
aos interesses patronais e que promoveu a destruição dos direitos trabalhistas. Veja abaixo as novas conquistas:

Garante o parcelamento do 
adiantamento de férias em três 
vezes, a pedido do empregado.

Horário de almoço poderá ser fl exibilizado:
quem tem jornada de 6 horas e tiver de azer
hora extra, terá intervalo de almoço de 30 mi-
nutos, e não de 1 hora como determina a lei.

Realização do 
terceiro Censo 
da Diversidade.

Reajuste de 5% (reposição 
da infl ação + 1,18% de 

aumento real) sobre salários 
e demais verbas como VA, 

VR, 13ª Cesta e Auxílio-
Creche/Babá.

Bancário demitido não precisa-
rá mais requerer o pagamento 
da PLR proporcional se tiver 

conta corrente ativa no banco; 
os demais terão prazo para 

solicitar o pagamento.

Mantém todos os 
direitos da CCT 

ao hipersufi ciente 
(quem ganha a 

partir de 
R$ 11.291,60).

PROPOSTA DA FENABAN 2018
ITENS DA CCT 2018

PISOS APÓS 90 DIAS

Portaria R$ 1.605,19
Escritório R$ 2.302,52
Caixa e Tesoureiro R$ 3.110,40

AUXÍLIOS

Auxílio-Refeição R$ 35,18
Auxílio-Alimentação R$ 609,87
13º Auxílio Alimentação R$ 609,87
Auxílio creche/babá (fi lhos de até 71 meses) R$ 468,42

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

PLR-Regra Básica
valor fi xo R$ 2.355,76
PLR-Parcela Adicional R$ 4.711,52

ANTECIPAÇÃO PLR

Valor Fixo R$ 1.413,45
Teto antecipação parcela adicional R$ 2.355,76

ANTECIPAÇÃO DA PLR - BANCOS PRIVADOS

Salário Regra Básica (54% do 
salário + R$1.413,46)

Parcela
Adicional** Total

2.302,52 2.656,82 2.355,76 5.012,58
3.110,40 3.093,08 2.355,76 5.448,84
4.000,00 3.573,46 2.355,76 5.929,22
5.000,00 4.113,46 2.355,76 6.469,22
7.000,00 5.193,46 2.355,76 7.549,22
8.000,00 5.733,46 2.355,76 8.089,22
10.000,00 6.813,46 2.355,76 9.169,22
15.000,00 7.582,49* 2.355,76 9.938,25

(*) Teto da regra básica/ (**) teto da parcela adicional

PLR VEM ATÉ O DIA 20 DE SETEMBRO

2018: INFLAÇÃO + 
1,18% DE

AUMENTO REAL

2019: INFLAÇÃO + 
1% DE AUMENTO REAL

ACORDO FENABAN
2018/2019
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Os funcionários do Banco do Brasil no Ceará aprovaram, em assembleia realizada na quarta-feira 29/8, a proposta de 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). O acordo bianual prevê reajuste de 5% em 2018 (que corresponde à reposição 

da infl ação mais aumento real de 1,18%). Em 2019, infl ação mais ganho real de 1% sobre todas as verbas.
Confi ra abaixo alguns pontos do novo Acordo Coletivo de Trabalho do BB:

Mesas temáticas
O acordo mantém a mesa temática 

sobre Saúde e Segurança no Traba-
lho, e acrescenta duas novas mesas 
temáticas: Teletrabalho e Escritórios 
Digitais e Entidades Patrocinadas de 

Bancos Incorporados.

Luto
A proposta também inclui um 

dia de luto para falecimento de 

padrastos e madrastas do funcio-
nário.

Vale-Transporte
O trabalhador poderá optar pelo rece-

bimento do vale-transporte em dinheiro 
ou em cartão magnético.

PLR
Está mantido o mesmo 
modelo de PLR no Ban-
co do Brasil, e o paga-
mento do primeiro semestre, assim 
como nos anos anteriores, será logo 
após a assinatura do acordo. O intervalo de almoço dos funcionários 

com jornada de oito horas poderá ser redu-
zido para 30 minutos, de forma facultativa. 
Já para os funcionários de seis horas será 
mantido o modelo atual, sem registro de  
ponto. A mudança no intervalo dos fun-
cionários de seis horas será discutida ao 
longo do processo de negociação perma-
nente, até que se tenha um entendimento,
inclusive em outros bancos.
No caso de horas extras, o tempo mínimo 
de intervalo para o funcionário de jornada 
de seis horas poderá ser de 30 minutos. 
Diferente de como ocorre atualmente, no 
qual o funcionário é obrigado a fazer uma 
hora de intervalo.

INTERVALO
DE ALMOÇO

OUTRAS
CONQUISTAS

MANUTENÇÃO 
DAS TRÊS 

AVALIAÇÕES

BANCOS DE HORAS
Os funcionários terão seis meses para a compensação das horas extras com folgas, 
sendo um dia acumulado para um dia folgado. Caso a compensação não ocorra em 
até seis meses, o saldo de horas será convertido em espécie e pago no mês subse-
quente com o devido adicional de hora extra, ou seja, uma hora e meia.

Foi conquistada a manutenção da cláusula
do Acordo Coletivo que garante a observa-
ção de três ciclos avaliatórios consecutivos 
de GDP com desempenhos insatisfatórios, 
para efeito de descomissionamento.



LICENÇA CASAMENTO UNIÃO ESTÁVEL

SAÚDE CAIXA

INTERVALO PARA DESCANSO

ISENÇÃO ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO

VEDAÇÃO DO DESCOMISSIONANENTO 
DE GESTANTE

Foi incluída a possibilidade de licença de 8 dias
também para união estável

Saúde Caixa e seu formato de custeio estão man-
tidos a todos os admitidos até 31/8/2018 e apo-
sentados. Os empregados hoje na ativa também 
manterão o plano quando se aposentarem. E a luta 
para incluir os futuros empregados continuará.

Intervalo para descanso e alimentação: previsão
de intervalo de 30 minutos para quem tem jornada de 
6 (seis) horas, sendo 15 minutos inclusos na jornada

Isenção de anuidade de cartão de crédito para
aposentados e ativos: sem limitação de bandeira.

Antes poderia apenas Master e Visa

Manutenção da titularidade da função gratifi cada/
cargo em comissão durante o período de 

gestação e na licença maternidade

   Tribuna
BancáriaEdição 1539  |  3 a 8 de setembro de 2018

4

Os empregados da Caixa 
Econômica Federal no Ceará 
aprovaram a proposta que 
prevê 5% de reajuste em 
2018 (1,18% de aumento 

real, além da reposição 
da infl ação medida pelo 

INPC) e 1% de aumento 
real em 2019 para os 
salários, pisos, vales 

refeição e alimentação e 
demais verbas; e os direitos 
contidos no Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT), incluindo 
a PLR Social e o Saúde Caixa 

a todos os empregados 
admitidos ate 31 de agosto 
de 2018 e aos aposentados. 
Os empregados hoje na ativa 
também manterão o plano 
quando se aposentarem.

PLR (PROJEÇÃO 2018)

FAIXAS
SALARIAIS

PLR FENABAN Parcela adi-
cional (2,2% 

do lucro líqui-
do projetado)*

PLR Social 
(4% do lucro 

líquido 
projetado)*

PLR Total 
CAIXA

Antecipação 
(50% da PLR 

Total)

Regra Básica

90% salário Parcela Fixa Total Regra Básica 
(com tetos)

R$ 3.000 R$ 2.700 R$ 2.355,76 R$ 5.055,76 R$ 2.291,03 R$ 4.165,51 R$ 11.512,30 R$ 5.756,15
R$ 4.500 R$ 4.050 R$ 2.355,76 R$ 6.405,76 R$ 2.291,03 R$ 4.165,51 R$ 12.862,30 R$ 6.431,15
R$ 6.000 R$ 5.400 R$ 2.355,76 R$ 7.755,76 R$ 2.291,03 R$ 4.165,51 R$ 14.212,30 R$ 7.106,15
R$ 8.000 R$ 7.200 R$ 2.355,76 R$ 9.555,76 R$ 2.291,03 R$ 4.165,51 R$ 16.012,30 R$ 8.006,15
R$ 10.000 R$ 9.000 R$ 2.355,76 R$ 11.355,76 R$ 2.291,03 R$ 4.165,51 R$ 17.812,30 R$ 8.906,15
R$ 12.000 R$ 10.800 R$ 2.355,76 R$ 12.637,50 R$ 2.291,03 R$ 4.165,51 R$ 19.094,04 R$ 9.547,02

* Valores estimados a partir de informações do banco em mesa de negociação. Em 31/07/18 a Caixa tinha 86.424

PLR E PLR SOCIAL

PARA O EXERCÍCIO DE 2018
PLR REGRA FENABAN, NAS SEGUINTES PARCELAS:
• Parcela Regra Básica, correspondente a 90% 
da Remuneração-Base de cada empregado, vigente 
em 1º de setembro de 2018, acrescida do valor fi xo 
de R$ 2.355,76, limitado ao teto individual de R$ 
12.637,50.
• Parcela Regra Adicional, correspondente a 2,2% 
do lucro líquido apurado no exercício de 2018, dividido 
pelo número total de empregados elegíveis, de acor-
do com as regras defi nidas no presente acordo, em 
partes iguais, até o limite individual de R$ 4.711,52.

PLR SOCIAL
• Equivalente a 4% do lucro líquido, apurado no exer-
cício de 2018, distribuídos de forma linear, proporcio-
nalmente aos dias trabalhados em 2018, para todos 
os empregados, conforme regras estabelecidas neste 
ACT, e vinculada ao desempenho de indicadores da 
Empresa e em Programas de Governo.
• A soma das PLR Regra Fenaban e PLR Social resulta 
na PLR Total que cada empregado receberá. Sendo 
que 50% desse valor será pago em 20/9/2018 a títu-
lo de adiantamento da PLR/2018 e o restante até 31 
de março de 2019.

PLR e PLR Social garantidas para o exercício de 
2018, e também de 2019. As regras para o paga-
mento serão exatamente as mesmas em 2018 e em 
2019, nos seguintes moldes:
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Os bancários cearenses funcionários do Bando do Nordeste do Brasil aprovaram, em assembleia realizada na 
quarta-feira 29/8, proposta de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) de dois anos com reajuste de 5% em 2018 – 

que corresponde à reposição da infl ação mais aumento real de 1,18% - e infl ação mais ganho real de 1% em 2019 
sobre todas as verbas. A proposta aprovada garante ainda todos os direitos do funcionalismo, além da realização 

de dois concursos públicos para novas contratações.

CONFIRA OS PRINCIPAIS ITENS DA PROPOSTA DO BNB

SEGUE A FENABAN
Reajuste salarial, benefícios, piso, 

seguro de vida em grupo, PLR, 
adiantamento da PLR, protocolo 

para prevenção de confl itos no ambiente 
de trabalho, 13ª Cesta Alimentação e 

auxílio funeral.
LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO 
DE FILHO MENOR DE 14 ANOS AO 

MÉDICO
Flexibilidade do atual modelo para até 16h, 

dependendo da jornada do funcionário.

ADIANTAMENTO EMERGENCIAL PARA 
AFASTADOS POR LICENÇA-SAÚDE
Aumento de 80% para 100% do valor a 
ser adiantado de acordo com o disposto 

na Fenaban.

DIÁRIAS A SERVIÇO
Aumento de 22,79% para diárias a 

serviço e de treinamento.

CONCURSOS
Realização de dois concursos públi-

cos em 2018: nível médio e superior 
(tecnologia da informação).

FÉRIAS
Parcelamento facultativo de férias 

em até três períodos. Aos emprega-
dos com idade superior a 50 anos, 

serão permtidos o parcelamento e a antecipa-
ção de férias.

PRORROGAÇÃO EXPEDIENTE
Prorrogação de expediente para 

funcionários com mais de 60 anos 
(mulheres) e 

65 anos (homens).

PAGAMENTO RETROATIVO DA CAMED
Ampliação facultativa para 10 meses do prazo 

para pagamento retroativo da Camed.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS
- Folha salarial reajustada: crédito em 
19/9.
- Antecipação da PLR 2018: crédito na 
mesma data disposta na Convenção – 

20/9.
- 13ª Cesta Alimentação: crédito de acordo com 
o previsto na CCT (30/11).

PLR 2018: 
Limitada a 25% (vinte e cinco por cen-
to) do valor destinado à distribuição dos 

dividendos do exercício.

a) Módulo Fenaban - distribuir até 9% (nove por 
cento) do lucro líquido, sem limitador da parcela 
individual, calculado proporcionalmente ao valor 

total a ser distribuído, pelo atendimento das metas 
propostas.

• Regra básica: 
até 90% do salário bruto + parcela fi xa.

• Parcela adicional 
de 2,2% do lucro líquido distribuídos linearmente.

b) Módulo Metas Sociais - distribuir até 3% do 
lucro líquido linearmente, pelo atendimento das 

metas propostas.
Obs.: Calculado proporcionalmente ao valor provi-

sionado.

ADIANTAMENTO DA PLR 2018: 
Assinado o Acordo Aditivo da PLR 2018, será 

realizado adiantamento de PLR - exercício 2018, 
correspondente ao valor provisionado no Balanço de 
30.06.2018, limitado a 50% (cinquenta por cento) 

do valor devido da PLR 2018.
Obs.: Calculado proporcionalmente ao valor 

provisionado.

 RETORNO ATENDIMENTO BANCÁRIO 
– CAPGV, DENOMINADO 

“ESPAÇO DIGITAL CAPGV”: 
Após pedido das entidades sindicais e do fun-
cionalismo, foi instalado posto de atendimento 

no CAPGV, onde os colaboradores recebem 
atendimento bancário, por meio da equipe 

de gerentes de negócio, de forma múltipla e 
personalizada, com conforto e privacidade.
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O Sindicato dos Bancários do Ceará, representado pelos diretores 
Bosco Mota e Plauto Macedo, comemora a reintegração de dois ban-
cários da agência do Banco do Brasil, em Icó, um em agosto de 2017 
e outro em agosto deste ano. “É mais uma reintegração conquistada 
pelo Sindicato, através do seu Jurídico. É uma conquista muito im-
portante para o bancário, principalmente porque estava trabalhando, 
produzindo, dando sua contribuição ao banco. A justiça foi feita”, disse 
Bosco Mota.

Sindicato consegue reintegrar
demitidos do BB

APABB - uma instituição fundada por 
bancários que apoia pessoas com defi ciência

Sem fi ns lucrativos, a 
Associação de Pais, Amigos 
e Pessoas com Defi ciência, 
de Funcionários do Banco 
do Brasil e da Comunidade 
(Apabb), é aberta a todas 
as pessoas e a todas as 
defi ciências. 

Há mais de 27 anos em 
Fortaleza, a associação 
realiza projetos inclusivos 
de Atenção às Famílias e 
a Pessoa com Defi ciência, 
Esporte, Lazer, Capacitação 
e Qualifi cação Profi ssional.

Através da colaboração 
de pessoas solidárias, são 
realizados mais de 4.000 
atendimentos anuais so-
mente na unidade cearense.

Conheça o trabalho da 
instituição, apoie e torne 
o mundo num lugar mais 
inclusivo.

O acordo aprovado pelos bancários em assembleias dia 
29/8 prevê a contribuição negocial de 1,5% sobre o salário e 
PLR dos trabalhadores, com teto. A contribuição foi aprovada 
em diversos fóruns dos trabalhadores (Encontro Estadual e 
Conferência Nacional) e está também presente na minuta dos 
bancários entregue à Fenaban com o objetivo de fortalecer as 
entidades sindicais.

Será descontado o equivalente a 1,5% sobre o salário 
reajustado, com mínimo de R$ 50,00 e teto de R$ 250,00, 
numa única vez (em setembro). Com relação a PLR: 1,5% em 
cada parcela, com teto máximo de R$ 210,00.

A reforma trabalhista promovida pelo governo golpista de Te-
mer trouxe inúmeros ataques e prejuízos à classe trabalhadora, 
com retirada de direitos e a clara tentativa de enfraquecer as 
entidades sindicais que defendem os trabalhadores. Uma delas 
foi o fi m do imposto sindical (equivalente a um dia de trabalho 
ou 3,3% do salário de cada trabalhador). Teve fi m também 
o desconto assistencial, cobrado sempre após a Campanha 
Salarial, no valor de 2%, sem teto.

Durante a Campanha Nacional dos Bancários 2018 foi 
garantido o direito de recebimento do aumento de 5% sobre 
todas as verbas para todos os bancários – sindicalizados ou 
não. Vencemos também a tentativa dos bancos de retirada 
de direitos e garantimos na Convenção os hiperssufi cientes, 
que pela nova lei trabalhista seriam obrigados a negociar di-
retamente com os patrões, correndo o risco de terem sérios 
prejuízos nos seus direitos.

Contribuição negocial é fundamental 
para garantir direitos da categoria

Na quinta e última sessão para discutir o tema, dia 
30/8, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu liberar a 
terceirização, independentemente de setor ou atividade, 
como pediam representantes patronais. Por 7 votos a 
4, a Corte acolheu a Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF) 324, ajuizada pela Asso-
ciação Brasileira do Agronegócio, e o Recurso Extraor-
dinário (RE) 958.252, da empresa Cenibra, de Minas 
Gerais. Na prática, a decisão autoriza que empresas 
possam contratar, via terceiros, funcionários não só 
para atividades correlatas, mas agora, também, para 
atividades fi ns.

Votaram pela terceirização irrestrita os ministros 
Luís Roberto Barroso, Luiz Fux (relatores), Alexandre de 
Moraes, Dias Toffoli (futuro presidente do STF), Gilmar 
Mendes, Celso de Mello e Cármen Lúcia. Posicionaram-se 
contra Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski 
e Marco Aurélio Mello.

MAIS UM ATAQUE AOS
TRABALHADORES

STF libera terceirização irrestrita
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Foi esse o mote do evento “Entender e 
Resistir para garantir Direitos Fundamen-
tais”, realizado pelo Sindicato dos Bancá-
rios do Ceará, através de sua Secretaria 
de Igualdade e Diversidade, para celebrar o 
Dia Mundial da Libertação Humana, em 18 
de agosto. Os direitos básicos – individuais, 
sociais, políticos e jurídicos – são previstos 
e escritos na Constituição Federal, mas 
não se efetivam por si só, sua efetivação 
depende de ação política, é preciso apoio, 
é preciso luta.

Essa colocação inicial é do palestran-
te Martônio Mont’Alverne Barreto Lima, 
procurador do município de Fortaleza e 
professor da Unifor, numa abordagem 
histórica, fi losófi ca e política dos direitos 
fundamentais que são, por norma, basea-
dos nos princípios dos direitos humanos, 
garantindo a liberdade, a vida, a igualdade, 
a educação, a segurança etc. “A revolução 
francesa foi importante porque trouxe 
para o centro da democracia, a igualdade 
– todos são iguais perante a lei”, lembrou.

Disse o procurador, que há uma luta 
pela efetivação desses direitos, pois mes-
mo estando na Constituição, é uma batalha 
efetivá-los, pois o movimento de exceção é 
capaz de esvaziá-los, sem precisar mudar 
o que está escrito na lei.

“A Constituição diz que eu só posso 
ser preso após transitado em julgado, 
isto é garantia de presunção de inocência, 
a chamada cláusula pétria, que não pode 
ser alterada. Mas foi esvaziada de sentido 
através da interpretação; ao permitir uma 
prisão de 2ª instancia, ainda que falte jul-
gamento defi nitivo. E não se violou a lei. Ou 
seja, foi esvaziada numa operação astuta. 
Não pode ser acusado de ter mudado a 
Constituição, mas mudou-se a interpre-
tação. Um poder constituído, o judiciário, 
teve um entendimento próprio sobre um 
direito próprio, dando um outro sentido ao 
que está escrito na Constituição. É preciso 
estarmos atentos, vigilantes para garantir 
a efetivação dos direitos fundamentais” 
completou Mont’Alverne.

A segunda palestrante, Ana Virginia 
Porto Freitas, advogada trabalhista e 
professora universitária, ressaltou que o 
evento promovido pelo Sindicato é impor-
tante, é especial como formação e que 
precisa ser socializado entre as pessoas.  
Lembrou que durante muito tempo a Aca-
demia Jurídica foi habitada pela elite – “por 
isso existem os Moro, um arquétipo que 

se reproduz na Justiça há anos. É preciso 
desMOROlizar a Justiça!”.

“Estamos vivendo uma crise humanitária 
interna e nós sabemos, mas precisamos 
repetir, e a desigualdade social nos últimos 
2 anos tem gerado uma série de violações 
aos direitos fundamentais. O aumento da vio-
lência, a reprodução de uma cultura elitista, 
nós estamos assistindo cenas de violência 
implícita explicita todos os dias e nós não 
temos políticas públicas para o social. Ao 
contrário, o governo golpista, bloqueou inves-
timentos por 20 anos nos setores vitais”.  
Continuamos a ver Executivo, Legislativo e 
Judiciário trabalhando em prol do sistema 
fi nanceiro. Quando pensávamos que está-
vamos no caminho, retrocedemos muito”.

Disse ainda “a Constituição é o desenho 
da nossa sociedade e todo o movimento da 
elite é feito no sentido de negar e aniquilar 
esse rol dos direitos fundamentais.  Sem 
efetivação dos direitos fundamentais, não 
se pode falar em democracia”.

Após as palestras, bancários deram 
depoimentos de como tiveram seus di-
reitos fundamentais cerceados, como a 
ex-becista Jacqueline Gonçalves, que teve 
sua aposentadoria por invalidez cessada 
após 10 anos recebendo o benefício, por 
um perito do INSS que não avaliou seu 
histórico, nem seus laudos, ignorando to-
talmente as avaliações dos seus médicos 
por 10 anos. Ele se sentiu ferida nos seus 
direitos e vai recorrer à justiça.

“Em tempos de obscurantismo, nada é fácil, principalmente 
falar de direitos humanos. No entanto, tivemos a felicidade 

de vivenciar um momento ímpar pelo conteúdo e forma 
de partilhar conhecimentos dos palestrantes: Dr. Martonio 

Mont’Alverne e advogada Ana Virginia Porto de Freitas. 
Além de poder contar com uma dose de leveza que só a arte 

nos permite ao tocar o coração das pessoas, pela poesia 
concreta, testemunho da vida real. A gente precisa ser 
gente, a gente precisa se emocionar. A gente precisa do 

conhecimento e da honestidade da informação. São nossas 
armas de defesa e através delas não podemos abrir mão 

de buscar a razão iluminista. A luta precisa de arte, a arte 
precisa de luta, a vida precisa de arte e de luta ...Vencemos 
mais um desafi o. Gratidão a todos e a todas que de alguma 

forma colaboraram para a realização desse evento”
Rita Ferreira, diretora da Secretaria da Igualdade e 

Diversidade do SEEB/CE
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Só sindicalizados podem 
receber benefícios de acordo 
Apenas trabalhadores sindicalizados 

podem receber os benefícios e reajustes 
dos acordos coletivos. A decisão é do 

juiz Eduardo Rockenbach, da 30ª Vara de 
Trabalho de São Paulo. É válida apenas 

para São Paulo, mas abre um precedente 
para outras decisões. Segundo o magis-
trado, “os trabalhadores que não contri-
buem com a entidade sindical não têm o 
direito de receber as conquistas garan-
tidas pelo sindicato”. Em muitos países 
da Europa, como a França, a lógica que 
levou o juiz brasileiro a tomar sua deci-

são, faz parte da legislação do país.

• • •

• • •

CONQUISTA

Sindicato resgata mais de 
meio milhão para bancários
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Aumento real acima da média 
Levantamento do Dieese, que levou em 
conta 2.896 acordos entre janeiro e 
junho, mostra que 78% deles tiveram 

aumento real, e a média foi de 0.94%. A 
força da categoria bancária na mesa de 
negociação com os bancos e nas mo-
bilizações em todo o país, garantiram 
reajuste de 5%, com aumento real de 
1,18%, além de todos os direitos pre-

vistos na Convenção Coletiva de Trabalho 
da categoria. Ou seja, o aumento real ar-
rancado da Fenaban fi cou acima da média 
das negociações já realizadas em 2018.

No dia 29/8, o Sindicato dos Bancários 
do Ceará, através do Departamento Jurídico, 
recuperou R$ 514.000,00 para pagamento 
dos acordos relativos a uma ação judicial, 
no Núcleo de Conciliação do Tribunal Regional 
do Trabalho da 7ª Região. Nessa conciliação, 
foram homologados pelo TRT, três processos 
alcançando 34 benefi ciários da ação.

Trata-se da ação de anuênio ajuizada pelo 
Sindicato, que benefi cia no total a 1.680 
funcionários do BB, sendo dividida em 84 
processos de execução, com 20 pessoas 
em cada. A ação pede o restabelecimento do 
pagamento do anuênio (retirado em 1998) e o 
pagamento das repercussões das diferenças 
do benefício sobre outras verbas.

O Sindicato lembra que é importante que 
os bancários, principalmente os benefi ciá-
rios dessa ação, mantenham sempre seu 
cadastro atualizado para que, em casos de 

pagamento dos valores, sejam facilmente 
localizados. “A homologação de mais três 
processos da ação do anuênio é um mo-
mento de celebrar e de concluir nova etapa 
na batalha por efetivação de direitos dos 
colegas bancários. Vamos continuar a luta 
até ser pago o direito de todos”, disse José 
Eduardo Marinho, presidente em exercício 
do Sindicato e funcionário do BB.

No dia 11/8, os bancários 
adeptos do motociclismo fo-
ram até a Serra de Guarami-
ranga.  O passeio fez parte do 
projeto Motobancários, uma 
atividade de entretenimento 
da Secretaria de Esporte e 
Lazer do Sindicato dos Ban-
cários do Ceará, que surgiu 
em 2011, com o objetivo de 
proporcionar o congraçamen-
to dos adeptos do motoci-
clismo dentro da categoria 
bancária.

Para participar deste 
movimento entre em contato 
com Ribamar Pacheco (9155 
3632) ou Bosco Mota (9155 
4822).

ESPORTE E LAZER: Motobancários leva adeptos do
motociclismo até Guaramiranga

Dissídios tiveram perdas
As categorias que tiveram que resolver 
suas campanhas no Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) não obtiveram sucesso na 
reivindicação por aumento real. Os tra-
balhadores da Companhia Brasileira de 

Trens Urbanos, Valec Engenharia, Embra-
pa e Companhia de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco obtiveram reajus-
te pouco abaixo da infl ação e manutenção 

das cláusulas sociais. Já no caso dos 
Correios, o tribunal decidiu pela simples 
reposição da infl ação e os trabalhadores 
ainda tiveram excluída do acordo a cláu-

sula que assegura o plano de saúde.


