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FOLHA BANCÁRIA

A Campanha Nacional deste ano será a pri-
meira a ser realizada sob a nova lei trabalhista 
(em vigor desde 11 de novembro de 2017). Por 
isso, a 20ª Conferência Nacional reforçou a de-
fesa dos direitos previstos na Convenção Coleti-
va de Trabalho (CCT) e a defesa da categoria, 
ameaçada pelos novos tipos de contratos pre-
vistos na lei (terceirização irrestrita, trabalho in-
termitente, autônomo, hipersuficiência).

A defesa dos empregos, com a proibição 
das demissões em massa; das homologações 
realizadas nos sindicatos (para garantir que os 
bancários recebam tudo que lhes é devido em 
caso de demissão); a manutenção da mesa única 
de negociações entre bancos públicos e priva-
dos; a defesa dos bancos públicos que estão sen-
do desmontados e preparados para a privatiza-
ção também serão pontos centrais na Campanha 
2018.

Na plenária final da Conferência, no do-
mingo 10, os 627 delegados e delegadas, repre-
sentando bancários de todo o país, aprovaram a 
pauta de reivindicações prevendo também rea-
juste da inflação mais aumento real de 5% para 
salários e demais verbas; e cláusula prevendo 
que as novas modalidades de jornada e contrata-
ções da lei trabalhista só poderão ser feitas por 
meio de negociação com o Comando Nacional 
dos Bancários. A pauta será entregue aos bancos 
na quarta-feira 13.

Entre os pontos nocivos da lei estão os que 
preveem contratos de autônomos, terceirizados, 
jornada intermitente e o trabalhador hipersufi-
ciente (empregados com nível superior e remu-
neração acima de duas vezes o teto de benefí-
cios do INSS, que hoje corresponderia a R$ 
11.291,00 que poderiam estabelecer acordos 
direto com o patrão e não estariam garantidos 
pela CCT).

Ultratividade
A lei também prevê o fim do princípio da 

ultratividade, que garantia a validade de um 
acordo coletivo até a assinatura de outro. Assim, 
a CCT dos bancários perderia sua validade em 
31 de agosto deste ano, um dia antes da data ba-
se da categoria. Para impedir mais essa ameaça, 
os bancários aprovaram a entrega à Fenaban de 
um pré-acordo que garanta a ultratividade da 
CCT até a assinatura de uma próxima. Assim, 
todos os direitos estariam resguardados até o 
final da negociação com os bancos.

BANCÁRIOS DEFINEM

REIVINDICAÇÕES

25 de junho - Lançamento da Campanha 

Salarial em Presidente Prudente



CAIXA

Após dois dias de intensos debates, o 34º Con-
gresso Nacional dos Empregados da Caixa Econô-
mica Federal (Conecef) aprovou a pauta de reivin-
dicações dos trabalhadores do banco para a Campa-
nha Nacional 2018. A minuta tem como principais 
eixos a defesa da Caixa 100% pública, da Funcef, do 
Saúde Caixa, da democracia e nenhum direito a me-
nos. O Congresso foi realizado em São Paulo na 
Quinta (7) e sexta-feira (8), com a participação de 
312 delegados, de todo o país, representando em-
pregados da ativa e aposentados.

“Os debates foram extremamente ricos e saímos 
desse Conecef unidos e fortalecidos para a luta con-
tra um governo que tenta privatizar a Caixa e retirar 
os direitos dos seus trabalhadores.  A conjuntura é 
de resistência”, avalia o coordenador da Comissão 
Executiva dos Empregados (CEE/Caixa), Dionísio 
Reis, que também é diretor da Região Sudeste da 
Fenae.

Durante dois dias, os delegados do Conecef de-
bateram temas como saúde e condições de trabalho, 
Caixa 100% pública, Saúde Caixa, Funcef e organi-
zação do movimento.

Além dos principais eixos da minuta, os dele-
gados aprovaram também a permanência da mesa 
de negociação unificada da Campanha Nacional. À 
defesa da Caixa 100% pública soma-se a luta por 
mais contratações e contra a precariedade das con-
dições de trabalho, além da revogação da reforma 
trabalhista/lei da tercerização e contra a reforma da 
Previdência.

“O Conecef é o mais importante fórum de deli-
beração dos empregados da Caixa e nossa mobili-

zação é para que a empresa permaneça 100% públi-
ca e que se fortaleça como banco social, conti-
nuando a atuar como grande responsável por políti-
cas públicas de transferência de renda e de habita-
ção”, destaca o presidente da Fenae, Jair Pedro 
Ferreira.

Moções
Os delegados do 34º Conecef aprovaram duas 

moções de repúdio. A primeira contra os represen-
tantes do governo no Conselho de Administração da 
Caixa. O Congresso entende que a atuação deles, 
em especial a da presidente Ana Paula Vescovi, visa 
enfraquecer o papel social do banco. A segunda 
moção repudia a indicação política do presidente da 
Funcef, Carlos Vieira, por aliados do Michel Temer.

Além disso, os delegados do evento se posicio-
naram contrários à proposta de revisão do Estatuto 
da Funcef, aprovada pelo Conselho Deliberativo da 
Fundação com votos dos representantes eleitos e in-
dicados. Foi aprovada ainda a entrega de platafor-
ma de defesa das empresas públicas para os candi-
datos progressistas.

No apoio à mobilização em defesa do Estado 
Democrático de Direito, por ampla maioria, um dos 
últimos pontos aprovados pelos delegados do 34° 
Conecef se refere à bandeira do Lula Livre, cuja pri-
são arbitrária e sem provas foi considerada como 
parte de um processo de agressão à população bra-
sileira.

CONECEF APROVA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

 DOS EMPREGADOS DA CAIXA

Um matuto chegou na capital e como de costume 
foi a procura de algum lugar que tivesse forró, 
quando de repente viu uma placa.

- Forró do Gerson.
Esperou por muitas horas e nada desse forró 

começar já amanhecendo o dia passou um rapaz 
indo para o trabalho, ele resolveu perguntar.

- O moço que horas esse forró do Gerson começa?
O rapaz respondeu:
- Meu senhor aí não está escrito Forró do Gerson 

não, é Forro de Gesso.

 PROCURANDO UM FORRÓ

HUMOR



BANCO DO BRASIL

O 29º Congresso Nacional dos Funcionários do 
Banco do Brasil foi encerrado, na sexta-feira, 8 de 
junho, com a aprovação da minuta específica de rei-
vindicações, moções e resoluções políticas. Antes 
do encerramento, delegadas e delegados realizaram 
o último painel do evento, tratando da importância 
das entidades do funcionalismo.

Participaram dos debates representantes de enti-
dades sindicais, da Associação dos Funcionários 
Aposentados do Banco do Brasil de São Paulo 
(AFABB-SP), da Associação Nacional dos Funcio-
nários do Banco do Brasil (ANABB), da Federação 
Nacional de Associações Atléticas do Banco do 
Brasil (FENABB) e o conselheiro de Administração 
eleito pelos funcionários do Banco do Brasil 
(CAREF), Fabiano Félix.

O coordenador da Comissão de Empresa dos 
Funcionários do Banco do Brasil, que é diretor do 
Sindicato, Wagner Nascimento, defendeu o papel 
social das entidades do funcionalismo. “A defesa 
dessas entidades, criadas pelos funcionários, faz 
parte das nossas reivindicações. É importante res-
gatar a participação delas junto ao papel organi-
zativo dos funcionários do Banco do Brasil”, afir-
mou.

Após a mesa das entidades, delegados e delega-
das aprovaram as reivindicações que integrarão a 
minuta específica dos funcionários do BB. Entre 
elas, estão:

– Melhoria das condições de trabalho nas agên-
cias com contratação de funcionários;

– Melhoria dos escritórios digitais;  
– Defesa da Cassi;
– Rejeição da proposta da consultoria 

Accenture, contratada pelo banco, que apresenta 
em seu relatório modelos de governança que in-
cluem no nível diretivo gestores externos ao corpo 
de associados;

– Rejeição da proposta do banco para a Cassi, 
que quebra a solidariedade e penaliza os menores 
salários;

– Ampliação da luta contra a resolução 23 da 
CGPAR;

– Fortalecimento do BB como banco público;
– Revisão da tabela PIP no Plano Previ Futuro 

para melhoria do benefício;
– Incluir os planos de saúde e previdência dos 

bancos incorporados na mesa de negociação;
– Acordo Coletivo para todos os funcionários 

sem a discriminação da nova lei trabalhista;
– Manutenção da minuta de reivindicação dos 

funcionários do BB;
Wagner Nascimento comentou que o Congresso 

dos Funcionários, com a participação de delegadas 
e delegados de todo o país, expressa a consolidação 
dos debates feitos nos encontros regionais e assem-
bleias de organização deste evento. “Nossa pauta 
específica é forjada nos debates envolvendo milha-
res de funcionários ao longo de toda a organização. 
Por isso, temos plena consciência que as reivindi-
cações foram bem apresentadas e esperamos res-
peito da parte do banco, com uma negociação pro-
dutiva sem perda de direitos e avanço nas questões 
que mais afetam os funcionários do BB”, destacou.

Moções e resoluções políticas
O 29º CNFBB aprovou moções e resoluções 

políticas apresentadas pelos funcionários do BB, 
dentre elas: o apoio à posse de Paula Goto eleita na 
Diretoria de Planejamento da Previ; a moção de re-
púdio contra as práticas antissindicais do Banco do 
Brasil e contra o gerente executivo João Gimenez, 
que fez ataques aos representantes eleitos nas enti-
dades sindicais em sua página pessoal do Facebook.

29º CONGRESSO DO BB APROVA 

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES
Bancários do BB aprovaram minuta de reivindicações, moções e resoluções políticas 
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“Os bancários precisam estar alertas, porque as 
diferenças do cenário eleitoral estão dadas. Se a 
gente entende que os bancos e empresas públicas 
são fundamentais para o desenvolvimento do país, 
os projetos desses candidatos não cabem ao povo 
brasileiro. O compromisso do Meirelles e desses 
outros é com o capital financeiro privado e não com 
o bem estar da sociedade brasileira”, acrescenta 
Dionísio. 

Mobilização arrancou vitórias contra 
privatização

Nos últimos dois anos, a mobilização do movi-
mento sindical, ao lado dos bancários e da popula-
ção, conseguiu barrar duas tentativas de entrega da 
Caixa e demais empresas públicas para o setor 
privado.  

A primeira delas se deu em 2016, quando a 
reação contrária da sociedade resultou na retirada 
do ponto do Estatuto das Estatais (Lei 13.303/2016) 
que pretendia transformar em sociedades anônimas 
as empresas 100% públicas como a Caixa Federal, 
o BNDES e os Correios. A Lei foi aprovada no 
Senado Federal, em março de 2016, sem este ponto.

A segunda ameaça surgiu em 2017, quando o 
governo Temer, por meio do Conselho de Admi-
nistração da Caixa, tentou emplacar mudança no 
estatuto do banco que o transformaria em Socie-
dade Anônima, com ações negociadas na bolsa de 
valores. Caso fosse incluído no estatuto, este seria o 
primeiro passo para a privatização do banco e 
consequente perda da sua função pública. 

CAIXA

O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao 
Palácio do Planalto Henrique Meirelles (MDB) 
afirmou na quarta-feira 6 que a Caixa Econômica 
Federal está sendo preparada para sofrer um pro-
cesso de abertura de capital e venda de parte da em-
presa para a participação privada, modelo que tam-
bém defende para a Petrobras e o Banco do Brasil.

“Esse é o desejo dele. Ele está dizendo o que vai 
fazer caso chegue ao Planalto, e é real, porque nós já 
estamos enfrentando esse problema”, alerta Maria 
Rita Serrano, coordenadora do Comitê Nacional em 
Defesa das Empresas Públicas e representante eleita 
pelos empregados no Conselho de Administração 
da Caixa. 

Ela lembra que atualmente o Conselho de Ad-
ministração quer acabar com a prerrogativa dos em-
pregados concursados do banco público ocuparem 
Diretorias-Executivas, a Diretoria Jurídica e o posto 
de Auditor-Chefe. O movimento sindical considera 
como uma tentativa de interferência do sistema fi-
nanceiro no maior banco 100% público com atua-
ção nacional do país. 

Para o dirigente sindical Dionísio Reis Siqueira, 
os empregados de empresas públicas devem estar 
alertas e mobilizados diante da declaração, e o que 
ela pode representar no futuro, sobretudo diante da 
iminente eleição que elegerá o novo presidente da 
República e renovará o Congresso Nacional.

“Alguns candidatos à presidência como 
Alckmin (PSDB), Bolsonaro (PSL), Meirelles 
(MDB), Flávio Rocha (PRB), Rodrigo Maia (DEM) 
estão mostrando ao que vieram: querem destruir to-
do o patrimônio público do Brasil, que é a continui-
dade do que está está ocorrendo com o atual gover-
no”, afirma o diretor executivo do Sindicato e co-
ordenador da Comissão Executiva dos Empre-
gados (CEE/Caixa). 

CAIXA ESTÁ SENDO PREPARADA PARA 

PRIVATIZAÇÃO, DIZ MEIRELLES
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