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FOLHA BANCÁRIA

A pauta de reivindicações da categoria ban-
cária, aprovada no domingo 10, na 20ª Confe-
rência Nacional dos Bancários, já está com os 
bancos. O documento foi entregue pelo Coman-
do Nacional dos Bancários (que representa a ca-
tegoria na mesa de negociação)  à Fenaban (fe-
deração dos bancos, o sindicato patronal), na 
quarta-feira 13. Bancários e banqueiros já 
acertaram a data da primeira rodada de nego-
ciação: será dia 28, pela manhã.

Este ano, a Campanha tem como mote: To-
dos por direitos! Será a primeira a ser realizada 
após a vigência da lei trabalhista de Temer e seus 
aliados no Congresso Nacional. O presidente do 
Sindicato, Edmilson Trevizan, destacou que, 

por conta dos pontos nefastos da nova lei, uma 
das principais preocupações da categoria é ga-
rantir todas as conquistas previstas na Conven-
ção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria.

Outra preocupação é garantir o princípio da 
ultratividade, que foi extinto pela nova lei. A ul-
tratividade determinava que um acordo conti-
nuasse valendo até a assinatura do próximo. A 
CCT dos bancários tem validade até 31 de 
agosto, um dia antes da data base da categoria.

"Foi apresentado aos bancos a proposta de 
um pré-acordo para assegurar todos o direitos 
previstos na nossa Convenção até que se encer-
rem as negociações com a assinatura de uma 
nova”, informou Edmilson.

Para o presidente da Fenaban, Murilo 
Portugal, a CCT dos bancários é um marco para 
o Brasil e toda a América Latina. “Concordo 
com vocês. Temos um processo de negociação 
nacional unificada muito amplo. É um processo 
complexo. E, infelizmente, as coisas que são di-
fíceis de montar são fáceis de destruir. As regras 
são as mesmas para o Brasil e acho que isso é 
uma contribuição importante que o setor dá para 
reduzir a desigualdade que é tão grande no nos-
so Brasil”.

‘28 DE JUNHO’

PRIMEIRA NEGOCIAÇÃO

25 de junho - Lançamento da Campanha 

Salarial em Presidente Prudente
Dirigentes sindicais de diversas cidades do estado participam 

da caravana da FETEC no dia 25 de junho e contribuem para 
divulgar informações sobre as negociações com a Fenaban (Fe-
deração Nacional dos Bancos) e as realizadas com cada banco.

O objetivo é divulgar as reivindicações e mobilizar a catego-
ria para Campanha Nacional 2018.



BANCO DO BRASIL

CAIXA

O Comando Nacional dos Bancários entregou 
na quarta-feira (13) a pauta específica dos funcioná-
rios do BB para a Campanha Nacional dos Bancá-
rios de 2018.

Além da Minuta do Acordo Específico Aditivo 
(ACT) atualizada, foi entregue ao Banco documen-
to contendo as Resoluções e Propostas aprovadas 
no 29° Congresso Nacional dos Funcionários do 

BB, que aconteceu nos dias 7 e 8 de junho.
A Comissão de Empresa dos Funcionários do 

Banco do Brasil (CEBB), juntamente com a Co-
ordenação do Comando Nacional e representantes 
das Federações e Sindicatos fez a entrega ao Diretor 
da Gestão de Pessoas do banco, Caetano Minchillo, 
na Sede da Fenaban.

“Os bancários de base tiveram ampla partici-
pação no congresso dos funcionários. Eles foram a 
maioria dos delegados inscritos. Os debates foram 
bastante amplos e subsidiados pelos economistas 
do Dieese (Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudo Socioeconômicos), assessoria 
jurídica e executivos e conselheiros da Previ, Cassi 
e Economus”, afirmou Wagner Nascimento, 
coordenador da CEBB. “Esperamos uma campanha 
efetiva e que o banco atenda nossas reivindicações, 
construídas e debatidas por bancárias e bancários de 
todo o Brasil desde os encontros regionais até o 
Congresso Nacional dos Funcionários do BB”, 
completou o coordenador da CEBB.

PAUTA ESPECÍFICA É ENTREGUE AO 

BANCO DO BRASIL

COMANDO ENTREGA PAUTA ESPECÍFICA 

DOS EMPREGADOS DA CAIXA

O Comando Nacional dos Bancários, assessora-
do pela Comissão Executiva dos Empregados da 
Caixa (CEE/Caixa) entregou, na quarta-feira (13), a 
pauta de reivindicações específicas à diretoria do 
banco. A minuta, aprovada no 34º Conecef, realiza-
do nos dias 7 e 8,em São Paulo, tem como principais 
demandas a defesa da Caixa 100% pública, da 
Funcef, do Saúde Caixa, da democracia e nenhum 
direito a menos.

É também eixo da Campanha 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 condições de trabalho, além da revogação da 
reforma trabalhista e da lei da terceirização e contra 
a reforma da Previdência.

O diretor do Sindicato Reginaldo Zaramella, 
reforça: "A luta é por nenhum direito a menos. Por 
liberdades democráticas, inclusive dentro da Caixa, 
pela revogação da reforma trabalhista e da lei de 
terceirização, que, além de mexer nos nossos di-
reitos, sabemos que é uma ameaça à Caixa, e pela 
defesa da Caixa 100% pública, que é uma pauta 
importante não somente para nós, mas para a sobe-
rania nacional. Além, é claro, da defesa do Saúde 
Caixa e da Funcef, que são duas das principais con-
quistas dos empregados. Não vamos abrir mão de 
nada do que já está no acordo".



Mineiro observando o engenheiro com o 
teodolito. 

-Dotor, pra que serve esse treco ai' ?
-é que vamos passar uma estrada por aqui. estou 

fazendo as medições.
-E precisa desse negocio pra fazê a estrada?
-sim, precisa. por que, vocês não usam isso pra 

fazer estradas não?
-ah não home aqui quando a gente qué fazê uma 

estrada, a gente sorta um burro e vai seguindo ele 
por onde o bicho passá, é o mió caminho pra se faze 
a estrada...

-ahh, que interessante, respondeu o engenheiro. 
e se vocês não tiverem o burro?

-bem, dai a gente chama us engenhero...

 PROCURANDO UM FORRÓ

HUMOR

BRADESCO

Os bancários do Bradesco entregaram, na se-
gunda-feira (11), a minuta reivindicações específi-
cas à direção do banco. O documento é resultado do 
Encontro Nacional dos Bancários do Bradesco, rea-
lizado em São Paulo.

O emprego é uma das questões centrais da pauta. 
“O emprego nos preocupa muito, queremos saber 
como o banco vai aplicar esta nova lei trabalhista”, 
questionou Juvandia Moreira, presidenta da 
Contraf-CUT.

Os representantes dos trabalhadores abordaram 
ainda o fechamento das agências. No último ano, 
414 agências foram fechadas. “Nós cobramos con-
tratações de novos funcionários, pois em muitos lo-
cais há uma sobrecarga de trabalho. É importante 
que eles sejam contratados como bancários, pela 
CLT, e não de qualquer outra maneira permitida 
pela nova lei.”

O novo diretor de Recursos Humanos informou 
que até então as contratações têm ocorrido como 
bancários e que não há nenhuma outra orientação 
diferente.

Outro tema debatido foi a implantação do pro-
grama Smart, no qual o cliente avalia o contato com 
o banco por meio de SMS.  O banco informou que a 
ferramenta não veio para punir e sim para apoiar. No 
caso de Não conformidade (N) só gera impacto no 
programa de objetivos (POBJ) na segunda vez que 
acontece. Informou também que a avaliação nega-
tiva não impacta no POBJ.

O movimento sindical denunciou ao banco que, 
na realidade, o Smart está sendo usado para punir e 
que esta é a sensação dos funcionários e que em 
alguns locais tem gestor ameaçando demissão e 
solicitou que o banco reoriente a área comercial.

“O banco confirmou que o bancário não sabe 
qual cliente deu a não conformidade e que não lhe é 
dado direito de defesa. O que é muito ruim, pois o 
bancário pode ter se atrapalhado na hora de infor-
mar qual cliente foi contatado. Destacamos a 
importância dessa questão ser revista”, explicou 
Juvandia.

Outra questão que os sindicalistas apontaram foi 
o ranking das não conformidades. “A CCT (Con-
venção Coletiva de Trabalho) proíbe qualquer tipo 
de exposição dos bancários com ranqueamento. Co-

bramos o banco, que reafirmou que cumpre a Con-
venção e que os locais onde estiver ocorrendo de-
vem ser apontados ao RH que eles tomarão provi-
dências”, afirmou Gheorge Vitti, coordenador em 
exercício da Comissão de Organização de Empresa 
(COE) Bradesco. “Tratamos também a situação das 
pessoas com altas do INSS, após um período de 
aposentadoria por invalidez; quando de seu retorno 
e acolhimento ao local de trabalho. Muitos não sa-
bem aonde se apresentar, pois o local de origem está 
fechado há tempos”. O banco disse que elas podem 
se apresentar em qualquer agência.

BANCÁRIOS DO BRADESCO ENTREGAM 

MINUTA ESPECÍFICA AO BANCO
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abaixo.
5. O BB quer passar a perna nos funcionários. 

Em vez de negociar com os Sindicatos e entidades 
representativas, leva a proposta à diretoria da Cassi 
e dá prazo de um mês para aceitarem sua “pro-
posta”. Lá, tem os votos dos diretores e conselhei-
ros indicados por ele e, quem sabe, do novo diretor e 
conselheiros que ajudou a eleger em abril.

6. Para aumentar a pressão, o banco divulga 
edital de concurso sem oferecer plano de saúde aos 
futuros funcionários e está se preparando para não 
custear a Cassi para aposentados.

7. O banco só não está levando em conta que a 
maioria destas propostas precisa ser aprovada pelo 
Corpo Social, numa votação em que a maioria dos 
associados precisa comparecer e, destes, 2/3 preci-
sam votar a favor da proposta.

8. Se o banco quiser passar o trator sobre os fun-
cionários será derrotado. Aos Sindicatos e entida-
des restará fazer campanha contra a proposta. A 
direção do banco terá de aceitar a realidade: sem 
negociar, sem aumentar as contribuições patronais, 
não tem acordo.

9. A hora é de resistir à truculência do banco e 
rejeitar a proposta que penaliza os associados.

Autor: José Ricardo Sasseron

BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil tem obrigado executivos e 
superintendentes a fazer reuniões com os funcioná-
rios ativos e aposentados para dizer que, se não acei-
tarmos a proposta dele, banco, a Cassi quebra e so-
fre intervenção da Agência Nacional de Saúde 
(ANS). O banco espalha o terrorismo e apavora os 
associados para que estes aceitem aumentar as pró-
prias contribuições e reduzir as contribuições do 
banco com a saúde de seus funcionários.

Somos contra a proposta do banco pelos se-
guintes motivos.

1. O BB quer aumentar definitivamente a con-
tribuição dos associados para 4%, manter a patronal 
em 4,5% e depois igualar as duas, aumentando os 
associados até 4,5% no futuro.

2. O banco quer implantar contribuição por de-
pendente, aumentando as despesas para quem tem 
filhos, esposa ou esposo. Esta proposta quebra a re-
gra básica da Cassi, de contribuições por percentual 
de salário, e penaliza mais quem ganha menos. A 
maioria dos que têm dependentes vai pagar 8% de 
seu salário e não mais os 3% atuais, pois o banco 
propõe este percentual como teto de contribuição.

3. O banco ainda pretende aumentar o valor pa-
go como coparticipação em consultas e exames. Na 
prática, quem precisa usar a Cassi frequentemente 
vai pagar cerca de 10% de seu salário mensalmente. 
Se somarmos as contribuições à Previ, Cassi, INSS 
e Imposto de Renda, as faixas salariais mais baixas 
deixarão 1/3 de seu salário nestes descontos.

4. Em troca de tudo isto, o banco propõe assumir 
parte das despesas administrativas e “subsidiar” a 
contribuição por dependente para os ativos. Um 
subsídio que, por não ser estatutário, será retirado 
em seguida, se conseguir empurrar a proposta goela 

A PROPOSTA DO BB PARA A CASSI É 

UMA PROVOCAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS

Formado em História pela USP. Foi diretor no 
Sindicato dos Bancários de São Paulo no período de 
1994 a 2006. Coordenou as negociações sindicais com 
o Banco do Brasil de 2002 a 2004. Foi presidente da 
ANAPAR no período de 2001 a 2010. Atualmente é 
Diretor Coordenador Regional II / Entidade: PREVI da  
ANAPAR.
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