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FOLHA BANCÁRIA

Os empregados da Caixa tiveram uma im-
portante conquista na terça-feira (9). Depois do 
banco anunciar que, por conta de limitação orça-
mentária, vai distribuir, no máximo 1 delta, para 
os empregados, os representantes dos trabalha-
dores convocaram uma reunião do Grupo de 
Trabalho que discute a promoção por mérito. 
Nele, ficou garantido que a avaliação será feita 
com critérios objetivos e não terá vínculo algum 
com as metas ou o GDP.

Para Dionísio Reis, coordenador da Comis-
são Executiva dos Empregados da Caixa (CEE/ 
Caixa), foi uma vitória dos trabalhadores. “A 
promoção por méritos, ao lado do Saúde Caixa, 
em 2004 e 2008, são as duas maiores conquistas 
recentes da categoria. Ambas são fruto da con-
junção de um governo que abriu diálogo com os 
trabalhadores depois de muito tempo, com a luta 
incessante da categoria”.

Na avaliação do coordenador, conseguiu-se 
chegar no mais próximo possível do que os tra-
balhadores queriam, com a distribuição de 1 del-
ta para todos os empregados, que representa o 
aumento de 2,35% no salário padrão, sem a fun-
ção gratificada. “Nosso objetivo é premiar a 
maior parte dos empregados”, finalizou 
Dionísio Reis.

João Paulo Pierozan, representando 
Fetec/Pr coordenador do GT, ainda ressaltou ou-

tros pontos positivos. “Aplicação de critérios 
objetivos de avaliação, a não aplicação do GDP, 
pequena carga de horas de formação da 
Universidade Caixa e poucos critérios exclu-
dentes para ser elegível a 1 delta.”

Os empregados que receberão um delta não 
podem apresentar nenhum dos impedimentos 
abaixo:

Menos de 180 dias de efetivo no trabalho;
Registro na última referência salarial do 

PCS ao qual é vinculado;
Aplicação de penalidade de suspensão 

(Ocorrência 60 – Rh053), iniciada em 2018;
Contrato de trabalho extinto (RH053, 

RH087, RH089, Rh098);
Aplicação de penalidade de advertência 

(Ocorrência 300 – Rh053), já tendo recebido 
outra advertência nos últimos cinco anos;

Registro de censura ética (Ocorrência 1423 
– Rh013);

Contrato de trabalho suspenso em 20 de 
dezembro de 2018;

Não apresentar PCMSO válido;
Ter realizado menos de oito horas de desen-

volvimento (capacitação) no Programa Agir 
Certo Sempre.

Para todo os critérios será considerada a da-
ta limite de 20/12/2018 e de realização ou apre-
sentação dos requisitos.
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ELEIÇÃO

O Congresso Nacional terá a maior renovação 
dos últimos 24 anos, mas isso não é uma boa notícia. 
A chegada de novos parlamentares à Câmara dos 
Deputados, 53,4%, decorre principalmente da gran-
de votação recebida por candidatos do PSL, de Jair 
Bolsonaro, que acabou elegendo 52 deputados. No 
Senado, a renovação será de 85%: apenas 8 das 54 
vagas disputadas serão ocupadas por candidatos 
que buscavam a reeleição na votação do último do-
mingo (7).

“Foi um resultado que superou nossas expectati-
vas, pois em todos os outros anos, depois de 1994, a 
mudança dos quadros ficou abaixo dos 50%”, afir-
mou Antônio Augusto de Queiroz, diretor do Depar-
tamento Intersindical de Assessoria Parlamentar 
(Diap) e analista político.

Apesar disso, o Congresso será o mais conserva-
dor de todos os tempos, de acordo com a avaliação 
do Diap. Além do aumento da bancada do PSL, que 
passará a ser a segunda maior legenda da Casa, o nú-
mero de parlamentares novos de outros partidos tem 
predomínio das chamadas "bancadas BBB": a da 
bala (dos parlamentares que representam forças po-
liciais e militares), do boi (os que integram o setor 
ruralista) e da bíblia (evangélicos).

“Há muitos policiais, muitas celebridades e 
também muitos representantes de setores das igre-
jas evangélicas. Seguramente será o Congresso 
mais conservador de todos os tempos”, disse 
Queiroz. “No Senado, há uma característica muito 
forte de circulação do poder. São pessoas que já 
exerceram outros cargos, que eram secretários esta-
duais, deputados etc. E que agora chegam ao 
Legislativo”, completou.

Para Juvandia Moreira, presidenta da Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores do Ramo Finan-
ceiro (Contraf-CUT), a classe trabalhadora deverá 
estar atenta e organizada na defesa de seus direitos. 
“Muitos desses parlamentares foram eleitos por 
partidos que sempre se posicionaram contrários aos 
direitos trabalhistas, que votaram a favor da ter-
ceirização, da PEC que congelou os investimentos 
em saúde, educação, que são a favor das privatiza-
ções, da entrega do patrimônio público brasileiro 
aos estrangeiros.

“A eleição desse tipo de parlamentar representa 
um grave risco à classe trabalhadora”, afirma a diri-
gente. “No segundo turno, precisamos estar ainda 
mais atentos. Há dois projetos muito diferentes em 
disputa e, a depender de quem for eleito, a categoria 
bancária corre muitos riscos”, ressalta Juvandia, 
lembrando que Paulo Guedes, economista chefe da 
campanha de Jair Bolsonaro, já afirmou que priva-
tizará todas as empresas públicas.

“É fundamental pesquisar bem, em fontes segu-
ras de informação. Uma eleição não pode ser defini-
da por fake news, falsas notícias espalhadas por re-
des sociais. O voto é coisa séria. Nós brasileiros de-
finiremos, nas urnas em 28 de outubro, como serão 
os próximos quatro anos para o país. Se estaremos 
mergulhados ainda mais no caos e no atraso im-
postos por aqueles que apoiaram o golpe contra os 
trabalhadores, ou retomar o crescimento, a criação 
de empregos, o desenvolvimento com igualdade de 
oportunidades para todos e todas. Temos uma nova 
chance e não podemos errar para não ter que pagar 
com nossos direitos”, concluiu a presidenta da 
Contraf-CUT.

NOVO CONGRESSO NACIONAL TEM PERFIL 

AINDA PIOR PARA OS TRABALHADORES

Todos os dias quando passava um avião por 
cima da casa do Manuel ele dizia:

– Tchau Araújo, adeus.
A Maria intrigada perguntou:
– Manuel, como sabes que é o Araújo que está 

lá?
– Ora Maria, quem viaja pelo mar não é marujo? 

Então, quem viaja pelo céu é Araújo.

 ARAÚJO

HUMOR



EMPREGO

SAÚDE

O Comando de Negociação dos Financiários da 
Contraf-CUT assinou, na terça-feira (9), a nova 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da catego-
ria. Aprovado pelos trabalhadores em assembleias 
realizadas em todo o país, o acordo garante reajuste 
de 3% sobre os salários, todos os direitos por dois 
anos e novas conquistas, como o parcelamento do 
adiantamento de férias.

“O acordo foi extremamente positivo. A conjun-
tura está muito difícil para os trabalhadores. A mai-
oria das categorias não está conseguindo obter au-
mento real e outras tantas está perdendo direitos, 
além da queda de 45% nas Convenções esse ano”, 
afirmou a presidenta da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) 
Juvandia Moreira.

Para 2018, o reajuste corresponde à reposição 
da inflação 1,76% (INPC entre 1º de junho de 2017 
e 31 de maio de 2018), mais 1,22% de aumento real. 
Para 2019, o acordo prevê a reposição da inflação 
mais aumento real de 1%.

Além de assegurar todas as cláusulas previstas 
na CCT, os financiários conquistaram o parcela-
mento de até três vezes do adiantamento de férias, 

que até então era descontado integralmente no mês 
posterior ao descanso.

Para Jair Alves, coordenador do Comando de 
Negociação dos Financiários da Contraf-CUT, as 
negociações foram de extrema importância e resul-
taram na assinatura de um bom acordo para os tra-
balhadores. “Conseguimos manter a nossa CCT 
com garantia de aumento real por dois anos e todas 
as conquistas históricas da categoria”, afirmou.

O desembargador federal, Jirair Aram 
Meguerian, determinou na sexta-feira (5), a suspen-
são dos efeitos da Resolução CGPAR nº 23/2018. A 
liminar é resultado do recurso interposto pela As-
sociação Nacional dos Funcionários do Banco do 
Brasil (ANABB), junto ao Tribunal Regional Fede-
ral da 1ª Região, que tentou reverter a decisão, pro-
ferida pela juíza da 5ª Vara Federal Cível da Seção 
Judiciária do Distrito Federal.

A decisão faz com que a Resolução CGPAR 23 
perca a sua eficácia até o julgamento definitivo do 
processo ou reversão da decisão do desembargador.

Para Wagner Nascimento, coordenador da Co-
missão de Empresa dos Funcionários do BB, a con-
cessão dessa liminar é uma vitória. “Ela reforça o 
acerto da Contraf-cut, sindicatos, ANABB e de 

outras entidades em defender o voto não para a mu-
dança estatutária na CASSI. É uma vitória dos as-
sociados da nossa Caixa de Assistência e dos de-
mais trabalhadores das empresas públicas, e a der-
rota do assédio e da truculência do BB”, afirmou.

RESOLUÇÃO CGPAR 23 É SUSPENSA

FINANCIÁRIOS ASSINAM ACORDO 

E GARANTEM DIREITOS
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pelar o processo negocial com sua proposta, e sen-
tar para negociar. Terrorismo e revanchismo só tra-
rão prejuízos”, enfatiza Elienei.

Proposta dos trabalhadores
A Contraf-CUT já apresentou ao BB uma nova 

proposta e reafirma a necessidade urgente de reati-
var a mesa de negociações com as entidades repre-
sentativas.

“Só assim os funcionários vão reconhecer a le-
gitimidade e o equilíbrio de uma nova proposta para 
manifestar livremente pela sua aprovação. A dire-
ção do banco e seus prepostos na Cassi precisam re-
conhecer que os associados rejeitaram a proposta de 
alterar a governança da entidade. Os associados de-
sejam uma solução rápida e não se furtarão a deba-
ter o custeio da Cassi, desde que o banco arque com 
a sua parte e não queira repassar a conta para os fun-
cionários da ativa e aposentados”, conclui a diretora 
do Sindicato.

BANCO DO BRASIL

Diante do enfático não que os associados da 
Cassi deram à proposta do BB, a diretoria indicada 
(Presidência e Financeiro) da caixa de assistência 
resolveu sabotar a própria entidade. Em nota divul-
gada no site da Cassi, a diretoria anuncia um agres-
sivo contingenciamento dos pagamentos aos pres-
tadores de serviço, causando apreensão e enorme 
insegurança entre os seus mais de 30 mil presta-
dores.

“Foi uma atitude completamente irresponsável, 
sem qualquer justificativa que não um revanchismo 
odioso contra os associados da Cassi, que disseram 
não a proposta do banco, que os lesava. Imagine co-
mo a rede de mais de 30 mil prestadores receberam 
essa notícia. A forma como foi divulgada esse con-
tingenciamento facilmente seria avaliada como um 
suicídio de mercado por qualquer gestor minima-
mente sério. Pelo tom do comunicado, parece que 
os gestores da entidade estão pedindo intervenção 
da ANS. Esquecem que as despesas da Cassi estive-
ram contingenciadas por cerca de dois anos, sem 
comprometer a normalidade no atendimento”, cri-
tica a diretora do Sindicato Elienei Soares.

“Em 2015 foi feito um contingenciamento, mas 
menos agressivo e planejado de forma cuidadosa. 
Foi definido em negociação com a representação 
dos trabalhadores, o que agora o banco se nega a fa-
zer. Esperamos que o BB mude essa postura, nego-
cie e que, também, os serviços e a rede de atendi-
mento aos associados não sejam precarizados por 
mais essa medida irresponsável”, acrescenta.

A diretora do Sindicato lembra que o negocia-
dor da Dipes se aposentou logo após a proposta do 
BB ser rejeitada. “Os demais diretores executivos 
do BB, que formularam essa proposta, também de-
veriam tomar o mesmo caminho.”

“A representação dos trabalhadores está dispos-
ta a negociar com o banco para buscarmos soluções 
sustentáveis para a Cassi, que não lesem associados 
e prestadores. É hora do BB mudar de postura. Ter 
mais humildade, entender que não conseguiu atro-

CASSI: DIRETORIA INDICADA

 FAZ VINGANÇA COM ASSOCIADOS

 E ATERRORIZA PRESTADORES
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