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FOLHA BANCÁRIA

Os bancários e bancárias do Brasil celebram 
neste 28 de agosto o seu dia. Trabalhadores que in-
tegram uma das categorias mais organizadas e 
aguerridas do país, são eles os executores das polí-
ticas públicas que levam desenvolvimento social e 
econômico aos rincões brasileiros.

Neste 28 de agosto, bancários e bancárias co-
memoram seu dia sem deixar a luta por melhores 
condições de trabalho, por qualidade de vida e pela 
manutenção do patrimônio público do povo brasi-
leiro. O histórico de luta e unidade, referências para 
toda a classe trabalhadora, são marca registrada des-
se conjunto de trabalhadores que, mesmo a serviço 
dos patrões mais poderosos do mundo do trabalho, 
fazem a diferença na sociedade brasileira.

Como essa trajetória de luta foi no passado im-
portante para os trabalhadores de hoje, neste mo-
mento e neste cenário desolador, temos que ter o 
discernimento, a competência, a ousadia e a espe-
rança de passar por essas dificuldades que abatem a 
imensa maioria dos trabalhadores do Brasil.

No meio de uma negociação para renovação do 
nosso Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), não 
temos o que comemorar, já que a Federação Naci-
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onal dos Bancos (Fenaban) insiste na retirada de 
direitos.

A Fenaban sugeriu continuar a negociar no final 
de semana, mas na reunião no sábado (22), apesar 
de terem recuado na retirada da 13ª cesta alimenta-
ção, manteve sua postura de retirar direitos. Não 
apresentou nenhuma proposta nova sobre reajuste 
salarial. O Comando Nacional d@s Bancári@s 
considerou que as propostas dos representantes dos 
bancos estão distantes das reivindicações da cate-
goria. A categoria prepara assembleias organi-
zativas, plenárias, agito nas redes sociais e novas 
manifestações.

Um dos pontos centrais da negociação, o rea-
juste salarial, não foi apresentado pela Fenaban. 
Disseram que ainda estão construindo uma nova 
proposta salarial para apresentar na semana que 
vem. Na sexta-feira (21), apresentaram a proposta 
de reajuste zero, rejeitada pelo Comando Nacional. 
Antes, já tinham defendido a redução da Partici-
pação nos Lucros e Resultados (PLR) e o fim da 13ª 
cesta de alimentação.

Na reunião deste sábado, após muita pressão re-
tornaram com a 13ª cesta e apresentaram uma nova 
proposta de PLR, mas que ainda representa uma 
perda já que reduz a parcela adicional e os tetos. A 
Fenaban acenou ainda com a possibilidade de se 
chegar a um acordo sobre a regulamentação do tele-
trabalho. A proposta será analisada pelo Comando 
Nacional. “Antes eles disseram que não tinham au-
torização para clausular o teletrabalho. Essa sinali-
zação de hoje é importante”, disse a presidente da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ra-
mo Financeiro (Contraf-CUT), Juvandia Moreira.

28 DE AGOSTO

PARABÉNS BANCÁRIOS



MERCANTIL DO BRASIL

Os representantes do Mercantil do Brasil se 
mostraram intransigentes em reunião de nego-
ciações realizada nesta quarta-feira (19), negaram 
as reivindicações dos trabalhadores e cogitaram, 
mais uma vez, na possibilidade de firmarem acor-
dos individuais diretamente com os funcionários. A 
negociação foi mediada pelo Ministério Público de 
Minas Gerais (MPT/MG).

O coordenador da Comissão de Organização 
dos Empregados (COE) do Banco Mercantil do 
Brasil, Marco Aurélio Alves, criticou as ameaças 
dos representantes do banco. “Repudiamos qual-
quer tipo de coação para assinaturas de acordos in-
dividuais em relação à MP 936. Estamos dispostos a 
negociar coletivamente a favor dos mais de 100 
bancários que se encontram afastados devido a uma 
questão de saúde pública e o banco têm a obrigação 
de apresentar uma contrapartida aos trabalhadores 
que, mesmo afastados, não realizam trabalho home 
office”, disse Marco Aurélio. “Com acordos indivi-
duais, os funcionários estarão sujeitos a pressões e 
ameaças e não conseguirão manter nem os direitos  
garantidos pela lei específica, que dirá avançar para 
outras de nossas reivindicações, como a garantia de 
recebimento de 100% do salário líquido e maior 
estabilidade de emprego”, completou.

Conforme acordado na última reunião, o movi-
mento sindical apresentou por escrito uma contra-
proposta sobre o Acordo Coletivo de Trabalho para 
disciplinar os planos emergenciais, visando a prote-
ção do emprego dos mais de 100 bancários do 
Mercantil do Brasil, que se encontram afastados de 
suas atividades e sem home office.

A proposta do movimento sindical visava trazer 
tranquilidade aos bancários afastados, como o abo-

no de todas as horas extras negativas até 30 de junho 
deste ano, possibilidade de compensação das horas 
não trabalhadas até 31 de maio de 2021, deságio de 
30% no total de horas devidas a partir do dia 1º de 
julho de 2020, que as horas trabalhadas aos 
sábados, domingos e feriados e as horas noturnas 
não sejam computadas no banco de horas e sim 
pagas como horas extras, validade do banco de 
horas até 31 de maio de 2021 e que, após essa data, 
seja feito o pagamento de todas as horas extras 
existentes de acordo com a CCT Fenaban e a 
redução de, no máximo, 25% do salário e que o 
banco complete a renda até o valor do salário 
líquido para não haver prejuízo para os bancários.

Maior impasse
O maior impasse ocorreu com a insistência do 

Mercantil, em querer reduzir em 50% dos salários 
dos trabalhadores que se encontram afastados e sem 
home office e a suspensão temporária do contrato 
de trabalho, o que já havia sido rechaçado pelo mo-
vimento sindical na última reunião sobre o tema.

Quando a mediação aproximava-se da não reso-
lução do conflito, o movimento sindical insistiu pa-
ra o bom-senso e para que o banco apresentasse 
uma nova proposta, com garantias aos trabalhado-
res afastados e sem home office, além de levar em 
consideração as reivindicações levantadas pelos 
sindicatos.

Ficou acertado que o Mercantil deve encami-
nhar a nova proposta, por escrito, ao Sindicato dos 
Bancários de Belo Horizonte e Região e à Fetra-
fi/MG, ficando agendada nova reunião de nego-
ciações, com mediação do MPT, para o dia 25/08, às 
10 horas.

MERCANTIL RECUSA 

CONTRAPROPOSTA DOS TRABALHADORES

HUMOR
ATROPELAMENTO DA VELHINHA

- É que eu não queria assustá-la.
E o português explica:

- Por que você não buzinou para alertar a 
velhinha?

O português andava de carro e atropelou uma 
velhinha que atravessava a rua. 

O guarda de trânsito pergunta:



SANTANDER

Uma das maiores agências de notícias econômi-
cas do mundo, a Bloomberg, divulgou uma reporta-
gem na terça-feira (18) sobre a estratégia adotada 
pelo Santander de acelerar a volta do trabalho em 
seus departamentos. O texto observa que a medida, 
que não está sendo adotada em nenhum lugar do 
mundo, coloca os funcionários e a população brasi-
leira em risco.

De cara, a reportagem observa que, “em um país 
onde o número de infecções por Covid-19 aumen-
tou em 1 milhão apenas no mês passado, um dos 
seus maiores bancos vem promovendo um retorno 
em massa ao escritório”. Segundo o texto, cerca de 
60% dos funcionários administrativos do Santander 
Brasil retomaram o trabalho in loco, enquanto seus 
concorrentes no país mantiveram a maioria dos fun-
cionários de escritório em casa.

“O Santander adotou uma abordagem totalmen-
te diferente do restante do setor bancário, que não 
tem pedido aos funcionários que voltem ao escritó-
rio”, disse a presidente do Sindicato dos Bancários 
de São Paulo, Osasco e Região, Ivone Silva, que é 
uma das coordenadoras do Comando Nacional dos 
Bancários.

Outros bancos
A reportagem compara a postura do Santander 

com a adotada por outros bancos. “A maioria dos 
grandes bancos dos EUA tem afirmado a investido-
res que ainda é muito cedo para oferecer um crono-
grama detalhado para retorno ao escritório. O 
Citigroup disse que é provável que menos da meta-
de da força de trabalho retorne antes que uma vacina 
contra o coronavírus seja desenvolvida, enquanto o 
Bank of America tem menos de 15% dos funcioná-
rios trabalhando em escritórios”, diz um trecho do 
texto.

“Mesmo em comparação com os rivais brasi-
leiros, o Santander se destaca. O Itaú Unibanco in-

formou que 97% de seus colaboradores da adminis-
tração central, centrais de atendimento e agências 
digitais estão trabalhando de forma remota, com 
55.000 pessoas habilitadas para home office, 
segundo uma apresentação de resultados. O banco 
anunciou na semana passada que adiará o retorno 
aos escritórios até janeiro”, continua.

Já o Bradesco, ainda segundo a Bloomberg, 
mantém 94% dos funcionários da matriz e demais 
departamentos administrativos trabalhando remo-
tamente.

Desrespeito contínuo
O secretário de Assuntos Socioeconômicos da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ra-
mo Financeiro (Contraf-CUT), Mario Raia, diz que 
o retorno ao trabalho in loco nos departamentos e 
escritórios administrativos é apenas uma das medi-
das adotadas pelo banco Santander no Brasil que 
coloca em risco os funcionários e a população.

“Na terça e quarta-feira (18 e 19), o banco colo-
cou os funcionários das agências nas ruas para ven-
der máquinas de cartão de crédito do banco. Cada 
gerente teria que vender três aparelhos a cada dia. 
Neste momento de pandemia, quando todas as ati-
vidades comerciais estão sofrendo restrição, esta 
ação do banco é uma afronta ao que as autoridades 
estão determinando. O banco deveria ser autuado e 
multado por ter colocado seus funcionários e a po-
pulação em risco”, informou o dirigente da Contraf-
CUT. “Podemos aceitar que os bancários trabalhem 
em plena pandemia para realizar os serviços 
essenciais. Mas, qual é a essencialidade da venda de 
maquininhas de cartão de crédito”, observou.

#SantanderRespeiteOBrasil
A imposição de metas comerciais em plena 

pandemia e a demissão de funcionários que não as 
cumpre tem levado sindicatos da categoria em todo 
o país a realizar atividades de protestos contra o 
b a n c o  S a n t a n d e r  e  a  h a s h t a g 
#SantanderRespeiteOBrasil já figurou, por mais de 
uma vez, entre os assuntos mais comentados nas 
redes sociais.

“Já tentamos negociar com o banco sobre estas 
medidas, mas, infelizmente, o banco somente nos 
ouve quando conseguimos mostrar para a socieda-
de as barbaridades que ele comete contra seus fun-
cionários e contra a sociedade”, lamentou Raia.

BLOOMBERG MOSTRA AO MUNDO O DESRESPEITO 

DO SANTANDER COM OS BRASILEIROS
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CAIXA

CAMPANHA SALARIAL

Em nova negociação, nesta sexta 21, a CEE/ 
Caixa rejeitou em mesa as propostas do banco para 
o Saúde Caixa. Na última quarta 19, o banco apre-
sentou seis propostas que alteram o atual modelo de 
custeio do plano. Todas oneram significativamente 
os trabalhadores, uma vez que impactam nas men-
salidades e coparticipação, além de individualizar a 
cobrança por usuário, de acordo com a faixa etária, e 
não mais por grupo familiar.   

As propostas apresentadas pelo banco, sob a 
justificativa de necessidade de capital, extinguem a 
proporção 70/30 no modelo de custeio - na qual o 
banco arca com 70% das despesas em assistência de 
saúde e os participantes com 30%, sendo que a 

Caixa é responsável também por 100% das despe-
sas administrativas.   

Atualmente, o custo do Saúde Caixa é dividido 
de forma igualitária para todos os beneficiários, 
com 70% do valor custeado pela Caixa. O modelo 
permite que todos os empregados tenham 
condições de pagar o plano de saúde, de forma 
solidaria com todas as faixas etárias e salariais.

Contratação
Após reivindicação da Comissão de Emprega-

dos, a Caixa sinalizou que está sendo estudada a 
contratação de mais empregados. A situação está 
sendo analisada pela Secretaria de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais (Sest).

EMPREGADOS REJEITAM 

PROPOSTAS PARA O SAÚDE CAIXA

BANCÁRIOS SAEM EM CARREATAS 

POR TODO O PAÍS

Bancários foram às ruas em diversas cidades do 
país neste sábado (22) em carreatas para protestar 
contra as propostas apresentadas pela Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban) em mesa de nego-
ciações com o Comando Nacional da categoria.

A categoria reivindica aumento real de salário, 
da Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR) e 
demais direitos econômicos, como o vale-alimen-

tação. Também pede condições dignas de trabalho, 
tanto nas agências e departamentos, quanto para o 
home office (teletrabalho), além da manutenção 
dos diretos já definidos na Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) e nos Acordos Coletivos de 
Trabalho (ACTs).

Em Presidente Prudente a carreata saiu do 
Clube de Campo do Sindicato rumo ao centro da 
cidade e retornou ao clube.
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