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FOLHA BANCÁRIA

“Quebrar a gestão pública do FGTS nada 
mais é do que acabar com os investimentos pú-
blicos que o fundo hoje executa. Para o traba-
lhador pode até individualmente não mudar 
nada, mas do ponto de vista da grande massa da 
população que necessita de investimentos 
sociais, a perda será muito grande.”

O alerta é da coordenadora do Comitê 
Nacional em Defesa das Empresas Públicas, 
Maria Rita Serrano, e refere-se ao decreto 
9.737/19, que muda a composição do Conselho 
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS).

A Caixa Econômica Federal, que é a gestora 
do fundo com patrimônio com mais de R$ 500 
bilhões, passará ter apenas a função de prestar 
“suporte técnico” ao colegiado. 

Além de ser um seguro para o trabalhador no 
caso de demissão, o FGTS é um dos maiores 
fundos de investimento em políticas públicas do 
mundo, que favorece justamente a população de 

mais baixa renda, com  a destinação de recursos 
vultosos para habitação, infraestrutura, sanea-
mento e mobilidade.  

“Tirar a gestão pública da Caixa significa 
destinar esses recursos para a especulação dos 
bancos privados, que alegam que o FGTS irá ge-
rar rendimento melhor para os trabalhadores se 
for gerido por essas instituições. Mas é impor-
tante dizer que a remuneração do FGTS é deci-
dida pela gestão do fundo. Nem a Caixa e nem 
outro banco tem o poder para definir a taxa de 
juros ou a correção” ressalta Maria Rita. 

Redução do controle social sobre o FGTS 
Publicado na terça-feira 26 no Diário Ofi-

cial da União, o decreto também reduz pela me-
tade o número de representantes dos trabalha-
dores e dos empregadores, de seis para apenas 
três representantes cada.

A regra em vigor previa a participação no 
Conselho Curador de seis indicados pelas enti-
dades sindicais CUT, Força Sindical, UGT, 
CTB, CSB e NCST. O novo decreto prevê a 
participação no conselho de "um representante 
de cada uma das três centrais sindicais com 
maior índice de representatividade dos trabalha-
dores", ou seja, serão agora três representantes.

“Isso também é muito ruim porque diminui 
o controle social. Com mais representações, os 
processos de fiscalização e de gestão são mais 
eficazes. A Caixa vai apenas assessorar as deci-
sões do Conselho Curador, que avalia os inves-
timentos. A intenção do governo é tirar o mono-
pólio da Caixa do FGTS, e isso é só um sinal de 
que ele vai fazer isso. É uma perda para toda a 
sociedade”, afirma Maria Rita Serrano.

DECRETO DO GOVERNO 

AMEAÇA FGTS



CONQUISTAS

Conheça sua história, informe-se sobre seus 
direitos, envolva-se, torne-se responsável por novas 
conquistas!

A categoria bancária é uma das poucas no Brasil 
que tem um acordo válido para todos seus integran-
tes no Brasil inteiro, a Convenção Coletiva de Tra-
balho (CCT). Não importa onde o bancário esteja 
dentro do território nacional, seus direitos são os 
mesmos.

. 1933 - Conquista da jornada de 6h  de trabalho;

. 1951 - Ao fim da greve que durou 69 dias, é ins-
tituído o Dia do Bancário, em 28 de agosto;

Mas não adianta tê-los se não os conhecemos. 
Alguns passam a fazer parte automaticamente do 
nosso cotidiano, já que nem nos imaginamos sem 
eles. Outros nem sequer registramos se ainda não 
sentimos a necessidade de usá-los. Mas estão pre-
vistos e beneficiam novas e antigas gerações. É co-
mo uma herança que precisa ser preservada e lapi-
dada a cada ano. A gente se orgulha de receber e tem 
a responsabilidade de ampliá-la ainda mais.

. 1992 - Assinatura da primeira Convenção Cole-
tiva de Trabalho válido para todo o país;

. 1994 - Conquista do vale-alimentação;

. 2007 - 13º cesta-alimentação;

. 1990 - Conquista do vale-refeição;

. 2000 - Inclusão na CCT da cláusula sobre igual-
dade de oportunidades;

. 1962 - Fim do trabalho aos sábados;

. 1981 - Conquista do auxilio-creche;

. 2009 - Ampliação da licença-maternidade para 

. 1995 - Primeira categoria a conquistar PLR em 
Convenção Coletiva de Trabalho;

Lembrando que as cláusulas da nossa CCT são 
renováveis, conquistada com muita luta, corremos 
o risco de perdê-las.

Todos os avanços na Convenção Coletiva de 
Trabalho, inclusive a própria CCT, provêm da luta e 
do sacrifício de milhares de bancários ao longo dos 
anos. Nossa geração, agora, está sendo colocada à 
prova e temos o dever e a obrigação de resistir a essa 
nova ofensiva aos direitos trabalhistas, às aposenta-
dorias e ao desmonte dos bancos públicos. 

. 2015 - Luta garante 12º ano consecutivo de au-
mento salarial acima da inflação;

. 2012 - PLR com imposto de renda reduzido;

. 2010 - Conquistado o instrumento de combate 
ao assédio moral;

. 2013 - Abono-assiduidade que garante o direito 
a folgar um dia durante o ano. Combate ao assédio 
moral é ampliado com a proibição de envio de men-
sagens aos celulares dos funcionários para cobran-
ça de metas;

seis meses;

. 2016 - Licença paternidade de 20 dias.

CONVENÇÃO COLETIVA DOS BANCÁRIOS

HISTÓRICO DAS CONQUISTAS

Um novo 

espaço de beleza!

Desconto de 25%
(18) 3203-3795/98114-5287

Convênio



CAIXA

O número reduzido de empregados é um 
problema que ocorre em todas as áreas da Caixa e 
não apenas nas agências.

Mais empregados

Além dessa sobrecarga absurda, há alguns 
atendimentos que exigem mais tempo. “Há as-
sistências que requer explicações detalhadas da 
operação, que toma mais tempo e que necessita de 
atenção especial. Quando a agência está cheia e 
acontece esse tipo de atendimento, somando ao 
número reduzido de empregados, vira um caos”, 
conta outro bancário.

Em reunião ocorrida em 26 de março, entre 
Comissão Executiva dos Empregados da Caixa e 
presidente do banco público, Pedro Guimarães, o 
gestor afirmou que tem autorização do governo para 

“Os que ainda permanecem nas agências estão 
adoecendo”, com essa afirmação e com a expressão 
nítida de cansaço, empregado da Caixa relata a 
sobrecarga de trabalho diária em virtude do número 
reduzido de trabalhadores.

Ao entrar em qualquer unidade da Caixa é fácil 
perceber a demanda. Muitas vezes, uma quantidade 
enorme de pessoas aguarda pelo atendimento de um 
único empregado. “Em dia de pagamento do PIS, 
por exemplo, o cidadão espera mais de três horas”, 
diz um empregado.

Uma das consequências da falta de empregados 
está retratada no Anuário Estatístico da Previdência 
Social de 2014 que demonstra que ocorreram 681 
afastamentos devido a transtornos mentais e outros 
558 por distúrbios osteomusculares (LER/Dort). 
Situação que se agrava com os frequentes Progra-
mas de Desligamento Voluntário Extraordinário 
(PDVEs).

Para os empregados as promessas de novas con-
tratações não condizem com a realidade nas agên-
cias e muitos até dizem que isso já virou lenda urba-
na. “Na minha unidade há duas pessoas afastadas 
por doença grave e outros que aderiram ao PDVE. 
Os que ficaram tentam dar conta da demanda e das 
cobranças, que só aumentam. E essa promessa de 
contratar concursados, já nem acreditamos mais”, 
conta um bancário da Caixa.

Apesar do presidente ter falado em 87 mil 
empregados, a portaria mais recente do controlador 
– Secretaria de Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais (SEST) -, prevê limite de 90 mil 
empregados para o grupo Caixa.

contratar e que deve manter o número de 87 mil 
empregados, porém informou também que haverá 
Programa de Desligamento Voluntário. O número 
atual de empregados no quadro da Caixa está em 84 
mil.

“OS EMPREGADOS QUE PERMANECEM 

ESTÃO ADOECENDO”, 

DIZ BANCÁRIO DA CAIXA 
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BANCO DO BRASIL

Mantida a relação contributiva: BB 60% e as-
sociados 40% até 2022. A parte do banco no custeio 
contemplará 4,5% sobre a folha de pagamento de 
ativos e aposentados, 3% para cada dependente de 
funcionário ativo, mais 10% sobre as contribuições 
dos ativos a título de taxa de administração, retro-
ativos a janeiro de 2019;

Pontos centrais da proposta:

O processo negocial foi retomado no dia 31 de 
janeiro e, após diversas rodadas com debates e estu-
dos técnicos, o BB apresentou na mesa a proposta 
que inclui mudanças na governança e no custeio da 
Cassi por parte do banco e dos associados.

A parte dos associados da ativa no custeio será 
de 4% sobre as verbas salariais, mais 1% para o pri-
meiro dependente, 0,5% para o segundo e 0,25% a 
partir do terceiro, com piso de R$ 50,00 e teto de R$ 
300,00 por dependente;

Em reunião realizada na quarta-feira (27), no Rio 
de Janeiro, o Banco do Brasil apresentou proposta 
final na mesa de negociação da Caixa de Assistência 
(Cassi) com as entidades representativas dos fun-
cionários da ativa e aposentados.

A parte dos aposentados e pensionistas no cus-
teio será de 4% sobre a soma dos benefícios do 
INSS mais Previ, acrescido de 2% para o primeiro 
dependente, mais 0,5% a partir do segundo depen-
dente;

Fica mantida a mesma forma de custeio para os 

As diretorias dos eleitos e dos indicados perma-
necem com as mesmas atribuições, com duas alte-
rações: a parte de atuária é dividida entre a Diretoria 
de Finanças (indicada) e a atual Diretoria de Planos 
de Saúde e Relacionamento com Clientes (eleita). 
Fica estabelecido voto de qualidade para o Presi-
dente somente para algumas questões operacionais 
de competência exclusiva da Diretoria. Não pode 
ser usado voto de minerva para alterar direitos, be-
nefícios, regulamentos, estatutos, dentre outras 
questões.

Não altera o modelo de governança no Conselho 
Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria. Não se 
aplica voto de minerva nos conselhos em nenhuma 
matéria;

O Plano Associados será reaberto e os novos 
funcionários admitidos deste 01/01/2018 podem 
manter a Cassi após a aposentadoria, desde que as-
sumam o pagamento da parte pessoal e patronal;

atuais funcionários ativos e aposentados;

Será instalada mesa de negociação para integrar 
à Cassi os funcionários dos bancos incorporados em 
até 30 dias a partir da aprovação do novo Estatuto;

BANCO DO BRASIL APRESENTA 

PROPOSTA FINAL NA MESA DA CASSI

HUMOR
 O PORTUGA E A LOIRA.

- Se quiser ir mais longe eu não me importo!

O português está viajando pela Dutra quando 
vê uma loira de minissaia pedindo carona. Ele 
pára o carro. E a loira pergunta:

- Para onde você está indo?

Ele foi até o Rio de Janeiro.

- Para São José dos Campos!
Ela sobe no carro e os dois começam a bater 

papo algum tempo depois, num ato de extrema 
coragem, o português consegue vencer a timi-
dez e pousa suavemente a mão nas pernas da 
moça. Ela olha pra ele com um sorriso malicio-
so e diz:
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