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FOLHA BANCÁRIA

O Home Oficce foi tema da primeira rodada 
de negociação (04/08), entre o Comando 
Nacional e a Fenaban, os bancários  reforçaram 
a importância de garantir direitos e regulamen-
tar o novo modelo de trabalho, adicionando uma 
nova cláusula à Convenção Coletiva de Traba-
lho (CCT), a Fenaban informou que já havia 
feito reunião com todos os filiados para tratar 
sobre o assunto e que diante dos dados apresen-
tados pelo comando nacional se comprometeu a 
levar a questão novamente aos bancos e dará o 
retorno em novas reuniões.

“O home office na pandemia de coronavírus 
é fundamental para a segurança dos trabalha-
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dores e suas famílias. Mas se os bancos querem 
adotar o regime definitivamente, é preciso que 
isso seja regulamentado. Não pode ser imposto, 
o trabalhador tem de concordar”, destaca o 
presidente do Sindicato, Edmilson Trevizan.

Emprego bancário foi o tema da segunda ro-
dada de negociação da Campanha Nacional dos 
Bancários 2020, na quinta-feira 6, por video-
conferência.

Este dado foi usado pelo Comando Nacional 
em uma mesa realizado junto a Fenaban com o 
tema emprego. Na reunião realizada virtual-
mente na tarde de quinta feira o Comando 
Nacional mostrou que não há motivos para as 
demissões que vem ocorrendo no setor e reivin-
dicou a manutenção dos direitos e a suspensão 
das demissões lembrando que de 2013 a 2019 os 
bancos fecharam 70 mil postos de trabalho no 
país.

Mesmo com a crise do coronavírus os cinco 
maiores bancos do pais lucraram no primeiro 
trimestre de 2020 18 bilhões de reais.

Veja as datas das próximas negociações:

18/08 – Cláusulas Econômicas
14/08 – Cláusulas Sociais

11/08 – saúde e condições de trabalho
13/08 – Igualdade

CONFIRA RESUMO

 DA PRIMEIRA SEMANA DE 

NEGOCIAÇÃO COM OS BANCOS



CAMPANHA SALARIAL

A proibição da ultratividade é muito prejudicial 
aos trabalhadores. Isso porque, por causa da com-
plexidade na negociação coletiva, muitas vezes a 
renovação da CCT ou dos Acordos Coletivos de 
Trabalho (acordos específicos de bancos) não ocor-
rem dentro do período de vigência do instrumento 
em vigor. Com isso, não há garantia de recebimento 
dos direitos/benefícios previstos nos documentos.

PLR, vale-alimentação, vale-refeição, auxílio-
creche/babá, adicional por tempo de serviço, licen-
ça maternidade estendida... Estes e todos os demais 
direitos contidos na Convenção Coletiva de Traba-
lho (CCT) dos bancários precisam estar garantidos 
após 31 de agosto de 2020, por causa do fim da 
ultratividade. E para isso precisamos estar conecta-
dos e mobilizados.

Por esta razão, uma das prioridades da Campa-
nha Nacional dos Bancários 2020 será garantir a 
ultratividade da CCT e dos ACTs. Esta é apenas uma 

A lei trabalhista encomendada ao governo 
Temer pelo setor patronal, e que entrou em vigor em 
novembro de 2017, destruiu vários direitos dos tra-
balhadores. Um deles foi o fim do princípio da ultra-
tividade, que garantia a validade de um acordo cole-
tivo até sua renovação. Assim, sem novo acordo, a 
CCT dos bancários perderia sua validade em 31 de 
agosto deste ano, um dia antes da data base da cate-
goria.

“A distância não irá nos limitar, e a mobilização 
de todos os trabalhadores será fundamental para 
pressionar os bancos a renovarem a Convenção 
Coletiva de Trabalho”, afirma Ivone Silva, presi-
dente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, 
Osasco e Região e uma das coordenadoras do 
Comando Nacional dos Bancários, que irá negociar 
a renovação da CCT. 

Ultratividade: são os seus direitos que estão em 
jogo!

das razões para que a categoria bancária se 
mantenha mobilizada e conectada na Campanha 
Nacional dos Bancários 2020, que está sendo reali-
zada mesmo em meio à pandemia do coronavírus.

O QUE É ULTRATIVIDADE 

E POR QUE NOSSOS DIREITOS 

TÊM DE SER DEFENDIDOS

HUMOR
TESTANDO A VISÃO

Ele se esforçou, mas não conseguiu ler nada. O 
médico aponta então para a palavra com as maiores 
letras e pergunta:

- O que está escrito aqui?
- Ainda não sei - responde o paciente.

Depois da operação, o paciente pergunta ao mé-
dico:

- Puxa, doutor, como a medicina está avançada. 
O senhor acredita que antes da cirurgia eu era 
analfabeto?

E o paciente, todo contente:
- Claro que sim! A operação foi um sucesso!

- E agora, doutor? O senhor acha que eu vou con-
seguir ler tudo?

- Bom, só tem um jeito: vamos ter que operar - 
diz o médico.

- E agora? O que está escrito aqui?

O médico aponta para uma palavra com letras 
maiores:

E o paciente responde:
- Não sei.

- O que está escrito aqui?

No consultório, o oculista fazia os exames de 
rotina:



BANCO DO BRASIL

“Reforçamos os protestos contra a política de fe-
chamento de postos de trabalho e de agências de um 
banco público que pode e deve exercer mais prota-
gonismo durante a pandemia e na crise econômica 
que indubitavelmente será prolongada se o governo 
não der ao Banco do Brasil a importância que a em-
presa tem e merece”, afirma Getulio Maciel, diri-
gente sindical e representante da CEEB pela 
FETEC-CUT/SP,

A segunda mesa de negociação específica do 
Banco do Brasil, dentro da Campanha Nacional dos 
Bancários 2020 debateu o tema emprego. A 
Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco 
do Brasil (CEBB) cobrou a ampliação dos postos de 
trabalho no banco público. 

Foram discutidas várias cláusulas de emprego 

O balanço do primeiro semestre do BB informa 
que no período de 12 meses encerrados em junho 
foram eliminados 3.694 postos de trabalho, sendo 
283 apenas no segundo trimestre de 2020.

Na reunião on-line realizada na sexta-feira 7, os 
representantes dos trabalhadores protestaram enfa-
ticamente contra o corte de postos de trabalho e o 
fechamento de agências, que reforça a política de 
sucateamento da empresa pública sob a gestão de 
Bolsonaro e Paulo Guedes. 

Além disso, foram fechadas 344 agências e 17 
postos de atendimento bancário, desde junho de 
2019, sendo uma agência e 28 postos de atendimen-
to extintos no trimestre.

Cargos técnicos

Próximas mesas

“Agora, para os trabalhadores é importante a 
instauração desta mesa, que não envolve só o Banco 
do Brasil, mas a governança de outras entidades 
como Economus, Fusesc, Previ e Cassi. Com a im-
plantação desta mesa, esperamos promover um 
debate bem amplo com essas governanças para 
resolver questões que são de interesse de todos os 
funcionários do Banco do Brasil”, afirma Getúlio. 

Funcionários de bancos incorporados
A CEBB também cobrou respostas sobre os 

direitos dos funcionários de bancos incorporados. 
O banco se comprometeu a implantar uma mesa de 
negociação  para discutir a situação destes trabalha-
dores, uma questão que já estava assegurada no 
Acordo Coletivo de Trabalho anterior, mas cujos 
debates foram adiados, primeiro por causa da situa-
ção econômica da Cassi, que teve de ser resolvida 
com urgência em 2019, e depois, por conta da 
pandemia.  

Também foi cobrado o aprofundamento dos 
debates sobre as condições de trabalho nos escritó-
rios digitais. Os representantes dos trabalhadores 
enfatizaram que o home office não exclui esta 
pauta. O banco se comprometeu a implantar uma 
mesa de negociação exclusiva sobre escritório digi-
tal, com acompanhamento específico.

Escritórios digitais

contidas na pauta específica de reivindicações do 
BB, em especial a que aborda os cargos técnicos do 
banco, como engenheiros e advogados. Uma ação 
do Ministério Púbico reivindica que esses fun-
cionários deveriam ter sido contratados por con-
curso público específico. O movimento sindical é 
contrário a esta tese, e por isso reivindica garantias 
específicas para esses bancários. 

Os representantes do banco  responderam que é 
impossível discutir esta questão no momento, 
porque existe um processo judicial que precisa ser 
julgado antes de serem discutidas cláusulas pon-
tuais referentes a esta questão. 

As próximas mesas de negociação serão sobre 
saúde e outra sobre Igualdade e cláusulas sociais, 
ainda sem datas definidas.

BANCÁRIOS COBRAM MAIS 

CONTRATAÇÕES DO BANCO DO BRASIL
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CAIXA

“O banco já deveria ter mantido os coabitantes 
em home office, mas esperamos que agora essas 
pessoas sejam liberadas, sem maiores problemas, 
para o teletrabalho. Também cobramos a liberação 
para o projeto remoto dos pais e mães de filhos em 
idade escolar”, acrescenta.  

Os representantes dos empregados também 
tiveram acatada a reivindicação da criação de um 
canal de denúncias para que empregados informem 
os locais que não estão seguindo o protocolo. As 
denúncias poderão ser anônimas. 

“Manter o home office nas áreas meio, que po-
dem executar as funções remotamente, é preservar 
vidas. Sobre os coabitantes, os empregados obtive-
ram uma importante vitória na negociação. Os 
trabalhadores coabitantes de pessoas do grupo de 
risco devem solicitar a liberação para home office 
ao gestor e, caso recebam uma resposta negativa, 
devem comunicar ao Sindicato, Apcef-SP e recorrer 
ao GT de Prevenção, na Gipes/SP”, diz Leonardo 
Quadros, diretor da Apcef-SP, que na suplência 
representa a Fetec-SP na CEE/Caixa. 

Ocorreu na sexta-feira 7, de forma virtual, a pri-
meira mesa de negociação específica da Caixa no 
âmbito da Campanha Nacional dos Bancários 2020. 
Neste primeiro encontro, além de oficializar a entre-
ga da pauta de reivindicações, a CEE/Caixa debateu 
com os representantes do banco o home office. A 
Caixa atendeu a cobrança da representação dos 
empregados e vai manter o teletrabalho. Além dis-
so, o banco se comprometeu a reavaliar todos os 
casos de home office para coabitantes de pessoas do 
grupo de risco para Covid-19. 

12/08 – Temática: Saúde e Segurança

19/08 – Temática: Cláusulas Sociais

Calendário

O home office voltará a ser debatido no decorrer 
da campanha, assim como na mesa única com a 
Federação Nacional do Bancos (Fenaban). 

Rodízio

17/08 – Temática: Igualdade e Cláusulas So-
ciais

A próxima reunião específica da Caixa, no 
âmbito da Campanha dos Bancários 2020, será 
realizada na quarta-feira 12 e terá como tema Saúde 
e Segurança.

A Caixa alegou na reunião que mantém o rodí-
zio dos trabalhadores nas agências. A CEE/Caixa, 
entretanto, apontou que isso não acontece efetiva-
mente e cobra garantias.

“Na Caixa, as principais questões são o registro 
da jornada e o fim da cobrança por metas abusivas. 
Levamos estas preocupações ao banco. O home 
office, neste momento, preserva a saúde e a vida dos 
trabalhadores, mas deve ser regulamentado. É pre-
ciso respeito pela jornada, custos pagos pelo empre-
gador e fim das metas abusivas. Afinal, em casa 
também é trabalho”, destaca Dionísio Reis, diretor 
do Sindicato e membro da CEE/Caixa. 

A pesquisa revelou ainda que o home office tem 
causado mais pressão para o cumprimento de metas 
e conseqüentemente problemas de saúde como do-
res musculares, fadiga, ansiedade por conta das ho-
ras trabalhadas, mobílias e equipamentos inadequa-
dos para o desenvolvimento do trabalho.

Pesquisa

A Caixa ficou de avaliar a reivindicação do mo-
vimento sindical para que pais e mães de filhos em 
idade escolar ingressem no projeto remoto. 

Na mesa de negociação, os representantes dos 
empregados levaram ao conhecimento do banco as 
pesquisa realizada pelo Dieese sobre o home office 
no setor bancário, na qual foram apontadas pelos 
trabalhadores questões como adoecimentos decor-
rentes do teletrabalho; aumento do valor das contas 
de água, luz e internet; custos com equipamentos 
para o trabalho não arcados pelos bancos, cobrança 
de metas abusivas e desrespeito a jornada de 
trabalho. 

EMPREGADOS E CAIXA DEBATEM HOME OFFICE
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