
Sindicato dos Bancários de Presidente Prudente  e  Região  - CUT - Junho de  2022 - Nº 796

FOLHA BANCÁRIA

Os bancários entregaram na quarta-feira 
(15) a minuta com as reivindicações da Campa-
nha Nacional Unificada 2022 para a Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban). A primeira ro-
dada de negociação com os bancos vai acontecer 
na  quarta-feira (22). A data-base da categoria é 
1º de setembro.

A minuta de reivindicações foi construída 
democraticamente, com os trabalhadores apon-
tando, em consulta nacional, suas prioridades. O 
resultado da consulta foi debatido em conferên-
cias estaduais e, por fim, na 24ª Conferência Na-
cional dos Bancários, ocorrida no último final de 
semana (11 e 12), em São Paulo, onde a pauta foi 
aprovada.

“Esperamos agora seriedade por parte dos 
bancos na mesa de negociação como uma de-
monstração de reconhecimento ao valoroso tra-
balho dos bancários e das bancárias, principal-
mente durante esse período de crise sanitária por 
conta da pandemia, em que eles estiveram sem-
pre na linha de frente como trabalhadores essen-

- Acompanhamento e tratamento de bancá-
rios com sequelas da Covid-19.

Calendário
 Veja abaixo o calendário de negociações.
Junho: 22 e 27
Julho: 6, 22 e 28
Agosto:1, 3, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 23 e 24

ciais, colocando em risco a sua saúde e até mes-
mo a sua vida e da família para atender a popula-
ção”, cobra Edmilson Trevizan, presidente do 
sindicato. “Isso sem contar que o lucro dos ban-
cos voltou a bater recordes, mesmo num cenário 
de economia combalida e inflação nas alturas”.

Principais reivindicações
Na pauta definida pela categoria destacam-

se a reposição salarial e nas demais verbas com 
base na inflação do período entre 31 de agosto 
de 2021 e 1º de setembro de 2022 (INPC) mais 
5% de aumento real. Veja outras reivindicações:

- Aumento maior para o VR e VA;
- Garantia dos empregos
- Manutenção da regra da PLR, atualizada 

pelo índice de reajuste;
- Fim das metas abusivas;
- Combate ao assédio moral;

REIVINDICAÇÕES DOS BANCÁRIOS

 FORAM ENTREGUES AOS BANCOS

27 DE AGOSTO

FESTA DOS BANCÁRIOS



A Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), por meio da 
Comissão de Organização dos Empregados (COE) 
do Banco Mercantil do Brasil (BMB), e os sindica-
tos afiliados denunciaram, na terça-feira (31), diver-
sos casos de assédio moral e cobrança excessivas de 
metas contra os funcionários, praticados pela Supe-
rintendência Comercial do banco.

De acordo com os relatos, os funcionários do 
Mercantil do Brasil estão sendo ameaçados de 
demissão sumária por uma Superintendente 
Comercial, caso não cumpram as pesadas metas 
impostas. “A alta rotatividade no Mercantil do 
Brasil, em torno de 24% ao ano, atesta que o banco 
se utiliza dessa estratégia para pressionar e 
amedrontar os funcionários”, observou o 
coordenador da COE/Mercantil do Brasil, Marco 
Aurélio Alves.

Marco Aurélio disse que também são utilizadas 
“temidas” videoconferências como máquinas de 
tortura contra os trabalhadores, que são cobrados 
ostensivamente durante todo o horário de 
atendimento para vender ou empurrar produtos aos 
aposentados. “A violência psicológica chegou a tal 
ponto, que algumas ameaças eram de que o 
expediente nas agências somente seria encerrado 

após o cumprimento integral das metas e os 
funcionários com as piores performances do mês 
seriam expostos junto aos demais colegas”, relatou 
o coordenador da COE/Mercantil do Brasil, ao 
lembrar que esta última ameaça viola a cláusula 39ª 
da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da cate-
goria bancária, que proíbe a exposição de funcioná-
rios.

Segundo Marco Aurélio, esse ato de covardia 
reflete o descaso e a incoerência da empresa, que 
faz marketing sobre compromisso social, mas 
demonstra frieza ao permitir o assédio moral contra 
seus funcionários e a impor essa taxa absurda de 
rotatividade para ameaçar constantemente os 
bancários. “São situações degradantes, que só tra-
zem sofrimento e medo aos funcionários, que são o 
maior patrimônio da empresa. Por isso, vamos co-
brar a solução do problema e exigir que os mesmos 
não se repitam”, afirmou.

MERCANTIL DO BRASIL

NÃO SÓ! FIQUE   FIQUE SÓCIO!
Sindicalize-se!

para quem luta por você!

diga

SIM

O marido diz para a mulher:

- Sério? Que legal. Como estão os noivos?

- Nada, ué. O noivo é coveiro e a noiva é enfer-
meira.

- O noivo está no cemitério, e a noiva no hospital.
- Nossa, o que houve?

- Sim, eu acabei de quebrar o ventilador.
- Sério, amor?
- Se prepara que essa noite vai ser quente!

- Que festa foi aquela que teve aqui ontem?
Um vizinho pergunta o outro:

- Foi um casamento.

      

 CALOR

      

 CASAMENTO

HUMOR

REPRESENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 

DENUNCIA ASSÉDIO MORAL 

NO MERCANTIL DO BRASIL



CAIXA

“Esta é mais uma manobra do governo para fa-
vorecer a iniciativa privada em detrimento dos inte-
resses da população brasileira. O que precisamos 
agora é mobilizar ainda mais os empregados e a po-
pulação para que o projeto não seja aprovado no 
Senado Federal. Vamos cobrar dos senadores a ma-
nutenção do penhor na Caixa e da continuidade do 
seu papel social”, afirmou o presidente da Federa-
ção Nacional das Associações do Pessoal da Caixa 
Econômica Federal (Fenae), Sergio Takemoto.

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-
feira, 01 de junho, o fim da exclusividade da Caixa 
na operação de penhor. Foram 240 votos a favor e 
106 contra. O Projeto de Lei 4.188/21, de autoria do 
Executivo, tratava das garantias de crédito, e agora 
segue para o Senado Federal. Para o presidente da 
Fenae, Sergio Takemoto, é mais um passo para o 
enfraquecimento da Caixa, do banco público que é 
fundamental para o desenvolvimento do país.

Ao repudiar o projeto, a deputada Erika Kokay 
(PT-DF), ressaltou o ataque que o governo faz aos 
brasileiros. “Sabe o que significa empréstimo por 
penhor, que é um empréstimo barato? Significa se-
gurança para poder guardar aquele bem que está 
penhorado. […] A Caixa tem avaliadores de penhor 

O deputado Enio Verri (PT-PR) classificou a 
aprovação do PL como desumano. “Esse PL 
4.188/21 poderia ser chamado de PL dos bancos, 
porque esse é o sonho dos banqueiros. Afinal de 
contas, num país onde os banqueiros têm acesso a 
todas as informações do cidadão, que eram confi-
denciais, agora, os bancos privados podem também 
trabalhar com operações que eram exclusivas da 
Caixa Econômica, como o penhor. E esse PL per-
mite que principalmente os mais pobres, ao não pa-
garem as suas dívidas, também possam perder a sua 
única propriedade, que é a sua casa. Isso é desu-
mano.”

Histórico

Carta Aberta 

A Federação vem defendendo a retirada da 
quebra do monopólio do penhor do PL 4.188. 
Dirigentes da entidade e a deputada Erika Kokay 
(PT-DF) e ex-empregada do banco público se reu-
niram, no início de maio, com o relator do projeto, 
deputado João Maia (PL-RN). Na ocasião, entrega-
ram ao parlamentar uma nota técnica, onde são 
elencados fatores que justificam a manutenção da 
exclusividade do banco público na atividade.  A 
Fenae também se reuniu, na terça-feira (31), com 
secretários do Ministério da Economia para apre-
sentar posicionamento contrário ao Projeto.

que são capacitados, são habilitados para cumprir 
essa função. Simplesmente, joga-se tudo isso fora e 
tira-se o monopólio que assegura lisura, segurança, 
capacidade de avaliação, crédito barato, porque é 
um crédito que atinge grande parte da população de 
baixa renda. É um atentado, é um atentado contra o 
povo brasileiro”, defendeu.

A Fenae enviou à Caixa uma carta aberta ao 
presidente do banco, Pedro Guimarães, solicitando 
o seu posicionamento quanto ao Projeto de Lei e sua 
manifestação em defesa da manutenção da 
exclusividade da operação do penhor Caixa.

CÂMARA APROVA FIM DA 

EXCLUSIVIDADE DO PENHOR DA CAIXA

MANTENHA-SE INFORMADO

www.bancariosprudente.org.br
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CAMPANHA SALARIAL

O fim da ultratividade coloca os direitos dos 
bancários em risco a partir de 31 de agosto, já que a 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) vale até 
aquela data (a data-base da categoria é 1º de setem-
bro).

“A proibição da ultratividade é bastante preju-
dicial aos trabalhadores, uma vez que, em vista da 
complexidade na negociação coletiva, muitas vezes 
a renovação da Convenção ou Acordo Coletivo de 
Trabalho não ocorre dentro da vigência estabelecida 
no instrumento em vigor, sendo que neste intervalo 
não há garantia de recebimento dos direitos nele 
previsto”, explica Edmilson Trevizan presidente do 
sindicato.

Campanha Nacional dos Bancários 2022: 
mobilização fará a diferença

PLR, valorização do salário, vale-alimenta-
ção, vale-refeição, auxílio-creche. Estes e todos os 
outros direitos dos bancários, conquistados em dé-
cadas de luta e organização, estão ameaçados. Isto 
porque foi extinta a ultratividade, princípio que ga-
rantia a manutenção de todos os direitos clausulados 
em um Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho 
até sua renovação na mesa de negociação entre pa-
trões e trabalhadores.

“O fim da ultratividade é um ataque frontal 
aos direitos dos trabalhadores, legalizado na refor-
ma trabalhista, uma lei concebida pelo lobby empre-
sarial e na esteira do golpe de 2016. Durante sua tra-
mitação, seus defensores alegavam que a flexibi-
lização dos direitos trabalhistas resultaria na gera-
ção de seis milhões de empregos, o que não se 
confirmou, já que, passados quase cinco anos da sua 
entrada em vigor, existem mais de 11 milhões de 

A ultratividade foi extinta pela reforma traba-
lhista que entrou em vigor em 11 de novembro de 
2017, no governo de Michel Temer.

 Reforma trabalhista: golpe contra os tra-
balhadores

Diante disto, a Campanha Nacional dos Ban-
cários de 2022 (campanha salarial) foi adiantada pa-
ra que, em setembro, tanto a CCT quanto os acordos 
coletivos de trabalho da Caixa Econômica Federal e 
do Banco do Brasil estejam assinados.

desempregados no país”, afirma Edmilson.

Benefícios conquistados perdem validade se ainda 
não houver novo acordo ou convenção coletiva

O Supremo Tribunal Federal (STF) votou contra a 
manutenção do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e 
da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) vencidos até 
que os novos sejam celebrados entre patrão e 
empregados.

O mecanismo, chamado de ultratividade, garantia 
que cláusulas trabalhistas continuassem valendo até 
que a nova negociação fosse concluída. Com a decisão, 
tomada na última sexta-feira (27), podem ser suspensas 
as conquistas de diversas categorias, relacionadas a 
condições de trabalho, reajustes, piso, jornada, vale-
refeição, vale-alimentação, vale-transporte e plano de 
saúde, entre outros benefícios.

“A ultratividade é uma ferramenta importante para 
a negociação. Sem ela, os trabalhadores ficam com a 
corda no pescoço e os bancos e o empresariado de uma 
forma geral podem jogar com a possibilidade de perda 
imediata de direitos para forçá-los a aceitarem acordos 
desfavoráveis” observou a presidenta da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT), Juvandia Moreira, que é coordenadora 
do Comando Nacional dos Bancários. “Não vamos 
aceitar que os bancos se utilizem deste tipo de pressão 
na nossa campanha”, completou.

Mudança de postura
Antes, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) havia 

julgado que as conquistas em convenções ou acordos 
poderiam ser mantidas até que a nova negociação fosse 
concluída. A atual decisão do STF foi tomada no 
julgamento da Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF) 323, ajuizada pela 
Confederação Nacional dos Estabelecimentos de 
Ensino (Confenen). O voto do relator Gilmar Mendes 
foi seguido pelos ministros Luiz Fux (presidente da 
Corte), Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, 
Dias Toffoli, Nunes Marques, André Mendonça e pela 
ministra Cármen Lúcia.

FIM DA ULTRATIVIDADE: NOSSOS DIREITOS ESTÃO 

AMEAÇADOS E MOBILIZAÇÃO É ESSENCIAL

DECISÃO DO STF CONTRA 

ULTRATIVIDADE PREJUDICA 

TRABALHADORES
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