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FOLHA BANCÁRIA
BANCÁRIOS E BANCÁRIAS

PARABÉNS PELO SEU DIA!

27 DE AGOSTO

FESTA DOS BANCÁRIOS

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA

O Dia do Bancário e da Bancária, neste domingo (28), é símbolo de luta da categoria e refe-
rência nacional para o movimento sindical brasileiro. Uma greve vitoriosa feita há 70 anos, abriu 
espaço para uma série de conquistas da categoria. Ao longo dos anos, as conquistas foram surgindo 
como a Mesa Única Nacional de Negociação, a Convenção Coletiva Nacional, a Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR), o Vale Refeição e o Vale Alimentação, entre outras. A categoria bancá-
ria é hoje referência nacional de negociação salarial.

“Essas conquistas foram construídas com bancários e bancárias unidos e organizados. Isso 
faz diferença na vida das pessoas, na hora de almoçar ou de ter acesso a um plano de saúde. Temos 
sobre o que comemorar, assim como temos muitas lutas pela frente”, afirmou a presidente da Con-
federação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), Juvandia Moreira.

Como foi a greve de 1951
No dia 28 de agosto de 1951, os bancários decidiram cruzar os braços para reivindicar um 

reajuste salarial de 40%. Os bancos queriam dar apenas 20%.
Os índices oficiais do governo na época apontavam um aumento de 15,4% no custo de vida. 

Os bancários refizeram os cálculos e o próprio governo teve que rever seus índices, que saltou para 
impressionantes 30,7%. Depois de 69 dias de paralisação, os bancários conquistaram 31% de 
reajuste. Foi a maior greve da história da categoria. O dia 28 de agosto passou a ser considerado 
como o Dia do Bancário.



Para os representantes dos trabalhadores as 
propostas apresentadas seguem na linha do governo 
Bolsonaro, de retrocesso desenfreado. Segundo 
eles, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) é pa-
tamar mínimo e não teto, ou seja, acima disso cada 
banco pode vir a negociar com os trabalhadores 
vários pontos específicos.

Na ocasião, o banco propôs retirar avanços 
obtidos nas mesas específicas de negociações, entre 
eles mudar o parcelamento do adiantamento de fé-
rias de 10 vezes para três vezes; retirada do intervalo 
de descanso 10/50, ou seja, não mais prevê a pausa 
de 10 min a cada 50 min trabalhados para caixas e 
avaliadores; e com relação ao vale refeição, que os 
empregados recebem para se alimentar relativo ao 
custo mensal, a Caixa está propondo diarizar o valor 
e em caso de licença médica suspender o paga-
mento.

Em reunião entre a Comissão Executiva dos 
Empregados (CEE) e a Comissão de Empresa da 
Caixa Econômica Federal, na quarta-feira (17), os 
representantes dos empregados cobram da Caixa a 
garantia de todos os direitos, tanto presenciais como 
de teletrabalho. Após diversos debates em mesas de 
negociação, a reação dos representantes dos traba-
lhadores foi de perplexidade. Contradizendo o dis-
curso da nova presidente da Caixa, Daniella 
Marques, os representantes do banco público, além 
de não sustentarem todos os itens que foram debati-
dos nas oito rodadas de negociações anteriores, ain-
da apresentaram uma enxurrada de retirada de direi-
tos. A CEE rejeitou propostas em mesa.

Segundo o representante da Federação Empre-
gados em Estabelecimentos Bancários dos Estados 
da Bahia e Sergipe (Feeb-BA/SE), Emanoel Souza, 
a expectativa que vinha sendo criada na mesa de 
negociação era de avanços, com acréscimos de vá-
rias cláusulas, entre elas, medidas efetivas contra o 
assédio moral na empresa, grupos de trabalho sobre 
os PCDs, grupo de trabalho sobre os profissionais 
de TI, dentre outros. “É surpreendente que a Caixa 
não sustente o que falou nas negociações, mas ainda 
tente retirar direitos sustentados arduamente pela 
categoria em vários anos de história de lutas. Neste 
sentido estamos caminhando para o impasse e será 
preciso uma grande mobilização da categoria”, 
criticou Emanuel.

Na reunião, a CEE/Caixa cobrou o funciona-
mento do Grupo de Trabalho (GT) Tripartite para 
debater assuntos relacionados à Funcef, entre eles 
sobre o contencioso e um GT para tratar do Caixa 
Minuto, no qual os dirigentes cobraram o fim da de-
signação por minuto nas funções de caixa, tesourei-
ro e avaliador.

Sobre a Participação nos Lucros e/ou Resulta-
dos (PLR), a CEE pontuou que no ano anterior 
aconteceram problemas, onde houve um entendi-
mento, inclusive judicial, que a Caixa não distribuiu 
4% da PLR Social. 

Em relação à questão de assédio moral e 
sexual, os dirigentes cobraram um espaço específi-
co para tratar do tema que atinge hoje a imagem da 
empresa e é a causa de grande parte do adoecimento 
da categoria. O banco respondeu que este tema será 
tratado na mesa com a Fenaban.

Demais temas

“Não temos nem como estar debatendo tantos 
retrocessos. Queremos propostas que melhorem 
nosso Acordo Coletivo e as questões que foram co-
locadas são inadmissíveis. Enxergamos esses pon-
tos como retiradas de direitos, não só no viés finan-
ceiro, mas diminuição de qualidade de vida tam-
bém. As nossas reivindicações não são estáticas, o 
mundo evolui e as nossas pautas também avançam e 
não é o que vemos aqui. Esperamos propostas mini-
mamente decentes nas próximas reuniões”, 
pontuou o coordenador da CEE/Caixa, Clotário 
Cardoso.

CAIXA PROPÕE RETIRADA DE DIREITOS 

EM MESA DE NEGOCIAÇÃO COM A CEE

CAIXA



BANCO DO BRASIL

Segundo a porta-voz do banco, até 31 de agosto 
do ano passado, 47% das faltas abonadas foram 
cumpridas. “Este ano, estamos em 73%. Entende-
mos que houve uma evolução. A proposta do banco 
é que a clausula atual [sobre o tema] seja mantida do 
jeito que está”. O banco argumentou ainda que os 
dias não folgados até o dia 31 de agosto poderão ser 
utilizados nas férias.

A CEBB apontou ainda que, mesmo que exista a 

“O abono é um dia trabalhado não pago. O 
reconhecimento disso foi uma conquista da 
categoria bancária”, destacou a representante da 
Fetec/PR na CEBB, Ana Smolka. 

Desde 2021, o BB não permite que os trabalha-
dores acumulem ou vendam as “faltas abonadas”. 
Os bancários têm o prazo de até 31 de agosto, todos 
os anos, para usufruir as folgas. Passada a data, os 
dias de folgas não tirados são automaticamente 
incluídos nas férias.

Faltas abonadas

A volta da venda das faltas abonadas, abono de 
dias para funcionários com deficiência (PCD) para 
tratamento, licença adoção e igualdade de direitos 
para os trabalhadores de bancos incorporados. Essas 
foram as principais reivindicações da Comissão de 
Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil 
(CEBB) na mesa sobre Cláusulas Sociais, oitavo en-
contro para renovação do Acordo Coletivo de Tra-
balho (ACT) específico do BB, que ocorreu na  
quarta-feira (17).

possibilidade de as faltas abonadas serem incorpo-
radas às férias, a conversão em espécie seria uma 
opção útil à vida dos trabalhadores. 

Ciclos avaliatórios (GDP)

A resposta do banco sobre o abono para falta dos 
PCDs, foi negativa. “Não podemos garantir um 
avanço agora. Mas há uma sensibilidade para o 
tema”, disse a porta-voz da empresa.

Atualmente, os funcionários têm a falta abona-
da quando a ausência é para levar o filho com defici-
ência ao médico no horário de trabalho. Entretanto, 
os próprios funcionários PCDs não podem usufruir 
desse direito. “Essa é uma distorção que precisa ser 
corrigida”, destacou o coordenador da CEEB, João 
Fukunaga.

PCD 

“Somos absolutamente contrários a essa altera-
ção. Como pontuamos na reunião anterior, para fi-
car mais justo, os três ciclos de avaliação precisam 
ser estendidos para todos os cargos, incluindo aos 
gerentes gerais”, disse João Fukunaga. “A redução 
do GDP aumentaria o risco de pressão e assédio 
moral sobre os trabalhadores”, completou.

A CEBB destacou na mesa de negociação que é 
contra qualquer mudança no GDP, programa de ci-
clos avaliatórios. Na sétima mesa de negociação, o 
banco havia apresentado um plano para reduzir os 
atuais três ciclos para um ciclo avaliatório.

Olhar sobre todas as áreas
Os funcionários levantaram problemas relacio-

nados às condições de trabalho ou aplicação de di-
reitos em diversas áreas, entre elas CRBB, PSO, e 
gerentes de serviço que atuam fora dos grandes cen-
tros e acabam acumulando funções. “O banco pre-
cisa dar atenção para os problemas que identifica-
mos nesses vários cargos”, pontuou Fukunaga.

CEBB e banco concordaram em usar o espaço 
da mesa permanente de negociações para avançar 
nos temas específicos.
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ABONADAS EM SALDO FINANCEIRO
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CAMPANHA SALARIAL

Na 13ª rodada de negociação da Campanha dos 
Bancários, nesta segunda 22, os bancos apresenta-
ram mais uma proposta rebaixada: reajuste de ape-
nas 7,19% nos vales alimentação e refeição, o que 
não chega nem a repôr a inflação (é apenas 81% do 
INPC, cuja a estimativa está em 8,88%). Com esse 
reajuste, o VR, hoje em R$ 41,92 por dia, teria um 
aumento de apenas R$ 3 por dia; e o VA teria um 
acréscimo de apenas R$ 52,25 por mês, passando 
dos atuais R$ 726,71 para R$ 778,96.

Esses R$ 3 a mais por dia no VR não daria nem 
para um cafezinho, que hoje custa em média R$ 
4,23. E a expectativa é que na data base da categoria 
(1º de setembro) a inflação dos alimentos acumule 
uma alta de 15,37% (a inflação dos alimentos é qua-
se duas vezes a inflação geral). O reajuste proposto 
representa uma perda de 1,5% em relação à inflação 
geral e de 7,1% em relação à inflação de alimentos 
no domicílio.

“Foi um dia inteiro para a Fenaban apresentar 
mais uma proposta rebaixada. Na primeira parte da 
mesa, eles propuseram reajuste no VA e VR que co-
bria apenas 75% da inflação. Aí fizemos uma pausa 
e na volta eles propuseram reajuste de 81% da infla-
ção, mas ainda insuficiente. Consideramos uma des-
façatez com os bancários, que constroem diaria-
mente os lucros bilionários dos bancos. O Comando 
rejeitou a proposta na mesa”, informa Ivone Silva, 

presidente do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região, e uma das coordenadoras 
do Comando Nacional dos Bancários, que repre-
senta a categoria nas negociações com a Fenaban.

BANCOS APRESENTAM MAIS UMA 

PROPOSTA ABSURDA: REAJUSTE 

COM PERDAS NO VA E VR

FENABAN APRESENTA PROPOSTA 

INDECENTE: REAJUSTE DE APENAS 

65% DA INFLAÇÃO
Na 12ª rodada de negociação da Campanha 

Nacional dos Bancários 2022, ocorrida na sexta-
feira (19), a Federação Nacional dos Bancos 
(Fenaban) tinha feito uma proposta para que alguns 
bancos pudessem reduzir o valor máximo da Parti-
cipação nos Lucros e Resultados (PLR) a ser distri-
buída aos empregados. Diante da recusa do Coman-
do, a negociação foi interrompida por meia hora, e 
os bancos retiraram a proposta da PLR, mas apre-
sentaram outra ainda pior para a categoria, com rea-
juste de apenas 65% da inflação acumulada entre 1º 
de setembro de 2021 e 31 de agosto de 2022 para o 
salário e todos os direitos econômicos. O Comando 
Nacional dos Bancários rejeitou a proposta em me-
sa de negociações.

As últimas projeções do Banco Central apon-
tam uma inflação de 8,95% para o período e os ban-
cos querem conceder reajuste de apenas 5,82%. O 
índice proposto representa uma perda real de 2,9% 
para a categoria.

“Um verdadeiro absurdo! Os lucros dos cincos 
maiores bancos somaram R$ 56 bilhões no primeiro 
semestre deste ano, ou seja, cresceram, em média 
3,7% em doze meses. E são os bancários que cons-
tróem esses resultados, com trabalho árduo, sobre-
carga, pressão para o cumprimento de metas inal-
cançáveis, com adoecimento. E a Fenaban propõe 
reajuste abaixo da inflação?! Não aceitamos isso e a 
categoria já está se mobilizando nas redes e nas 
ruas. Queremos aumento real e reajustes maiores na 
PLR e nos tickets. Queremos proposta decente!” 
Edmilson Trevizan, presidente do sindicato.
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