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Empregados da Caixa usam 
branco dia 20/06 em defesa 
do Plano de Saúde

Primeira rodada de negociação 
será no dia 28/06, em São Paulo

Comando entrega Minuta 2018
e cobra manutenção dos direitos

LEIA MAIS
BB: Sindicato consegue liminar 
que garante gratificação para
descomissionados Pág. 2 Pág. 3

RESISTIR E VENCER

O Comando Nacional dos 
Bancários entregou no dia 
13 de junho, em São Paulo, a 

Minuta de Reivindicações da categoria 
ao presidente da Fenaban, Murilo 
Portugal. O documento foi definido 
durante a 20ª Conferência Nacional, 
realizada nos dias 8, 9 e 10/06, 
na capital paulista, e aprovada nas 
Assembleias feitas pelos Sindicatos 
de todo o País. A primeira rodada de 
negociação foi agendada para o dia 28 
de junho.

Na ocasião, também foram 
entregues aos representantes do 
Banco do Brasil e da Caixa Econômica 
Federal as pautas de reivindicações 
específicas dos funcionários destes 
dois bancos, aprovadas nos Encontros 
Nacionais destas corporações.

Dentre outros pontos, a Minuta 
Unificada tem como prioridade na 
Campanha 2018 garantir aumento real 
nos salários, manutenção dos direitos 
previstos na CCT (Convenção Coletiva 
de Trabalho), defesa do emprego da 
categoria bancária e assegurar que 
qualquer tipo de alteração na forma 
de contratação seja feita por meio de 
negociação coletiva, visando impedir a 
precarização nas relações de trabalho 
no setor financeiro.

O Comando também entregou 
à Fenaban o Pré-acordo, com o 
objetivo de garantir a ultratividade 

dos direitos que estão estabelecidos 
na CCT até que sejam finalizadas as 
negociações com os bancos. “É muito 
importante que a categoria esteja 
unida nesta Campanha para pressionar 
a manutenção de nossas conquistas, 
que podem deixar de ser cumpridas 
pelos bancos após o dia 31 de agosto 
caso não conseguirmos fechar até 
lá um novo acordo”, alerta Felipe de 
Albuquerque Pacheco, presidente do 
Sindicato. 

A Minuta foi 
aprovada por 
unanimidade 

na 
Assembleia 

realizada dia 
12/06 no 
Sindicato

Leia outras 
informações 
sobre a 
Campanha 
2018 na pág. 2



Entidades 
orientam 
empregados 
a usar roupas 
brancas neste 
dia 20/06, 
Dia Nacional 
de Luta em 
Defesa do 
Saúde Caixa

Sindicato ganha ação 
do Adicional de Quebra 
de Caixa em Cambé 
e Porecatu

O Sindicato ajuizou ação coletiva 
contra a Caixa Econômica Federal 
para garantir o Adicional de Quebra 
de Caixa, bem como os seus devidos 
reflexos, para todos os empregados 
e empregadas que atuam nos cargos 
de caixa e de avaliador de penhor. 
O banco nunca pagou este direito, 
embora o mesmo esteja previsto em 
norma interna.As ações ajuizadas 
nas Varas do Trabalho de Cambé e de 
Porecatu foram julgadas procedentes. 
Estes magistrados entenderam que 
existe diferença substancial entre 
as parcelas “Adicional de Quebra de 
Caixa” e “Gratificação de Função de 
Caixa", reconhecendo assim o direito 
ao pleiteado pelo Sindicato.

Leia mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br

Greve é o caminho 
para garantir 
aumento real

Dia 20/06 tem mobilização nacional 
em Defesa do Plano de Saúde

CAIXA
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CAMPANHA 2018
TODOS POR TUDO!
RESISTIR E VENCER

No dia 31 de agosto de 2018 a 
Convenção Coletiva de Trabalho da 
categoria bancária, bem como seus 
Acordos Aditivos perdem sua validade 
e, em razão da reforma trabalhista, os 
direitos previstos nestes instrumentos 
deixarão de existir. Isso quer dizer 
que, não havendo nova negociação 
até 31/08, as verbas recebidas 
referentes ao mês de setembro 
serão muito inferiores às de agosto. 
Direitos como Auxílio-alimentação, 
Cesta-alimentação, Auxílio-creche, 
PLR (Participação nos Lucros 
e Resultados), adiantamento 
emergencial estão em risco.

Só o Sindicato pode negociar 
novo instrumento coletivo e garantir seus direitos. Só a reunião de forças 
entre a base e o Sindicato garantirá uma Campanha Salarial vitoriosa. Só a 
luta nos garante!

A Consulta Nacional dos Bancários, 
que embasou a definição da 
Minuta de Reivindicações, nas 

Conferências Estaduais e Nacional, 
revelou que 60% da categoria vão aderir 
à greve caso os bancos não atendam 
aos seus anseios nas negociações 
deste ano. A pesquisa foi elaborada 
pelo Comando Nacional dos Bancários 
e feita pelos Sindicatos nas agências e 
departamentos por meio de formulário 
físico e pela internet.

A Minuta Unificada foi entregue à 
Fenaban no dia 13 de junho e no mesmo 
dia as pautas específicas do Banco do 
Brasil e da Caixa Econômica Federal 
foram repassadas aos representantes 
destas duas instituições financeiras. 

De acordo com a Consulta, para 25% 
da categoria a prioridade da Campanha 
deve ser a conquista do aumento real. 
Outros 23% querem que a prioridade 
seja a manutenção de direitos e 18% o 
combate ao assédio moral. A garantia do 
emprego foi apontada como essencial 

para 15% e impedir a terceirização foi 
defendido por 14%. Na 20ª Conferência 
Nacional dos Bancários, realizada nos 
dias 8, 9 e 10 de junho, foi aprovada 
a reivindicação de um reajuste de 
5%, índice que contempla a inflação 
calculada pelo INPC mais aumento real.

A pesquisa também mostra que, 
para 73% dos bancários, a reforma 
trabalhista (Lei 13.467/2017) foi 
péssima para a Classe Trabalhadora e 
que 79% não votará nos deputados e 
senadores que votaram favorável à nova 
legislação proposta pelo governo Michel 
Temer (MDB).

Estratégias de luta - Na Minuta de 
Reivindicações a categoria busca a 
inclusão de cláusula na CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho determinando 
que contratos de trabalho intermitente, 
parcial, autônomo, terceirizado, só 
podem ocorrer se for acordado com 
o Comando Nacional dos Bancários. 
O mesmo deverá ocorrer em relação 
à contratação de banco de horas ou 

compensação que deverá ser feita via 
negociação coletiva.

A categoria também defende que as 
homologações sejam realizadas nos 
Sindicatos como forma de assegurar 
que os bancários e bancárias recebam 
tudo que lhes é devido em caso de 
demissão. Outra questão importante é a 
validade dos direitos a serem fechados 

com os bancos para o trabalhador 
hipersuficiente. De acordo com nova 
lei pós-golpe, empregados com nível 
superior e remuneração acima de duas 
vezes o teto de benefícios do INSS (que 
hoje corresponderia a R$ 11.291,00) 
negociariam direto com o patrão, 
correndo o risco de perder direitos como 
a PLR.

Neste dia 20 de junho, empregados e 
empregadas da Caixa Econômica Federal 
estarão mobilizados em todo o Brasil em 
defesa do Plano de Saúde como forma 
de impedir o avanço dos ataques que 
estão sendo feitos pelo governo Michel 
Temer (MDB). Esta atividade faz parte da 
Campanha “Saúde Caixa: eu defendo”, 
definida pelas entidades representativas 
do pessoal da Caixa no início deste mês. 
Desde 2004, o banco custeia 70% das 
despesas assistenciais e aos usuários 
cabem os outros 30%, mas com as 
resoluções publicadas pelo governo e a 
recente alteração no estatuto da Caixa 
foi estabelecido um limite equivalente 
a 6,5% da Folha de Pagamento para a 
participação da Caixa nessas despesas. 
Essa medida contraria o que prevê o ACT 
(Acordo Coletivo de Trabalho).

A justificativa para esse corte é de 

que o Plano é deficitário, no entanto, em 
2016 o Saúde Caixa acumulou superávit 
de R$ 670 milhões. Números mais 
recentes estão restritos à direção do 

banco, que não atende à solicitação feita 
pelas entidades sindicais no sentido de 
dar transparência ao relatório atuarial de 
2017.



Sindicato consegue liminar 
sobre a gratificação de função

BRADESCO

FINANCIÁRIOSBANCO DO BRASIL

BB se recusa a pagar 
VCP para caixas 
descomissionados
O Banco do Brasil se negou a atender 
ao apelo do movimento sindical para 
que seja paga a VCP (Verba de Caráter 
Pessoal) por quatro meses aos cerca 
de 700 funcionários e funcionárias 
que atuavam como caixa e foram 
descomissionados, perdendo parcela 
significante de sua remuneração. Este 
posicionamento foi apresentado durante 
a segunda audiência de mediação no 
Ministério Público do Trabalho, realizada 
no dia 12 de junho, após denúncia feita 
pela Contraf-CUT contra essa medida 
arbitrária.
Os representantes dos trabalhadores 
reivindicaram então que o banco 
priorize nas concorrências internas 
os caixas que perderam a função  da 
mesma forma como ocorre esse tipo de 
situação envolvendo outros cargos. Nova 
audiência no MPT será realizada no dia 
23 de julho.

Leia mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br

Negociação garante 
ultratividade da CCT 
e outros avanços

Os financiários conseguiram 
importantes avanços durante a 
segunda rodada de negociações com a 
Fenacrefi (Federação Interestadual das 
Instituições de Crédito, Financiamento 
e Investimento), realizada no dia 12 
de junho, em São Paulo. A categoria 
garantiu a reposição da inflação nos 
salários e em todas as cláusulas 
econômicas da CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho) e a manutenção 
de todo os direitos atuais enquanto 
durarem as discussões em torno 
das reivindicações da Campanha 
2018. O reajuste será de 1,76%, que 
corresponde ao INPC (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor) acumulado 
nos últimos 12 meses, retroativo a 
1º de junho, data base da categoria.  
Outro avanço registrado foi a inclusão 
de cláusula na CCT para abranger os 
trabalhadores e trabalhadoras que 
concedem créditos nos finais de semana 
em lojas e concessionárias. Segundo o 
que foi informado na reunião, isto pode 
beneficiar o pessoal que trabalha neste 
ramo em 54 empresas. “Esta é uma 
antiga reivindicação dos financiários 
e que contribuirá para fortalecer a 
organização da categoria”, avalia Irineu 
Barrinuevo, diretor do Sindicato.

Irineu lembra que a intenção da 
Comissão dos Financiários da Contraf-
CUT é ampliar os direitos de todos os 
empregados que prestam serviços 
financeiros, inclusive nos finais de 
semana, assegurando que tenham 
remuneração adequada.

Na próxima rodada de negociação, 
a ser realizada na primeira semana de 
julho, os debates se darão em torno 
do aumento real nos salários e demais 
verbas, PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados), dentre outros pontos.

Em ação ajuizada na 
Justiça do Trabalho, o 
Sindicato conseguiu liminar 

restabelecendo o pagamento das 
gratificações de funções que foram 
cortadas pelo Banco do Brasil 
dos funcionários e funcionárias 
que recebiam este direito por 
10 anos ou mais. A sentença na 
primeira instância determinou 
que o banco retome o pagamento 
imediatamente pela média dos 
valores das gratificações recebidas 
pelos bancários.

“É importante ressaltar que não há 
necessidade de ter ocupado a mesma 
função por 10 anos ou mais, mas 
exercido quaisquer funções gratificadas 
ininterruptamente durante o período”, 
salienta Felipe de Albuquerque Pacheco, 
presidente do Sindicato.

Segundo Felipe, os funcionários e 
funcionárias do BB que atuam na base 
territorial de Londrina e que foram 
atingidos pelo descomissionamento 
devem procurar o Sindicato e trazer 
cópias de documentos que comprovem 
o exercício de função gratificada, além 

de cópias das páginas da Carteira de 
Trabalho que tenham os dados pessoais, 
Contrato de Trabalho com o banco e 
anotações de mudança de função.

“De posse desses documentos 
o Sindicato irá requerer à Justiça o 
cumprimento da liminar para que 
os funcionários e funcionárias do 
BB possam voltar a receber a média 
das gratificações de função cortadas 
ilegalmente pelo banco”, explica.

Utilize este número para obter mais 
informações sobre este processo: RTOrd 
0000887-18.2017.5.09.0129

Justiça reconhece direito de integrar valores dos vales 
aos salários para funcionários do BB contratados até 1992

A juíza Maria Luisa da Silva 
Canever, da Vara do Trabalho de 
Rolândia, julgou procedente o direito 
de integração do “Auxílio-refeição” 
e do “Auxílio Cesta-alimentação” 
à remuneração dos funcionários e 
funcionárias do Banco do Brasil que 
atuam na base territorial de Londrina 
e que foram contratados até 1992. 
Esta decisão abrange os bancários 
e bancárias do BB que atuam ou 
atuaram nas agências de Rolândia, 

Miraselva e Jaguapitã.
Este direito está sendo requerido 

pelo Sindicato junto à Justiça do 
Trabalho, porque até dezembro de 
1992 eles recebiam mensalmente a 
“ajuda-alimentação”, creditada na conta 
corrente e possuía natureza salarial. 
A partir daquela data, essa parcela 
passou ser concedida com as rubricas 
“Auxílio-refeição” e “Auxílio Cesta-
alimentação”, deixando de ter reflexos 
em outras verbas, como, por exemplo, 

férias, 13º salário, anuênio, horas 
extras, VPs (Verbas Pessoais) etc.

Na sentença, a juíza determinou 
que o banco faça a integração dos 
auxílios e pague todos os reflexos 
salariais. O BB ainda pode recorrer 
dessa decisão na segunda instância 
da Justiça do Trabalho da 9ª Região, 
de Curitiba.

COE entrega Minuta de Reivindicações específicas ao banco
Integrantes da COE (Comissão de 

Organização dos Empregados) entregou no 
dia 11 de junho, em Osasco, a Minuta de 
Reivindicações específicas ao Bradesco, 
aprovada durante o Encontro Nacional 
realizado nos dias 7 e 8/06, em São 
Paulo. O emprego será tema prioritário 
nas negociações com o banco este ano, 

levando em conta o elevado número de 
funcionários e funcionárias desligados 
nos últimos meses e o fechamento de 414 
agências em todo o País.

Na ocasião, os dirigentes sindicais 
cobraram contratações para resolver 
a intensa sobrecarga de trabalho nas 
agências.

Foi levantada também a implantação do 
programa Smart, no qual o cliente avalia 
o contato com o banco por meio de SMS.  
A COE denunciou que, na realidade, o 
Smart está sendo usado para punir e que 
esta é a sensação dos funcionários, e que 
em alguns locais tem gestor ameaçando 
demissão.

“Defendemos que o banco reoriente 
a área comercial para evitar esse tipo 
de conduta e também que seja dado o 
direito de defesa ao bancário e à bancária 
em caso de ter avaliação negativa pelos 
clientes”, afirma Valdecir Cenali, diretor do 
Sindicato e representante do Vida Bancária 
na COE Bradesco. 
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Comissão cobra reabertura das agências 
fechadas após ataques de bandidos

SEGURANÇA

EXPEDIENTE

Bola vai rolar a partir 
de julho. Inscreva 
sua equipe!
O Campeonato Bancário de Futebol 
Suíço 2018 será disputado a partir da 
segunda quinzena de julho, depois de 
encerrada a Copa do Mundo da Rússia. 
Na Reunião Arbitral realizada no dia 15 
de junho, na Sede Administrativa do 
Sindicato, foram discutidas mudanças 
no Regulamento e a forma de disputa do 
certame.
Irineu Barrinuevo, diretor do Sindicato 
e coordenador do Campeonato, afirma 
que os representantes das equipes 
concordaram com as sugestões 
apresentadas. “Poderão ser inscritos 
bancários filiados ao Sindicato, seus 
dependentes, terceirizados dos bancos e 
vigilantes bancários. Cada equipe deverá 
ter no mínimo dois atletas com idade 
acima de 40 anos em campo”, explica 
Irineu, dizendo que este último quesito 
é uma forma de integrar bancários mais 
experientes na competição.
O local onde serão disputados os jogos 
será definido na próxima Reunião 
Arbitral, quando ocorrerá o sorteio dos 
grupos/rodadas. A estimativa é de que 
10 equipes participem do Campeonato 
deste ano. 

GOLPE NOS DIREITOS
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CAMPEONATO SUíÇO

Especialistas discutem Estatuto do Trabalho 
como alternativa para retirada de direitos

Aelton Alves Pereira (à esq.), representa a Fetec-CUT/PR na Mesa Bipartite 
de Segurança Bancária

Em audiência pública realizada no 
dia 11 de junho na Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa do 
Senado, em Brasília, foram discutidas as 
propostas de autoria do senador Paulo 
Paim (PT-RS), para o Estatuto do Trabalho. 
Estiveram presentes sindicalistas, 
especialistas do direito, pesquisadores 
e parlamentares, que defenderam a 
aprovação de um conjunto de leis como 
uma alternativa para impedir a retirada 
de direitos da Classe Trabalhadora com 
a aplicação pelas empresas da reforma 
aprovada pelo governo Michel Temer 
(MDB).

É unanimidade entre os especialistas 
que a nova legislação (Lei 13.467/2017), 
em vigor desde novembro do ano 
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passado, resultou no aumento do 
desemprego e do trabalho precário, com 
redução da massa salarial e a volta da 
miséria em todo o País. Para Paim, essa 
lei descaracterizou completamente a CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho), com 
mudanças em mais de 100 artigos, e por 
isso deveria se chamar "consolidação 
das leis do empregador" - ou "CLE", já 
que deixou de atender aos interesses dos 
trabalhadores. "Daí a necessidade da 
elaboração de um novo conjunto de regras", 
argumentou.

Segundo o senador, o governo Temer 
elegeu o movimento sindical como "inimigo 
número um", agindo equivocadamente, 
pois em qualquer país do mundo cabe aos 
Sindicatos encaminhar as negociações 

entre as empresas e os 
empregados, conciliando as 
demandas para chegar a um 
entendimento comum.

O fim do 
autofinanciamento das 
entidades sindicais 
também foi criticado 
durante a audiência 
pública no Senado, o que na avaliação 
dos especialistas em direito trabalhista 
enfraquece as entidades ao estabelecer 
a autorização expressa de contribuições 
firmadas em convenções coletivas e 
retirando das assembleias o fórum de 
decisão dos trabalhadores e trabalhadoras.

Na avaliação da pesquisadora do 
Cesit (Centro de Estudos Sindicais e de 

Economia do Trabalho) da Unicamp, Paula 
Freitas, que participou da elaboração 
do Estatuto, a proposta busca resgatar 
o espírito da Constituição na regulação 
das relações de trabalho, e se baseia no 
fortalecimento da negociação coletiva, 
garantindo princípios democráticos e 
de autonomia no funcionamento dos 
Sindicatos.

Os representantes da categoria 
na Comissão Bipartite de 
Segurança Bancária cobraram a 

reabertura de agências fechadas após 
ataques na primeira reunião deste ano, 
realizada no dia 12 de junho, na sede 
da Fenaban (Federação Nacional dos 
Bancos), em São Paulo. Esta solicitação 
foi feita pelo fato de que muitas 
agências localizadas, principalmente, 
no interior do País não têm sido 
reabertas após serem atacadas com 
explosivos, deixando a população 
desassistida.

Para Aelton Alves Pereira, diretor da 
Fetec-CUT/PR e membro da Comissão 
de Segurança, relata que os bancos 
criticaram as ações ajuizadas pelo 
movimento sindical para pressionar 
a abertura das agências sinistradas. 
“Eles alegaram que isso inviabiliza os 
debates na Comissão Bipartite, mas 
essa é mais uma desculpa para fugir 
da responsabilidade e negar avanços 
que nós defendemos na segurança 
dos bancários, vigilantes e clientes”, 
ressalta.

Os dirigentes sindicais também 
propuseram a assinatura de um ofício 
conjunto para o presidente do Senado 
favorável a aprovação do PL do Estatuto 
de segurança privada, procedimento 
este que, mais uma vez, não foi aceito 
pela Fenaban. Foi cobrada também a 

continuidade das negociações sobre 
as alterações dos itens do artigo 33 
e do 31 da CCT (Convenção Coletiva 
de Trabalho), que visam ampliar os 
direitos dos bancários e bancárias 
vítimas de extorsão mediante 
sequestro.


