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NÃO À PRIVATIZAÇÃO!
NÃO À TERCEIRIZAÇÃO!

MOBILIZAÇÃO EM DEFESA
DOS BANCOS PÚBLICOS

“Mais uma vez, é chegada 
a hora de unirmos forças a fim 
de potencializar as nossas 

reivindicações por melhores 
salários e benefícios e essa 
articulação é de suma importân-
cia para que tenhamos união 
nesse momento e lutarmos 
pelos nossos direitos trabalhis-
tas”, concluiu o representante 
da FBNB, Waldenir Brito.

O sindicato dos Bancários 
de Juazeiro representado pelo 
seu presidente, Maribaldes da 
Silva e o vice Eleandro Jorge 
acompanhado de Waldenir Brito 
representando a AFBNB se 
reuniu com os bancários do 
banco Nordeste da cidade de 
Senhor do Bomfim. O objetivo 
do encontro foi tratar sobre a 
campanha nacional dos bancá-
rios 2018.

O presidente Maribaldes da 
Silva agradeceu a presença de 
todos e aproveitou a oportuni-
dade para fazer uma breve 
contextualização do cenário 
atual do país e, sobretudo, os 
seus efeitos sobre os trabalha-
dores e foi enfático ao falar 
sobre a importância da união da 
Classe para barrar os retroces-
sos, uma vez que o momento 
exige luta e mobilização.

Na Campanha Nacional 
Unificada 2018, os bancários 
reivindicam a reposição da 
inflação (INPC) mais aumento 
real de 5% (índice) para salários 
e demais verbas.

Re iv ind icam  também 
cláusula na Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) da categoria 
prevendo que as novas modali-
dades de jornada e contrata-
ções da lei trabalhista só 
poderão ser feitas por meio de 
negociação com o Comando 
Nacional dos Bancários (que 
representa a categoria na mesa 
de negociação com o sindicato 
patronal, que é a Fenaban, 
federação dos bancos).

SEEB SE REÚNE PARA DEBATER 
CAMPANHA NACIONAL 2018

O problema de agências atacadas na Bahia 
que estão sem serviço de saque atinge cerca de 20 
cidades. Segundo reportagem da Folha, com a 
destruição dos bancos, os municípios sofrem com a 
falta de dinheiro. Devido à problemática, já batizada 
de “Novo Cangaço”, o comércio local acaba 
perdendo clientes para cidades vizinhas. A questão 
é vivida por moradores de cidades como 
Cansanção, Nova Fátima, Nordestina, Araci e São 
Domingos, que precisam ir para outros municípios 
para sacar dinheiro.  Em Nova Fátima, na Bacia do 
Jacuípe, a agência do Bradesco foi atacada quatro 
vezes nos últimos cinco anos. Atualmente, há 
apenas uma caixa eletrônico, mas que não realiza 
saques.  Segundo a Febraban [Federação 
Brasileira de Bancos], o número de ataques tem 
caído. Em 2017, foram 108 assaltos e tentativas 
registrados na Bahia, [217 no país ante 339 no ano 
anterior].

Bahia tem cerca de 
20 cidades 'sem dinheiro' 
após ataques a bancos



A próxima rodada de negociação 
acontece no dia 1º de agosto e tratará 
das clausulas econômicas e sobre 
igualdade de oportunidades. 

Sobre a terceirização, os bancos 
afirmam que o processo é fruto da 
evolução da atividade econômica, res-
saltando que não pretendem substituir 
bancários por terceirizados, autônomos 
ou trabalho intermitente, no entanto, 
não aceitam colocar isso no Acordo 
Coletivo de Trabalho.

Acabou sem propostas concretas a 
quarta reunião entre o Comando 
Nacional dos Bancários e a Federação 
Nacional dos Bancos, realizada  no dia 
25 de julho, em São Paulo. Os trabalha-
dores levaram para a mesa, as deman-
das referentes ao emprego da catego-
ria, mas os patrões só deram respostas 
evasivas sobre o assunto. 

Para o presidente da Federação 
dos Bancários da Bahia e Sergipe, 
Hermelino Neto, a cada dia está ficando 
mais claro que a Fenaban não esta 
tratando os temas com a seriedade que 

exigem. “É importante uma reflexão da 
categoria sobre esse momento. Vejo 
com preocupação o fato da Fenaban 
ficar dando voltas para tratar dos temas 
propostos para discussão”, ressalta.

A Fenaban não se comprometeu 
também com a manutenção da gratifi-
cação/ comissão do trabalhador que 
exercer a função por mais de dez anos. 
Os bancos dizem que a questão e 
sensível e que não faz sentido continuar 
pagando por uma tarefa que o bancário 
não esta mais exercendo. O Comando 
insistiu na importância da manutenção 
da estabilidade econômica dos funcio-
nários nestas condições, mas os 
bancos foram evasivos, dizendo que 
continuariam debatendo o tema.

Outra coisa com a qual a Fenaban 
não quis se comprometer foi com a 
homologação das demissões apenas 
nos sindicatos. Ao contrario, chegou a 
sugerir a adoção de um termo de 
quitação total das obrigações trabalhis-
tas, o que foi recusado pelo Comando.  

Foram discutidas ainda questões 

como banco de horas,  trabalho em 
home office, agencias digitais, progra-
mas de aprendizagem e a representa-
ção dos bancários considerados 
hipersuficientes, mas nada de avanços.

Para começar, negaram a garantia 
de emprego, afirmando que o setor 
bancário é o que menos demite no país. 
Para a Fenaban, as vagas fechadas  
nos últimos dois anos, são, em sua 
maioria,  reflexos dos Programas de 
Demissões Voluntárias, especialmente 
nos bancos públicos.  O Comando 
ressaltou que os PDVs são frutos de 
uma política de governo e que o 
trabalhador é, praticamente, obrigado a 
aderir, devido às circunstâncias.

Nada de avanços também na 
questão dos correspondentes bancári-
os. O Comando defendeu que os 
funcionários dos Correspondentes 
sejam considerados bancários, com os 
mesmos direitos, mas os bancos não 
consideram esta hipótese.
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Nada de novo na negociação com a Fenaban

Caixa sinaliza avanço, 
mas se compromete pouco

Presente na negociação,  o 
secretário geral da Federação dos 
Bancários da Bahia e Sergipe, Emanoel 
Souza, afirmou que a Caixa não pode 
agir desta forma. “É um absurdo. A 
mobilização precisa crescer e muito 
para garantir que mantenhamos nossos 
direitos”. A próxima rodada está 
agendada para o dia 2 de agosto. 

Na terceira negociação, realizada 
no dia (26/07), a Caixa até apresentou 
algumas novidades, como a nova 
metodologia para o PSI (Processo de 
Seleção Interna) com alguns avanços. 
No entanto, como nas outras rodadas, 
não quis se comprometer a colocar no 
ACT (Acordo Coletivo de Trabalho).

 Sobre a verticalização, o banco 
informou que novos ajustes estão 
suspensos e que a fase agora é de 
avaliação. Em relação à Funcef, a 
Comissão Executiva de Empregados 
reivindicou a alteração do modelo de 
equacionamento. A instituição disse ter 
consciência da grave situação e tem, 
junto com a Fundação dos Econo-
miários Federais, estudos em anda-
mento, cujo objetivo é atenuar o proble-
ma. Mas, não confirmou uma data para 
apresentá-los. 

O banco afirmou ainda que criou 
três gerências nacionais para fazer 
interface com a Funcef: GESIC (risco), 
GEPAR (financeira) e GECEF (pesso-
as). Já sobre o contencioso da 

Fundação, nenhuma posição foi dada. 
No que diz respeito ao Saúde 

Caixa, a empresa concordou com o 
fortalecimento do Conselho de Usuários 
e dos Comitês de Credenciamento, 
além do compromisso de apresentar os 
números sobre o plano.

Resposta negativa, no entanto, em 
relação ao modelo de custeio. A Caixa 
reafirmou que pretende cumprir a 
resolução 23 da CGPAR (Comissão 
Interministerial de Governança Corpo-
rativa e de Administração de Partici-
pações Societárias da União). Ou seja, 
descaracterizar, encarecer e tornar 
inviável o plano. 
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