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Vitória: Convenção Coletiva dos bancários
impede trabalho em finais de semana

O Senado aprovou no dia 21 de ganha ainda mais importância, uma
a g o s t o, o P r o j e t o d e L e i d e vez que o PLV 17/2019 revoga o
Conversão (PLV) 17/2019 (antiga artigo 1º da Lei nº 4.178, de 1962,
MP 881/2019), que atende a que proibia o funcionamento dos
interesses da economia ortodoxa. estabelecimentos de créditos aos
Com isso, a Convenção Coletiva de sábados. Vale lembrar que a CCT,
T r a b a l h o d o s b a n c á r i o s , vigente até 31 de agosto de 2020, e o
conquistada em 2018 por dois anos, artigo 224 da CLT garantem o

28 DE AGOSTO
DIA DO BANCÁRIO
O dia 28 de agosto ficou
nacionalmente conhecido a partir da
grande assembleia realizada pela
categoria em 1951, após 69 dias de
paralisação por um reajuste salarial
de 31%. Uma homenagem a luta de
uma categoria que ao longo de sua
história tem enfrentado os patrões e
o governo, paralisando as atividades
de um setor fundamental para a
economia do país, em busca de

melhores condições salariais e de
trabalho.
A primeira greve nacional da
categoria bancária foi em julho de
1934, com duração de três dias. O
objetivo da categoria era a luta,
durante o governo de Getúlio Vargas
por três direitos: aposentadoria aos
30 anos de serviço e 50 de idade,
estabilidade no emprego a partir de
um ano trabalhado e criação de caixa
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descanso da categoria, além do
domingo, também aos sábados.
O movimento sindical
bancário analisa que apesar da
autorização para a abertura dos
bancos aos sábados, a jornada de
trabalho da categoria bancária, de
segunda a sexta-feira, está
resguardada pela Convenção
Coletiva, assinada em 31 de agosto
de 2018, e principalmente pela
disposição específica referente aos
bancários, contida no artigo 224 da
CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho.

de pessoas que vivem em
condições precárias no Brasil e
que estão expostas às

O movimento sindical vem
alertando sobre os ataques que
vem ocorrendo, existem milhões

consequências desse retrocesso.
Precisamos permanecer
alertas e nos unirmos contra
qualquer tentativa de reduzir ainda
mais a proteção aos trabalhadores
brasileiros.
Vivemos um aprofundamento
dos ataques aos direitos dos
trabalhadores. Em um cenário de
desemprego, as pessoas ou não
conseguem trabalho ou se
submetem a condições de
contratação cada vez piores para
tentar sobreviver.

única de aposentadorias e pensões.
Desde então, tem sido através
da luta que a categoria tem
avançado em suas conquistas e
resistido contra a retirada de
direitos. A unidade tem sido o
centro da força das trabalhadoras e
trabalhadores do setor bancário,
com a construção de uma
Campanha Nacional Unificada.
Nesses anos de luta, em 1957 a
categoria conquistou a garantia do
recebimento de hora extra, em 1981
foi o momento de avançar com o
auxílio-creche, e em 1990/1994 o
vale refeição e vale alimentação. Já
em 1995 o avanço da categoria foi
ao adquirir a Participação nos Lucros
e Resultados e em 1997 a
complementação salarial para
bancários afastados por doença ou
acidente. No ano de 2009 a licença
maternidade foi conquistada para
180 dias, junto também com a
extensão de direitos para casais

homoafetivos. Em 2010 foi
implementado o aditivo de
combate ao assédio moral e quanto
a s e g u ra n ç a , m a i s a te n ç ã o a
bancários e agências que sofreram
ataques. Uma das vitórias mais
recentes foi a ampliação da licença
paternidade para 20 dias, em 2016.
Hoje é dia de parabenizar todas
as bancárias e bancários por esta
data importante, que simboliza a
força e união de trabalhadores que
se destacam na luta em nosso país.
Com uma Convenção Coletiva que
possui cobertura em todo o
território nacional, e mesmo em
uma conjuntura desfavorável,
consegue manter sua convenção
sem retiradas.
Isso nos aponta o quanto é
importante manter a nossa luta
unificada, não apenas pela luta
específica de nosso setor, mas para
fortalecer a luta por um país mais
justo para a classe trabalhadora.
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Bancários lutam em defesa da Previdência e da Educação pública
No dia 13 de agosto, milhares
de trabalhadores e estudantes
foram às ruas, no Dia Nacional de
Mobilizações, paralisações e
greves contra a Reforma da
Previdência e em defesa da
Educação Pública gratuíta.
O Sindicato dos Bancários de
Dourados esteve presente em
mais essa atividade em favor dos
trabalhadores no qual o objetivo é
a retirada de direitos imposta pelo
governo Bolsonaro neste primeiro
ano de mandato.
Com atos convocados para
todo o País, pela CUT e demais
centrais sindicais, a concentração
reuniu milhares pessoas em todo o
país. Em Dourados o ato aconteceu
no centro da cidade na Praça
Antônio João e caminhada pelas
ruas centrais da cidade.
Bancários e dirigentes do

Sindicato uniram-se aos
estudantes, professores e
trabalhadores de outras categorias,
mostrando força e indignação

Itáu lança Programa de Demissão Voluntária
Programa de Desligamento deve tirar quase 7 mil trabalhadores da ativa

Jornal

O Itaú Unibanco anunciou o
lançamento de um Programa de
Desligamento Voluntário (PDV),
que terá duração até o dia 31 de
agosto.
O Sindicato dos Bancários de
Dourados recebeu com
preocupação a notícia em razão
das consequências negativas
tanto para os funcionários que
aderirem, quanto para os que
permanecerem no banco.
Antes de anunciar o PDV o
banqueiro Cândido Bracher,
presidente do Itaú, celebrou o
lucro recorde trimestral do banco
festejando a miséria de 12 milhões
de desempregados no país e de
suas famílias, ao dizer em tom de
deboche que “Quando tem fator
de produção sobrando tanto,
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significa que podemos crescer sem
pressões inflacionárias. Isso deixa a
situação macroeconômica do Brasil
tão boa quanto nunca vi na minha
carreira.”
Esse mecanismo passou a ser
recorrente também nos bancos
privados, em especial após a
aprovação da reforma Trabalhista.
Aqueles que aderirem ao PDV irão
abrir mão do passivo trabalhista e,
diante do quadro de recessão que o
País enfrenta, ficarão
desempregados.
A medida é cruel e deverá
impac tar pelos menos 6.900
funcionários diretamente, além das
condições de trabalho se tornarem
piores para os que permanecerem
no banco , disse presidente do
Sindicato, Ronaldo Ferreira Ramos.

contra os cortes de investimentos
feitas pelo governo federal na
educação e o Future-se, programa
lançado para Universidade

Federais, e a Proposta da Emenda à
Constituição (PEC) 6/2019 e contra
a reforma da Previdência aprovada
pelos deputados.

21ª Conferência faz defesa da soberania
Reforçar a luta contra a
reforma da Previdência, que vai
dificultar e reduzir a aposentadoria
de milhões de brasileiros;
defender os bancos públicos e
demais estatais; defender a
soberania nacional, ameaçada
pela politica entreguista do atual
governo; e manter a unidade
nacional da categoria bancária, da
qual é fruto uma CCT válida em
todo o País, para trabalhadores de
bancos privados e públicos. Estas
foram algumas das resoluções
aprovadas pelos 604 delegados e
delegadas da 21ª Conferência
Nacional dos Bancários, realizada
entre os dias 2 e 4 de agosto.
“O acordo bianual garantiu

nossos direitos, aumento real e
nossa CCT num período de fortes
ataques aos trabalhadores. Por
isso, na Conferência conseguimos
discutir estratégias de mobilização
e resistência”, disse Ronaldo
Ferreira Ramos presidente do
Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região-MS que
participou do evento.
O Congresso definiu o 4 de
setembro como Dia Nacional de
Luta da categoria bancária em
defesa dos bancos públicos, dos
empregos e dos direitos. Os
empregados da Caixa e os
funcionários do BB também
re a l i z a r a m s e u s c o n g re s s o s
nacionais em agosto.
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Funcionários do Bradesco garantem renovação dos acordos aditivos
O movimento sindical entende
como ponto positivo a renovação dos
acordos aditivos, porém foi solicitado
o retorno da discussão sobre a
minuta específica, que foi aprovada
no encontro nacional dos
funcionários do Bradesco, em 2018.
PDE

Em reunião da COE-Comissão
de Organização dos Empregados do
Bradesco realizada no dia 20 de
agosto em São Paulo com a direção
do banco, os funcionários do
Bradesco garantiram a renovação
dos acordos coletivos aditivos à
Convenção Coletiva de Trabalho
(CC T ), relacionados a direitos
específicos dos trabalhadores. Os
aditivos dizem respeito ao
Telebanco, Bradesco
Financiamentos, Cipa Treinet e Ponto
Eletrônico.

Outro assunto debatido na
reunião foi a ampliação do Prêmio de
Desempenho Extraordinário (PDE)
para todos os funcionários. O banco
fez alguns esclarecimentos e
informou que, após a publicação do
regulamento, mantém não extensivo
a departamento, caixas, escriturários
e gerentes regionais.
Trabalho remoto
A direção do banco disse ainda
que o trabalho remoto está em fase
de teste e garantiu que se for
implementar, chamará o coletivo
para negociar. Desde julho, alguns

bancários foram convidados pelo
banco a testar, uma vez por semana,
o modelo de trabalho em casa, com
a justificativa de se tratar de uma
"prova de conceito" de "mobilidade
corporativa". Para o movimento
sindical, trata-se na verdade de uma
transferência de responsabilidades
que até então eram do banco, com
retirada de direitos e acúmulo de
obrigações que visam somente ao
aumento da lucratividade.
Constrangimento
Os representantes dos
trabalhadores cobraram ainda
explicações sobre os vídeos que têm
circulado pela internet e causaram
constrangimento aos funcionários.
No início de agosto, o Bradesco
lançou um "desafio" aos bancários,
propondo que cada agência ou PA
fosse responsável pelo lançamento
de uma campanha de incentivo aos
negócios, por meio de gritos de

guerra, paródia ou teatro. Os vídeos
ou fotos da ação deveriam ser
enviadas às Gerências Regionais,
para que fossem selecionados os
melhores. O banco confirmou a
existência da campanha, mas disse
que a mesma já foi suspensa.
Saúde
Ao longo deste ano, os
representantes sindicais também
debateram com o Bradesco a
necessidade de melhorias no
Seguro Saúde. Após uma consulta
realizada nas bases, constatou-se
que é preciso ampliar a rede de
atendimento, sua qualidade e dar
agilidade aos procedimentos
solicitados. Para isso, os bancários
podem encaminhar aos seus
Sindicatos as dificuldades
encontradas ao utilizar os serviços
do Seguro Saúde e também apontar
os serviços e atendimentos que
faltam em suas cidades.

Vem ai a primeira parcela da PLR Bancários participam do 25º Grito
Os bancários de todos os
bancos devem receber em
setembro a primeira parcela da
Par ticipação nos Lucros e
Resultados (PLR) 2019/2020.
Graças ao acordo válido por dois
anos, fechado na Campanha
Nacional 2018. Com ele, está
garantido, para 2019, aumento no
valor fixo e limite individual da PLR
e em todas as verbas fixas salariais,
como salário básico, vales, auxílios
e gratificações.
O reajuste será igual ao INPC
acumulado entre setembro de
2018 a agosto de 2019, mais 1% de
aumento real.
A PLR é composta de regra
básica e parcela adicional. A regra
básica para pagamento é: 54% do
salário mais R$ 1.413,46, com
limite individual de R$ 7.582,49. O

valor fixo e o limite individual serão
corrigidos pela inflação de
setembro de 2018 a agosto de 2019,
acrescida de 1% de ganho real. A
inflação do período ainda não foi
divulgada pelo governo.
A regra da parcela adicional da
antecipação é a seguinte: divisão
linear de 2,2% do lucro líquido do 1º
semestre de 2019, com limite
individual de R$ 2.355,76, corrigido
pela inflação de setembro de 2018 a
agosto de 2019, acrescida de 1% de
ganho real.
“A PLR, assim como todos os
direitos assegurados pela
Convenção Coletiva de Trabalho
nacional, não são benefícios
concedidos pelos bancos. São
resultado da organização e
mobilização da categoria bancária
junto do movimento sindical.

dos Excluídos no dia 7 de setembro
No dia 7 de
setembro, será
realizada a 25ª
edição do Grito dos
Excluídos em todo o
país. Em Dourados a
atividade que conta
com apoio de
entidades sindicais
e movimentos
sociais comprometidos com as
c a u s a s d o s
e x c l u í d o s
acontecerá durante
o desfile cívico na
avenida Marcelino Pires e
encerramento na praça Antônio
João.
Como já é tradicional o
Sindicato estará presente no ato e
conclama bancárias e bancários a
participar. A concentração será
realizada a partir das 8h30 na
Avenida Marcelino Pires esquina

com a rua Melvin Jones.
Com tradição de luta ao longo
dos anos em defesa dos brasileiros, a
manifestação de 2019 trará o tema
'Vida em Primeiro Lugar' e lema 'Este
sistema não vale: Lutamos por
Justiça, Direitos e Liberdade', o Grito,
mais uma vez, quer ser espaço de
luta, denúncia, voz e vez de milhares
de excluídos e excluídas no Brasil.

4

BANCÁRIO

Edição Mensal 297 | Dourados - Agosto/2019 www.bancariosms.com.br

Bolsonaro quer privatizar tudo Toca de Assis recebe doação do
Durante pronunciamento feito
pelo Presidente Jair Bolsonaro (PSL)
ele disse que 17 empresas estatais
serão privatizadas este ano, isso
mostra que seu governo está
determinado a entregar geral o
patrimônio do povo brasileiro.
Economista ultraliberal, o
m i n i s t ro d a E co n o m i a , Pa u l o
Guedes, chegou a dizer que "vamos
acelerar as privatizações. Tem gente
grande que acha que não vai ser
privatizado e vai entrar na faca".
O ministro chegou a elogiar a
fusão entre Embraer e Boeing. De
acordo com ele, o ideal seria fazer
mais duas ou três fusões do tipo com

outras empresas brasileiras. Vale
lembrar que os bancos públicos,
fundamentais para o
desenvolvimento do país, também
são alvo de privatização.
A visão de Guedes é a de
mercado e se fundamenta na ideia de
que a iniciativa privada sozinha pode
resolver todos os problemas do país.
Se em 100 dias de governo,
completados em abril, foram
vendidos US$ 12 bilhões do
patrimônio nacional, até o final de
2022, quando acaba o mandato do
governo, o Brasil não pertencerá mais
aos brasileiros. Pelo menos se
continuar neste ritmo.

Bancários têm até 31 de agosto
para usufruir da folga assiduidade

O prazo para utilizar a folga
assiduidade, para quem ainda não
usufruiu do direito, termina em 31
de agosto. Conquistada em 2013,
ela é devida a todos com um ano de

vínculo empregatício.
Para ter direito agora, o bancário
não pode ter falta injustificada
registrada no período de
01/09/2017 a 31/08/2018. A folga
não pode ser conver tida em
pecúnia, não adquire caráter
cumulativo e não pode compensar
faltas.
O banco que já concede folgas
a o e m p r e g a d o, c o m o “ f a l t a s
abonadas”, “abono assiduidade” ou
“ f o l g a d e a n i v e r s á r i o ”, f i c a
desobrigado do cumprimento da
cláusula.

Arraiá Solidário dos bancários

O 2º Arraiá Solidário dos
Bancários realizado no dia 27 de
julho, contou com a particiapação
dos trabalhadores do ramo
financeiro na coordenação das
barracas. O evento foi realizado na
sede social do Sindicato.
Neste ano as barracas ficaram
por conta dos funcionários do

Ação da 7ª e 8ª horas no BB
segue em processo de liquidação

O Sindicato informa os
bancários do Banco do Brasil, que o
processo que discute a 7 e 8ª hora
como extraordinária dos assistentes
“A”, está na fase de liquidação de
sentença, foram apresentados os
cálculos de liquidação.
Dos cálculos houve
impugnação tanto pelo Sindicato
como pelo banco, o Juiz da 1ª Vara
do Trabalho de Dourados já decidiu
sobre as impugnações, acolhendo
em parte a impugnação do
sindicato e também do Banco do
Brasil que por sua vez apresentou
Embargos de Declaração ainda
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B r a d e s c o, S a n t a n d e r, S i c o o b
Dourados e Sindicato.
A festa arrecadou o montante
de R$ 1.537,58 que foi doado para a
entidade Toca de Assis, escolhida
pelos organizadores e que acolhe
moradores de rua, abandonados na
cidade.
O dinheiro foi entregue pelos
diretores Ronaldo Ferreira Ramos e
Edegar Alves Martins para a irmã
Maria Magda, uma das
coordenadoras da entidade, que
agradeceu a participação de todos
os trabalhadores que lá se fizeram
presentes e que apoiou o evento
levando familiares para participar
do Arraiá Solidário.
Nossa expectativa é que mais
pessoas se envolvam com essa
causa e que possamos ter mais
agências participando, disse o
Presidente do Sindicato Ronaldo
Ferreira Ramos.

pendente de julgamento. Dessa
forma os valores apresentados na
planilha de cálculos ainda não são
definitivos.
O Banco do Brasil vem
realizando forte pressão sobre os
trabalhadores para aderirem a CCV.
O sindicato alerta que o
bancário não pode ser forçado a
aderir a comissão de conciliação
voluntária, configurando-se
arbitrária e ilegal qualquer tipo de
ameaça de corte de comissão, e/ou
condição para promoção ao
bancário que aderir a CCV, para
excluir-se da ação coletiva.

www.facebook.com/bancariosms

