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BANCÁRIO

Bancários definem eixos para Campanha 2016
Reajuste de 14,78%, campanha unificada e defesa dos bancos públicos foram temas da 18ª Conferência Nacional

Durante a 18ª Conferência Nacional dos Bancários, realizada entre os dias 29
a 31 de julho em São Paulo, foram definidas
as estratégias, o calendário e a pauta de
reivindicações da Campanha Nacional dos
Bancários 2016, que terá como eixos
centrais reajuste de 14,78% ( inflação mais
5,% de aumento real), valorização do piso
salarial no valor do salário mínimo calculado
pelo Dieese (R$ 3.940,24em junho), PLR de

três salários mais R$ 8.317,90, defesa do
emprego, combate às metas abusivas e ao
assédio moral, e fim da terceirização.
Entrega da pauta e calendário
Com a definição em plenário, a
minuta geral de reivindicações da categoria
bancária será entregue à Fenaban no
próximo dia 9 de agosto, em São Paulo. Entre
os dias 12 e 14 de agosto, os Sindicatos e
Federações farão o lançamento oficial da

Campanha Nacional 2016 em suas bases de
atuação.
A partir de agora, e com a entrega
da minuta para os banqueiros começam as
negociações.
O Brasil vive uma crise política, que
foi transformada em crise econômica, os
bancos tiveram lucros altíssimos,
apresentados no 1º e 2º trimestres de 2016.
Vamos cobrar da Fenaban, responsabilidade
e co e rê n c i a n a n e g o c i a ç ã o co m o s
trabalhadores. Lutaremos pelo ganho real, a
exemplo de anos anteriores, e que sejamos
atendidos naquilo que estamos
reivindicando para trazer mais conquistas
para a categoria, afirmou Ronaldo F. Ramos,
presidente do Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região-MS que esteve
participando da Conferência Nacional.
Principais reivindicações aprovadas na
Conferência
• Reajuste salarial: 14,78% (incluindo
reposição da inflação mais 5% de aumento
real)
• PLR: 3 salários mais R$8.317,90
• Piso: R$3.940,24 (equivalentes ao salário
mínimo do Dieese em valores de junho
deste ano).

• Vales alimentação, refeição, 13ª cesta e
auxílio-creche/babá no valor de R$880,00 ao
mês para cada (salário mínimo nacional).
• Melhores condições de trabalho com o fim
das metas abusivas e do assédio moral que
adoecem os bancários.
• Emprego: fim das demissões, mais
contratações, fim da rotatividade e combate
às terceirizações diante dos riscos de
aprovação do PLC 30/15 no Senado Federal,
além da ratificação da Convenção 158 da
OIT, que coíbe dispensas imotivadas.
• Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS):
para todos os bancários.
• Auxílio-educação: pagamento para
graduação e pós.
• Prevenção contra assaltos e sequestros:
permanência de dois vigilantes por andar
nas agências e pontos de serviços bancários,
conforme legislação. Instalação de portas
giratórias com detector de metais na
entrada das áreas de autoatendimento e
biombos nos caixas. Fim da guarda das
chaves por funcionários.
• Igualdade de oportunidades: fim às
discriminações nos salários e na ascensão
profissional de mulheres, negros, gays,
lésbicas, e pessoas com deficiência (PCDs).

Em campanha salarial, funcionários do Sicredi aguardam nova proposta
A campanha salarial no Sicredi
começou com a entrega da minuta
aprovada pelos funcionários. De posse
da minuta foi estabelecido um
calendário de negociações e a primeira
rodada de negociação para renovação
do Acordo Coletivo 2016/17 dos
Trabalhadores do Sicredi na base sindical
de Dourados, foi realizado no dia 11 de
julho.
Durante a reunião que durou
mais de três horas, representantes do
Sicredi e Comissão de negociação do
Sindicato dos Bancários de Dourados e
Região, discorreram sobre a Minuta de
reivindicação que foi entregue no mês de
junho para a entidade patronal.
Os principais itens da pauta em

negociação foram: Reajuste Salarial
(INPC+ganho real); Anuênio; Gratificação
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de Caixa; Auxílio Refeição; Cesta
Alimentação; Jornada de Trabalho;

Ampliação da Licença Maternidade para
180 dias; Vale Cultura, Previdência
Complementar, entre outras.
A direção do Sicredi após
ponderar algumas situações de
mercado, apresentou um índice de
reajuste que prevê a reposição da
inflação e uma pequena melhora nos
valores da cesta alimentação e ampliação
no percentual da previdência
complementar. Nos demais itens,
nenhum avanço. Diante disso a comissão
de negociação, avaliou que a proposta
precisa ser melhorada, para que
possamos convocar os trabalhadores
para apreciarem a mesma. A direção do
Sicredi foi informada e a comissão
aguarda nova data de rodada de

www.facebook.com/bancariosms
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SANTANDER

Funcionários da Caixa cobram respeito Santander diz não ter proposta ao Acordo Aditivo
MANIFESTAÇÕES E PARALISAÇÕES EM TODO PAIS PEDE RESPOSTAS PARA
e fazem um Dia Nacional de Luta
OS PRINCIPAIS PONTOS DA MINUTA DE REIVINDICAÇÕES
de cada trabalhador, por isso,
cada funcionário precisa ser
reconhecido .
Os funcionários do Santander são os únicos entre os
bancários de instituições
privadas que têm um acordo
aditivo e que reúne vários avanços, fruto de muitas lutas e não
podemos deixar com que o
banco ignore isso e venha a
promover a extinção e cortes nos
direitos.

A luta dos empregados da Caixa contra a retirada
de direitos e o desmonte do banco foi marcada por mais um
dia nacional de luta que ocorreu na quarta-feira, 3 de
agosto.
Em Dourados, houve retardamento na abertura da
agência Centro da Caixa e os trabalhadores aproveitaram
para denunciar as artimanhas da direção da entidade que
nos últimos meses tem atacado direitos com extinção da
função de caixas, retirada do pagamento do adicional de
insalubridade aos avaliadores de penhor, ameaças a
tesoureiros e técnicos bancários, fechamento de agências,
não contratação, etc.
Por conta disso, nas unidades Brasil afora o clima é
de apreensão. No dia, 12/6 após pressão dos trabalhadores,
a direção da Caixa recuou e afirmou que o pagamento do
adicional de insalubridade dos avaliadores de penhor seria
mantido em julho.
O anúncio foi feito na reunião extraordinária de
negociação permanente entre a Comissão Executiva dos
Empregados (CEE/Caixa) e a direção do banco.
O fim do pagamento do adicional de insalubridade
aos avaliadores de penhor havia sido anunciado pela Caixa
em 5 de julho. Alega-se que laudos feitos por empresas
contratadas consideraram que o ambiente em que se
manipulam produtos químicos pelos avaliadores não
apresenta risco à saúde e que, portanto, os empregados da
área não teriam mais direito ao correspondente a 40% do
salário mínimo (R$ 352).

Jornal

A Caixa estipulou prazo até 11 de agosto, quando
ocorrerá nova reunião e a Comissão dos Empregados irá
apresentar um contra-laudo. O banco também estendeu o
suspensão de corte do adicional por 90 dias.

BANCÁRIO

Os trabalhadores do
Santander realizaram no dia
26/7, em todo o país, manifestações em protesto por respeito e
por valorização.
A intenção é denunciar
a instituição e pressionar o
banco espanhol a apresentar
propostas concretas que
atendam às reivindicações dos
funcionários para o Acordo
Aditivo à Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT).
A pauta específica foi
entregue à instituição financeira
em 12 de maio. Desde lá já
ocorreram seis rodadas de
negociação. Na última, em 20 de
julho, diante da falta de avanços,
os representantes dos
trabalhadores suspenderam os
debates.
O movimento sindical
entende como, um verdadeiro
desrespeito a forma como o
banco está tratando as negociações específicas.
A maioria das reivindicações, é de cunho social e para
m e l h o r a r a s co n d i çõ e s d e
trabalho, como por exemplo, a
revisão da política de metas,
empréstimo de férias parcelado,
mudanças nas regras do
convênio médico, bolsas de
estudo. Também queremos

d i re i t o s s i m i l a re s a o s d o s
funcionários na Espanha, que
dificilmente são demitidos, e
também contratação de mais
bancários.
Falta valorização – Com
base no balanço do primeiro
trimestre deste ano divulgado
no dia 27/7, a coordenadora da
COE reforça que a instituição
financeira tem condições de
atender as reivindicações dos
funcionários.
Nos primeiros três
meses, o lucro líquido foi de R$
1,66 bilhão, crescimento de 1,7%
em 12 meses e de 3,3% em
relação ao mesmo período de
2015. Segundo o presidente da
instituição no Brasil, Sérgio Rial, o
resultado em grande parte foi
conquistado pela fidelização de
clientes antes inativos e a
incorporação de novos
correntistas, graças ao empenho

Em Dourados
Somando-se ao resto
do país, o Sindicato dos
Bancários de Dourados e RegiãoMS, promoveu na terça-feira 27
de julho, uma mobilização com o
retardamento na abertura das
duas agencias em Dourados por
uma hora.
Durante o movimento,
os diretores do sindicato aproveitaram para dialogar com a
sociedade e expor as dificuldades que encontram nas
negociações com o banco, que
trata os trabalhadores com
desrespeito e sem valorizá-los,
por isso, vamos continuar cobranco do banco uma postura
mais séria.
Em todas as rodadas de
negociações a direçao do banco
se limitou a conversar e não
apresentou nada de concreto
para o funcionalismo.
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"Nenhum Direito a Menos", centrais sindicais assinam Automação aumenta e bancos
manifesto em defesa dos trabalhadores e contra Temer aumentam as demissões
Durante a 18ª Conferência Nacional dos
Bancários, as centrais sindicais CUT, CTB, UGT e
Intersindical assinaram conjuntamente um
manifesto contra o governo ilegítimo e golpista
de Michel Temer e a perda de direitos dos
trabalhadores. O documento foi aprovado por
unanimidade pelos 633 delegados e delegadas da
Conferência Nacional, no dia 31 de julho em São
Paulo.
Leia a íntegra do documento: MANIFESTO
As categorias representadas pela CUT,
CTB, Intersindical Central da Classe Trabalhadora e
UGT e em campanha salarial no segundo
semestre de 2016, enfrentam uma conjuntura
extremamente difícil de desemprego, arrocho
salarial e de total insegurança e desamparo em
relação à educação, saúde, previdência e
assistência social. Neste cenário adverso todas se
unem em torno da mesma bandeira de luta:
NENHUM DIREITO A MENOS!
Empregadores do setor privado e do
setor público e aqueles que tomaram de assalto o
governo brasileiro alegam que a crise econômica
em que se encontra nosso País pede providências
duras. Apoiados por uma maioria conservadora
no Congresso Nacional ameaçam retirar direitos
históricos da classe trabalhadora.
As medidas propostas pelo governo
interino ignoram o trabalhador e a sociedade
brasileira, jogam no lixo seus direitos trabalhistas
e sociais, impõem arrocho salarial e precarizam o
trabalho, dificultando a todos os brasileiros o
acesso a direitos garantidos pela Constituição.
Esses direitos estão sendo cortados para pagamento de juros ao mercado financeiro, que nos
primeiros cinco meses de 2016 já atingem 6,5% do
PIB.
Ao desrespeitar a Constituição Federal e
a CLT, as propostas prejudicam indistintamente
trabalhadores públicos e privados, na ativa ou
aposentados, urbanos e rurais. Nesse contexto,
essas categorias são terminantemente contra a
proposta de que acordos e convenções coletivas
negociados com patrões possam reduzir direitos
previstos na CLT, não aceitam a flexibilização do
contrato de trabalho, nem a proposta de
terceirização irrestrita.
Para garantir seus direitos sociais
for temente ameaçados, os trabalhadores
repudiam mudanças na política de valorização do
salário mínimo e os retrocessos que envolvem a
reforma da Previdência, como aumentar a idade
mínima para a aposentadoria.
Da mesma forma, os trabalhadores são
contra o estabelecimento por 20 anos, de teto
para gastos do governo por meio de emenda à
Constituição Federal (PEC 241). Repudiam
também a DRU (Desvinculação dos Recursos da
União) e a DREM (Desvinculação dos Recursos dos

Estados e Municípios). Esse conjunto de medidas
do governo interino visa o desmonte dos serviços
públicos, como saúde e educação, bem como a
precarização do trabalho no setor.
Os trabalhadores e trabalhadoras
representados pelas centrais que assinam este
documento e em campanha salarial unificada
repudiam também a cr iminalização dos
movimentos sociais, a proposta de renegociação
das dívidas dos Estados à custa de precarização
dos salários e das condições de trabalho dos
servidores, a privatização de empresas estatais, as
mudanças no regime de partilha do Pré-Sal e a
entrega de sua exploração às empresas
estrangeiras, ferindo nossa soberania e traindo os
interesses da nação. Não bastassem todos esses
ataques aos direitos individuais e coletivos, os
trabalhadores ainda rejeitam a influência do
judiciário nas campanhas salariais (interdito
proibitório) e sua cumplicidade com medidas que
levam à retirada de direitos dos trabalhadores e
trabalhadoras. Por todos esses motivos, as
centrais convocam suas bases para a construção
de uma MOBILIZAÇÃO NACIONAL que mostre ao
governo interino a união da classe trabalhadora
em defesa de seus direitos.
D a m e s m a fo r m a , a s c a t e g o r i a s
representadas pela CUT, CTB, Intersindical Central
da Classe Trabalhadora e UGT em campanha
salarial no segundo semestre de 2016 cerram
fileiras e erguem sua voz, proclamando: NENHUM
DIREITO A MENOS! E reivindicam:
1. Respeito incondicional aos direitos contidos na
CLT e na Constituição Federal;
2. Não aprovação da PEC 241/2016;
3. Aumento real de salários;
4. Valorização do piso salarial de todas as
categorias;
5. Melhores condições de trabalho e redução da
jornada;
6. Estabilidade e geração de empregos;
7. Manutenção de todos os direitos
previdenciários de trabalhadores urbanos e rurais;
8. Defesa da Seguridade Social e ampliação dos
direitos já conquistados;
9. Reposição da inflação e aumento real nos
valores dos benefícios de aposentados e
pensionistas;
10. Uma política industrial que garanta a geração
de empregos e renda;
11. Cumprimento de metas e prazos do PNE
(Plano Nacional de Educação) nos estados e
municípios;
12. Plenas condições de funcionamento do Fórum
Nacional de Educação;
13. A defesa do patrimônio público e da soberania
nacional;
14. Redução das taxas de juros;
15. Contra o PL da terceirização.

Do jeito que a coisa vai,
em breve o cliente só se relacionará com máquinas e fará
operações somente por meio
digital. Pelo menos é o que
querem os bancos. O processo de
automação dos serviços ganha
espaço a cada dia, o que tem
contribuído e muito, para o
aumento das demissões.
Para aumentar o lucro,
as empresas investem alto na
automação dos ser viços. A
justificativa é facilitar a vida do
cliente. No entanto, na verdade o
objetivo é ampliar as demissões
para reduzir os custos com o
pessoal. Os exemplos são
inúmeros. Relatório do Citibank,
divulgado recentemente, aponta
intenção em reduzir em até 30%
o número de funcionários com a
automação.

Em outras palavras, os
correntistas não terão mais
atendimento humanizado para
resolução de problemas e
passarão a fazer as operações por
meio digital. O estudo aponta
também que a redução deve
acontecer até 2025. A estimativa
é diminuir o número de bancários de 2,99 milhões para 1,8
milhão nos EUA e de 3,26 milhões
para 1,82 milhão na Europa.A
América Latina segue a mesma
tendência e o Brasil não escapa. A
cada ano, o quadro de pessoal
tem caído consideravelmente
em todos os bancos e os serviços
transferidos para os consumidores. Devemos ficar atento às
estratégias dos bancos porque o
atendimento humano é o mais
confiável e eficaz para dirimir
dúvidas e soluções.

Aberta inscrição para delegado Sindical
na Caixa Econômica e Banco do Brasil

Os bancários da Caixa
Econômica Federal e do Banco
do Brasil, terão entre os dias 8 a
19 de agosto, para se
candidatar a delegado sindical.
O mandato é de 19 de setembro
de 2016 a 18 de setembro de

2017.
Para concorrer ao cargo, é só
inscriver-se junto à Secretaria
do Sindicato, é importante
lembrar que a votação
acontece nas agências, entre os
dias 23 e 26 de agosto.
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BRADESCO

Bancos descumprem lei de PCDs
Todas as principais empresas, desrespeitam a norma.
Na Caixa, teriam de ser contratados 3.561 empregados

P

ara ser o único
b a n c o
a
patrocinar os
Jogos Olímpicos R io 2016, o
Bradesco desembolsou US$ 300
milhões. Junto com a Coca Cola e a
Nissan, destinou mais R$ 500
milhões para a peregrinação da
tocha olímpica pelo país. Os dados
são da agência de notícias
Bloomberg, e não correspondem
necessariamente ao total de gastos
do banco com a Olimpíada, que não
foi divulgado.
Diante de um lucro de R$
17,873 bilhões em 2015, o segundo
maior na história das instituições
financeiras no Brasil e de R$ R$ 4,113
bi apenas no primeiro trimestre
deste ano, o volume destinado pelo
Bradesco ao marketing da

Olimpíada pode até ser justificável,
não fosse outra informação
fundamental: entre março de 2015 e
março de 2016, essa empresa tão
lucrativa extinguiu 3.581 empregos
bancários, sendo 1.466 apenas no
primeiro trimestre deste ano. Com
esses números, o Bradesco foi,
dentre os maiores bancos no país, o
que mais eliminou vagas.
O banco gasta uma
fortuna para associar sua marca aos
Jogos Olímpicos e, por outro lado,
deixa milhares de pais e mães de
família sem emprego. Grande parte
deles com anos de dedicação ao
banco, descartados sem qualquer
consideração.
Não poderíamos deixar
de nos manifestar justamente nesse
m o m e n t o. Po r i s s o e s t a m o s
denunciando à população o
absurdo que é gastar milhões com

propaganda e promover
desemprego no Brasil, agravando a
crise econômica pela qual estamos
passando.
Sobrecarregados e com
medo de demissões, aliado a falta
de pessoal e condições de trabalho
nas agências e nos departamentos
do banco que estão precarizadas,
por falta de mão-de-obra, acabam
tendo de realizar tarefas de colegas
que foram demitidos.
Estamos iniciando mais
uma Campanha Nacional dos
bancários e a luta pela manutenção
dos empregos, no Bradesco e no
setor como um todo, será uma das
nossas principais bandeiras.
O Bradesco tornou-se o
segundo maior banco do país e tem
total condições de, ao invés de
eliminar empregos, contratar mais e
valorizar os seus funcionários.

Itaú extingue mais de 2.500
postos em 12 meses

O Itaú eliminou
2.995 postos de trabalho
entre junho de 2015 e o
mesmo mês deste ano. Os
dados do maior banco em
operação no Brasil ajudam a
agravar a crise na economia
nacional e mostram o

quanto a política da empresa
é perversa. Apenas o lucro
tem importância. Os
números comprovam. Em
seis meses de janeiro a junho
de 2016, a organização
financeira lucrou R$ 10,737
bilhões. O ganho com a

cobrança abusiva de tarifas
cresceu 8% ante o primeiro
semestre do ano passado. O
índice cobre 163% da folha
de pessoal da empresa.
Portanto, está mais do que
claro de que nada justifica as
demissões de pais e mães de
família. O Itaú precariza o
atendimento ao cliente com
o fechamento de agências.
Em 12 meses foram
encerradas as atividades de
161 unidades bancárias.
Agora, a empresa conta com
3.707 agências em todo o
país. O descaso não se limita
ao Itaú. Os demais bancos
seguem o mesmo caminho.

A Lei de Cotas para PCDs (Pessoas com Deficiência)
8.213/91 acaba de completar 25 anos. No entanto, mesmo com
tanto tempo de vigência, ainda é completamente desrespeitada
pelo sistema financeiro. O percentual de 5% das vagas ocupadas
por pessoas com deficiência, obrigatório para empresas com mais
de 1 mil funcionários, é descumprido por todos os grandes bancos
em atuação no país. Em 2015, o índice de vagas preenchidas por
PCDs no Santander era de 4,6%, no Itaú, 4,5%, Bradesco, 2,3% e BB,
1,4%. Até a Caixa dá um péssimo exemplo. A instituição financeira
tem apenas 1,42% de profissionais PCDs. Para atingir o índice
exigido por lei teria de contratar 3.561 empregados. O que parece
impossível, dada a inércia do banco em retomar as convoca- ções
dos aprovados em concurso público.
No Brasil, atualmente, 23,92% da população tem algum
tipo de dificuldade motora ou intelectual. O índice corresponde a
45,6 milhões de pessoas, conforme dados divulgado pelo IBGE
Mas, a Lei é clara e as eEmpresas com mais de 1 mil funcionários
devem ter 5% de Pessoas com Deficiência.

Funcionários do BB elegerão novo
diretor da Previ
Os funcionários do Banco do Brasil voltam às urnas para
escolha do novo representante da Diretoria de Planejamento do
fundo de pensão que dará continuidade ao mandato até 2018. O
cargo está vago desde junho, quando Décio Bottechia Junior, eleito
em 2014, renunciou ao mandato.
Sete pessoas se inscreveram e concorrem ao cargo. As
eleições acontecem de 26 de agosto a 15 de setembro. Podem votar
participantes e assistidos maiores de 18 anos, inscritos nos planos de
benefício. Funcionários da ativa votam por meio do Sisbb, nas
agências de relacionamento. Assistidos e demais participantes
devem acionar o sistema de atendimento automático por telefone e
site da Previ. (SBBA)
O Sindicato dos Bancários de Dourados e Região-MS, apoia
e pede voto para o candidato Márcio de Souza, que tem sua trajetória
voltada para a luta do funcionalismo e está na entidade desde 2004.
Em 2012, foi nomeado gerente executivo de benefícios na Diretoria
de Seguridade, cargo que exerce até o momento. Márcio é formado
em Direito, com MBA em Gerenciamento de Projetos.

