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Sem avanço na terceira rodada
terceira rodada de negociação entre o Comando Nacional dos
Bancários e a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos), realizada no último dia 19 em São Paulo não resultou em nenhum avanço sobre o tema
saúde; já em condições de trabalho,
apenas no item segurança. Responsáveis por 5% do total de afastamentos por doença no país, entre os
anos de 2012 e 2017, segundo dados
do Ministério Público do Trabalho,
“os bancos se comprometeram em

analisar as propostas de combate às
metas abusivas, que provocam assédio moral e adoecimentos da categoria”, destacou a presidente do Sindicato, Stela, que participou da terceira rodada.
O Comando apresentou na mesa
dados do INSS sobre adoecimento: os
bancários representam 21,2% do total de afastamentos do trabalho por
transtorno depressivo recorrente;
18% por transtornos de ansiedade;
14,6% por reações ao estresse grave;

e 17,1% por episódios depressivos.
Segurança: A Fenaban reafirmou
concordância em alterar a cláusula
33ª da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), que trata de segurança
bancária, estendendo aos bancários
vítimas do crime extorsão mediante
sequestro a mesma proteção garantida aos bancários vítimas de sequestro consumado; ou seja, atendimento médico e psicológico, registro de
Boletim de Ocorrência (BO) e a possibilidade de realocação para outra

agência ou posto de atendimento
bancário. O Comando reivindicou
ainda providências dos bancos para
a questão das agências que permanecem fechadas ou sem numerário
após ataques, explosões praticadas
por criminosos, principalmente em
pequenas cidades.
4º rodada: Nesta quarta-feira (25) será
realizada a quarta rodada; na pauta,
emprego. Já no dia 1º de agosto, serão negociadas as cláusulas econôFonte: Contraf-CUT
micas.
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19 de julho: Comando e Fenaban negociam saúde e condições de trabalho

17 de julho: Sindicato debate Campanha Nacional em Americana

MOBILIZAÇÃO

Dia de Luta em defesa dos planos de saúde dos bancos públicos
s sindicatos realizam nesta quarta-feira, 25 de julho, Dia Nacional de Luta em Defesa dos Planos de
Saúde nos bancos públicos; no Banco do Brasil (Cassi e Economus), na
Caixa Federal (Saúde Caixa). O Comando Nacional dos Bancários orien-
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ta o uso de roupas na cor branca. A
mobilização nacional será mais uma
oportunidade para denunciar as recentes resoluções (nºs 22 e 23) da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da

União (CGPAR), que estabelecem diretrizes e parâmetros de governança
e custeio para as empresas públicas
no que se refere à assistência à saúde. A resolução nº 23, por exemplo,
viola direitos adquiridos dos trabalhadores.

O Dia de Luta irá defender também a aprovação da Proposta de Decreto Legislativo (PDC) nº 956/2018,
de autoria da deputada federal Érika
Kokay (PR-DF), que susta os efeitos da
resolução nº 23 da CGPAR, na Câmara dos Deputados.

C A M PA N H A N A C I O N A L

Banco do Brasil e Caixa Federal: negociações nesta semana
Banco do Brasil e os sindicatos
voltam a negociar nesta semana.
Na pauta da terceira rodada (dia 23),
emprego; no dia 26, cláusulas sociais
e sindicais. Já no dia 3 de agosto (data
indicativa), cláusulas econômicas.
Na primeira rodada (dia 29 de junho),
o BB não aceitou assinar o pré-acordo. Na segunda rodada (dia 13 deste
mês de julho), concordou em estender a futura Convenção Coletiva de
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Trabalho (CCT) para todos os funcionários, incluindo os hipersuficientes (trabalhador com salário superior ao dobro do teto do benefício
previdenciário, com curso superior
completo), invenção da nova legislação trabalhista.
Caixa Federal: Nesta quinta-feira
(26) será realizada a terceira rodada;
na pauta, Saúde Caixa e Funcef. Na
primeira rodada, realizada no último

dia 13, os sindicatos e a Caixa Federal definiram o calendário de negociação. A exemplo do BB e da Fenaban, a Caixa Federal não aceitou assinar o pré-acordo. Na segunda rodada, realizada na semana passada
(dia 20), foram debatidos dois temas:
saúde e condições de trabalho. Como
está edição do jornal foi fechada na
véspera (dia 19) não temos informações da segunda rodada.

Pré-acordo
A assinatura do termo de pré-acordo é uma necessidade porque o também chamado acordo coletivo de
trabalho perde validade no dia 31 de
agosto deste ano e a nova legislação
(Lei nº 13.467, reforma trabalhista)
acabou com a ultratividade das normas coletivas, que assegurava a prorrogação da CCT durante o processo
de negociação.

AUDIÊNCIA

12ª Megafesta: convite a partir

Sindicatos defendem
democracia na gestão
de fundos de pensão

de 1º de agosto, direto no site
12ª Megafesta dos Bancários
será realizada no dia 25 de
agosto (sábado), no período das
12h às 19h, no Clube. Os convites,
exclusivos para sindicalizados e
dependentes, devem ser reservados
entre os dias 1º e 17 de agosto, apenas no site (www.bancárioscampinas.org.br).
Reserva: Será confirmada em mensagem ao e-mail informado no pedido de convite. Os dependentes
não cadastrados e que participarão
da Megafesta devem regularizar a
documentação.
Convite: Nominal, intransferível e
extensivo aos dependentes cadastrados do bancário/aposentado sindicalizado. O convite não será impresso em papel. Para participar da
12ª Megafesta, é obrigatório apresentar documentos de identidade
com fotos do titular e dependentes
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inscritos no ato da reserva.
Cartela: Serão fornecidas cartelas
para consumo na portaria do Clube.
Bancário solteiro: tem direito a levar um acompanhante, desde que
informado na reserva do convite.
Convidado: R$ 45,00 (entrada e cartela). A reserva do convite deve ser
feita pelo bancário sindicalizado. O

convite, limitado a dois por bancário sindicalizado, não será vendido
na portaria do Clube.
Solidariedade: Doe 1 quilo de alimento não perecível.
Comemore o Dia do Bancário (28 de
agosto) com sua família e colegas.
Música ao vivo e vários brinquedos.
OBS – O Clube estará fechado no
dia 26 de agosto (domingo).

Subsecretaria do Regime de Previdência Complementar promove nesta sexta-feira (27) uma audiência pública para discutir a Governança do Regime de Previdência
Complementar (RPC), operado pelas
Entidades Fechadas de Previdência
Complementar (EFPC). O movimento sindical bancário defende a efetiva participação dos trabalhadores
na gestão dos fundos de pensão (Previ, Funcef, etc). Inclusive os sindicatos vão participar da audiência e
propor medidas em defesa do patrimônio dos trabalhadores. A audiência será realizada no auditório da Secretaria de Previdência do Ministério
da Fazenda, Esplanada dos Ministérios, Bloco F.
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C O N Q U I S TA

Folga assiduidade até
dia 31 de agosto
bancário deve usufruir a
folga assiduidade, prevista
na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), até o próximo dia 31
de agosto. A folga é um dia de ausência remunerada ao bancário
que não tenha falta injustificada
no período de 1º de setembro de
2016 a 31 de agosto de 2017, segundo estabelece a cláusula 24ª
da CCT. O direito vale para o trabalhador com 12 meses de vínculo empregatício com o banco. E
a data da folga deve ser definida
pelo funcionário em conjunto
com o gestor.
Importante: a folga não poderá
ser convertida em pecúnia, não
poderá adquirir caráter cumulativo e não poderá ser utilizada
para compensar faltas ao serviço.
O Banco que já concede folgas ao
funcionário, como “faltas abonadas”, “abono assiduidade”, “folga
de aniversário”, fica desobrigado
do cumprimento desta cláusula,
sempre observando a fruição
dessa folga em dia útil.

O

CONVÊNIO
Academia RB Fitness. Desconto para bancário sindicalizado: 20% sobre plano semestral e/ou anual. Av. Francisco Glicério, 507, Centro,
Campinas. Fone: (19) 2121-4746. www.riobrancofitness.com.br.
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