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                                                                           Fenaban apresenta proposta incompleta e não garante direitos.

Reposição da inflação, medida pelo INPC, para salários, pisos e demais verbas, como PLR, VA, VR e auxílio-creche/babá. Esta 
foi a proposta apresentada por um dos setores mais lucrativos do país aos trabalhadores, na sétima rodada de negociação da 
Campanha 2018, realizada em 07/08. Além disso, a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) não trouxe respostas a outras 
reivindicações da categoria, como manutenção dos empregos e a não adoção das novas formas de contratação previstas na 
Reforma Trabalhista. "Mesmo após discutirmos todas as reivindicações da categoria, em cinco rodadas de negociação, os 
bancos vieram com uma proposta incompleta, sem garantia de emprego ou sequer manutenção dos direitos conquistados ao 
longo de anos. Já avisamos na mesa que o que foi proposto não contempla os bancários e que, diante de lucros exorbitantes, os 
bancos podem avançar na proposta”. Além de não atenderem às reivindicações, a Fenaban ainda ameaçou a categoria com a 
retirada da cláusula sobre dias não trabalhados (dias paradas em greve). Pela proposta dos bancos, o acordo seria de quatro 
anos, com reposição da inflação a cada data base da categoria (01 de setembro). Para este ano, o reajuste seria de  
(projeção do INPC entre 01 de setembro de 2017 e 31 de agosto de 2018). O Comando adiantou que acordo de quatro anos só 
com garantia de empregos. A próxima reunião de negociação ficou marcada para o dia 17 de agosto. Lucro dos bancos: Em 
2017, os cinco maiores bancos que atuam no país (Itaú, Bradesco, Santander, BB e Caixa), que empregam em torno de 90% da 
categoria, lucraram juntos R$ 77,4 bilhões, aumento de 33,5% em relação a 2016. Só no primeiro trimestre deste ano, eles já 
atingiram R$ 20,3 bi em lucro, 18,7% a mais do que no mesmo período de 2017.

3,90%

Os bancários de Guaratinguetá e Região,reunidos em assembleia na quarta-feira (8), rejeitaram a proposta 
incompleta e insuficiente da Fenaban para renovação da CCT. Apesar de assumir compromisso em apresentar uma 
proposta global, a Fenaban se limitou em propor reajuste dos salários e verbas com base na inflação acumulada no 
período de setembro de 2017 a agosto deste ano, sem aumento real. Diante desse quadro indefinido, a Fenaban e o 
Comando voltam à mesa única para continuar a negociação das cláusulas da CCT, incluindo as econômicas, no 
próximo dia 17.                                                             

:                                                         Proposta incompleta e ataque ao plano de saúde.
A Caixa Federal apresentou uma proposta incompleta, durante a quinta rodada de negociação para renovação do Aditivo à 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), realizada em 07/08, a exemplo da Fenaban e do Banco do Brasil. A proposta não 
contempla dezenas de direitos garantidos no atual Aditivo; entre eles, PLR Social, GT Saúde Caixa e GT contencioso Funcef. Os 
sindicatos e a Caixa Federal voltam a se reunir no próximo dia 17; no mesmo dia, rodada de negociação com a Fenaban.
PLR: Os representantes da Caixa Federal reafirmaram que será respeitada a regra básica negociada com a Fenaban.
Função: A Caixa Federal não garantiu a incorporação de remuneração de função, direito histórico dos empregados retirado 
antes mesmo da aprovação da chamada reforma trabalhista. O direito está mantido por liminar obtida na Justiça.
Caixa Minuto: A CEF mantém a designação de função exclusivamente por minuto dos caixas, e ameaça utilizá-la com 
avaliadores e tesoureiros. Queremos o fim do Caixa Minuto. A Caixa Federal mantém a função efetiva dos atuais caixas.
Saúde Caixa: A Caixa Federal apresentou a seguinte proposta: “A Caixa oferece aos empregados e respectivos dependentes 
assistência à saúde, em modalidade, forma e condições modificáveis a qualquer tempo, respeitadas as normas da ANS e 
orientações estabelecidas pela CGPAR.” A resolução 23 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de 
Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), cabe destacar, exclui os aposentados atuais e futuros do plano 
de saúde; elimina contribuição por grupo familiar; e "quebra a solidariedade", o princípio pelo qual os empregados contribuem da 
mesma forma, independente do tempo de banco e idade. Na terceira rodada, realizada no dia 23 de julho, os representantes da 
Caixa Federal afirmaram que a resolução 23 da CGPAR seria parâmetro para decisões sobre o Saúde Caixa.
Avaliação: Para o representante da Federação dos Bancários de SP e MS na mesa de negociação, Carlos Augusto (Pipoca), a 
proposta para o Saúde Caixa “mostra claramente que a instituição financeira pública não tem apreço pelos seus aposentados. A 
Caixa Federal pretende quebrar a tradição de um plano de saúde, que é superavitário e se mostrou sustentável ao longo do 
tempo, por uma questão contábil (Comitê de Pronunciamentos Contábeis/CPC 33) e por uma resolução do governo que não tem 
força de lei. A intransigência da Caixa Federal, no entanto, poderá ser derrotada com mobilização”.

                                                                                                        .
O Banco do Brasil apresentou uma proposta de manutenção da maioria dos itens do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), pela 
vigência que for firmada na mesa única de negociação, na sexta rodada de negociação específica do BB, realizada em 07/08, em 
São Paulo. Porém, faltou uma proposta mais completa para as cláusulas econômicas. O Banco acompanhou a proposta de 
reajuste oferecida na mesa única. No documento a ser entregue pelo BB, há ajustes no texto atual de alguns pontos. A direção do 
banco se comprometeu a passar a proposta de nova redação antes da próxima reunião. Um dos pontos de mudança é a cláusula 
sobre ciclos avaliatórios para descomissionamentos. O banco havia proposto um semestre e agora propõe dois semestres. 
Outras cláusulas serão discutidas como a proposta de intervalo de almoço e parcelamento de férias. O BB também não 
apresentou a proposta de renovação do protocolo de resolução de conflitos, que mantém um canal para as denúncias de assédio 
moral. A Comissão de Empresa avalia que assim como os ciclos de GDP, essa cláusula é uma proteção para os funcionários. Um 
ponto positivo da proposta é na cláusula de ausências autorizadas, onde serão incluídos padrasto e madrasta dos funcionários. 
Para Wagner Nascimento, coordenador da Comissão de Empresa dos Funcionários do BB, queremos uma proposta que atenda 
as reivindicações dos bancários em outros itens além dos econômicos, como segurança bancária, melhoria nas questões de 
saúde e também de previdência.”
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ASSEMBLEIA REJEITA PROPOSTA DA FENABAN
Bancários reforçam unidade e mobilização ao votarem por unanimidade contra proposta 

que cobre apenas a inflação, ataca direitos e não atende as reivindicações da categoria

  Apresenta proposta insuficiente e incompleta
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