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O s últimos dias foram marcados por dezenas de atividades 
da campanha salarial no Grande ABC. Diretores do Sindi-
cato promoveram reuniões em 118 agências entre 25 de 

agosto e 4 de setembro, atingindo cerca de 2.348 trabalhadores. 
Em pauta, os principais itens da minuta 2015 e os resultados das 
negociações iniciais como a Fenaban e os bancos públicos, Caixa 
e Banco do Brasil. 

Para debater os temas com os bancários, a abertura de aten-
dimento ao público foi atrasada. Em vários locais, a conversa se 
estendeu também aos clientes e usuários, que foram informados 
pelo Sindicato sobre as necessidades e a luta da categoria. “Dia-
logar com os bancários nesse momento é fundamental para o 
andamento da nossa campanha. É preciso informar e esclarecer 
sobre o processo negocial, fomentando a discussão e a participa-
ção”, destaca o presidente do Sindicato, Belmiro Moreira. 

Da mesma forma, acrescenta Belmiro, a entidade se preocupa 
em informar aos clientes e usuários sobre a campanha, em con-
versas e com a distribuição de boletim informativo. “O cliente e 
usuário do banco também é vítima das más condições de trabalho 
dos bancários. Se não há funcionários suficientes, nem segurança 
adequada, tudo isso vai se refletir no atendimento”, aponta. As 
reuniões nas agências prosseguem nesta semana.

Negociações - Várias rodadas de negociação também acontece-
ram na última semana, mas sem os avanços esperados. Em desta-
que, figuraram os temas saúde, condições de trabalho e segurança, 
além de questões específicas dos bancos públicos. Leia, a seguir, 
uma síntese desses encontros e a programação de negociação 
dos próximos dias. E acompanhe todo o desenrolar da campanha 
acessando o site do sindicato:  www.bancariosabc.org.br
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Discussões nas agências já atingiram
2.348 bancários do Grande ABC 

Em oito dias úteis foram realizadas reuniões em 118 agências; encontros promovidos pelo 
Sindicato para informar trabalhadores e clientes vão continuar
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Fenaban

Desde o dia 19 de agosto, trabalhadores bancários e repre-
sentantes dos bancos através da Fenaban, têm debatido as rein-
vindicações apresentadas pela categoria. Enquanto as mesas de 
negociação ocorrem, os bancários do ABC discutem a campanha 
em reuniões nos locais de trabalho demonstrando aos banqueiros 
que não vai faltar disposição para a luta.

O Sindicato dos bancarios do ABC tem assento na mesa, como 
integrante do Comando Nacional dos Bancários. "Fazer parte do 
Comando é uma grande responsabilidade, cabe ao nosso Sindi-
cato, na mesa de negociação, exigir respeito dos banqueiros para 
que as propostas se transformem em conquistas reais", destaca 
Belmiro Moreira, presidente do Sindicato.

Veja como foram as negociações dos dias 2 e 3 de setembro:  
A mesa tratou dos temas de Saúde, Condições de Trabalho e 

Segurança. O fim das metas abusivas e do assédio moral ganharam 
destaque por parte dos bancarios. "Uma rotina de trabalho cada vez 
mais estressante torna nossa categoria uma das que mais apresentam 
problemas de saúde. As causas, por nós apontadas, são o ambiente 
e condições de trabalho. Ressaltamos aos bancos que saúde é um di-
reito fundamental e deve prevalecer em todos os locais de trabalho", 
disse Belmiro. Outros destaques foram a reivindicação de alteração da 
redação da cláusula do programa de “reabilitação” do trabalho, para 
“retorno” ao trabalho e a extensão 
integral dos benefícios para os 
bancários afastados "Reabilitação 
é uma atribuição do Estado e não 
pode ser executada pelas empre-
sas, como os bancos têm feito", 
finaliza o presidente do Sindicato. 

 Afastamentos por doenças - Os casos de transtornos mentais 
e comportamentais estão crescendo muito mais rapidamente na 
categoria bancária e já superam os adoecimentos relativos à LER/
Dort. Entre janeiro e março do ano passado, 4.423 bancários foram 
afastados do trabalho, sendo 25,3% por lesões por esforços repetitivos 
e distúrbios osteomusculares e 26,1% por doenças como depressão, 
estresse e síndrome do pânico. 

 O INSS ainda não divulgou os dados do ano todo de 2014 sobre o 
setor bancário, mas tabelas completas de anos anteriores reforçam 
este aumento. Em 2009 foram 2.957 afastamentos por transtornos 
mentais e comportamentais. Já em 2013, os números chegaram 
a 5.042 bancários. Um crescimento de 70,5%, conforme estudo 
do Dieese com base nos benefícios previdenciários e acidentários 
concedidos pelo INSS. No mesmo período, nas outras categorias, o 
crescimento foi de 19,4%. 

Metas e assédio - O Comando Nacional destacou na negociação 
a convenção 161 da OIT, que tem o Brasil como signatário, estabele-
cendo objetivos, princípios e diretrizes de uma política nacional de 
saúde a partir do diálogo social com os trabalhadores. 

Os bancários reivindicam que as  metas só sejam estabelecidas 
com a participação dos trabalhadores, com critérios para a estipula-
ção, levando em conta o porte da unidade, a região de localização, 
número de empregados e carteira de clientes. 

Foi cobrado também o aprimoramento do instrumento de pre-
venção e combate ao assédio moral, uma conquista da campanha 

de 2011. "O movimento sindical acredita que o tempo de resolução 
dos casos precisa ser mais rápido. Atualmente os bancos têm 45 dias 
e durante este período, assediador e assediado convivem no mesmo 
local de trabalho, o que intensifica o quadro de depressão e de ou-
tras doenças pelo assédio", disse Belmiro. Também foi reivindicado 
que, o denunciante tem o direito à imediata transferência de agência 
independente da confirmação do assédio.

  Segurança – Nesta campanha são reivindicadas melhores con-
dições de segurança para bancários, clientes e usuários, além da 
assistência às vítimas de assaltos, sequestros e extorsão. De acor-

do com levantamento realizado 
pela Contraf-CUT e Confederação 
Nacional dos Vigilantes (CNTV), 
com apoio técnico do Dieese, 66 
pessoas foram assassinadas em 
assaltos envolvendo bancos em 
2014, uma média de 5,5 vítimas 

fatais por mês.
Na última semana, o Grande ABC também foi alvo dessa inseguran-

ça, com a explosão de caixas eletrônicos em duas agências bancárias, 
da Caixa e Banco do Brasil, em Rio Grande da Serra. “O tema seguran-
ça é fundamental, e precisamos de respostas efetivas dos bancos”, 
destaca o diretor sindical e integrante do coletivo de segurança da 
Contraf-CUT, Elson Siraque. "Enquanto os bancários têm na sua vida 
e na segurança de sua família o bem maior, os bancos só tratam de 
proteger seu patrimonio", complementa.  

 
Banco do Brasil

Na terceira rodada de negociações com o Banco do Brasil, em 
31 de agosto, a Comissão de Empresa dos Funcionários do BB, que 
assessora o Comando Nacional, debateu as cláusulas da pauta de 
reivindicações específicas sobre Segurança, Igualdade de Oportuni-
dades e Isonomia. Muitos itens foram elencados e os representantes 
do banco acenaram com novas análises e debates, mas nada de 
concreto ficou estabelecido.

“O banco tem que demonstrar seriedade nas negociações apresen-
tando propostas concretas e que atendam as reivindicações dos ban-
cários”, destaca o diretor sindical Otoni Lima, funcionário do banco. 

Também foram abordados na negociação itens como segurança 
bancária, periculosidade, insalubridade e a proibição de que sejam 
feitas obras no horário de trabalho; aperfeiçoamento do programa 

de vítimas de assalto e sequestro, isonomia e melhor 
tratamento aos funcionários com deficiência, além da 
isenção de tarifas e anuidade de cartões para funcionários 
do BB, da ativa e aposentados e revisão da taxa de juros 
do cheque especial.

Cassi - Paralelo as mesas de negociações relativas 

Saiba como foram as negociações com os bancos
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à Campanha Nacional, tem acontecido uma mesa de 
discussão sobre o déficit da Cassi. "A discussão da Cassi 
vai muito além da situação financeira da nossa caixa de 
assistência. Precisamos discutir um modelo de assistên-
cia médica que seja sustentável sem deixar a saúde do 
trabalhador em segundo plano", disse Otoni. "Outro 
aspecto fundamental é garantir a perenidade do plano 
para assegurar o atendimento dos aposentados de hoje e de ama-
nhã", finaliza.

Caixa

A segunda rodada de negociações específicas da campanha sala-
rial 2015 estava prevista para a tarde da última sexta, 4. O Comando 
Nacional dos Bancários, assessorado pela Comissão Executiva dos 
Empregados (CEE/Caixa) pretendia debater os seguintes temas: Saúde 
Caixa, Funcef e aposentados. Até o fechamento dessa edição, porém, 
a reunião ainda não havia sido encerrada. “Nossa expectativa é de que 
os encontros comecem a trazer avanços, já que estamos na metade 
do calendário de negociações”, aponta o diretor sindical e funcionário 
da Caixa, Jorge Furlan. “É importante ressaltar a necessidade urgente 
de obter mais contratações", disse Furlan. 

Com relação ao Saúde Caixa, o movimento nacional dos empre-
gados reivindica a utilização do resultado anual com aporte da Caixa 
(70%) para a melhoria do plano. Outras exigências são a segregação 
operacional e financeira dos recursos, com a criação de um fundo 
que os remunere, a contratação de assessoria especializada para o 

Saúde Caixa na Gipes e na Gesap e a revisão geral tanto em relação 
às coberturas quanto aos limites de procedência. O caráter do Con-
selho de Usuários também precisa ser modificado, pois hoje ele é 
consultivo e necessita ser transformado em deliberativo.

No caso da Funcef, uma das principais reivindicações é o fim do 
voto de Minerva nas instâncias de gestão da Fundação. Outra ban-
deira é o fim da discriminação aos trabalhadores que não saldaram o 
REG/Replan e, em função disso, são impedidos de migrar para Plano 
de Cargos e Salários (PCS) de 2008 e para o Plano de Funções Gratifi-
cadas (PFG) de 2010. Há também a luta para a conclusão do processo 
de incorporação do REB pelo Novo Plano, assim como a necessidade 
de participação do movimento nacional dos empregados na defini-
ção sobre o plano de equacionamento do déficit na Fundação, para 
garantir transparência no processo.

Em relação aos aposentados os representantes dos empregados 
pretendiam cobrar a recomposição do poder de compra dos benefí-
cios e a extensão do auxílio e cesta-alimentação a todos os aposen-
tados e pensionistas, inclusive aos desligados em PADV. A paridade 
das funções também é uma das exigências para corrigir distorções 
causadas pelos planos de cargos e salários e funções ainda existentes.
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Principais reivindicações

Reajuste salarial de 16%. (incluindo reposição da inflação mais 5,7% de aumento real)

PLR: 3 salários mais R$ 7.246,82

Piso: R$ 3.299,66 (equivalente ao salário mínimo do Dieese em valores de junho último).

Vales alimentação, refeição, 13ª cesta e auxílio-creche/babá: R$788,00 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. Abertura e fechamento remoto das agências, 

fim da guarda das chaves por funcionários.


