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Sindicato cobra cumprimento de acordo coletivo
Encontro na SR aconteceu em 2 de setembro; ocorrências devem ser denunciadas

Pouco antes do início 
da greve dos ban-
cários, no dia 2 de 

setembro, as diretoras sindi-
cais e empregadas da Caixa 
Inês Galardinovic e Maria 
Rita Serrano reuniram-
-se com o superintendente 
do banco no ABC, Gilnei 
Peroni, para reivindicar a 
solução de problemas espe-
cíficos da região do Grande 
ABC. 

Entre esses problemas, 
denunciados pelos trabalha-

dores ao Sindicato, estavam 
horas extras não registradas, 
horas negativas, cobrança 
para venda de produtos por 
telefone particular e em-
pregados sendo obrigados a 
comprar produtos para não 
perder função. São questões 
já contempladas no acordo 
firmado com a Caixa, e 
sua ocorrência, portanto, é 
inadmissível.

As horas “negativas”, por 
exemplo, são uma prática 
ilegal, e a própria direção 

da empresa já afirmou em 
nota não permiti-las. O 
mesmo acontece com a co-
brança de resultados por 
telefone, questão abordada 
na 36ª cláusula da con-
venção, que estabelece: “É 
vedada ao gestor a cobrança 
de cumprimento de resul-
tados por msg no telefone 
particular do empregado”. 
O superintendente afir-
mou às diretoras não haver 
orientação para essas prá-
ticas e comprometeu-se a 

averiguar os casos relatados.  
“O Sindicato orienta aos 
empregados da Caixa que 

O que é a campanha “Se é público, é para todos”

A campanha “Se pé público, é para todos” 
é uma iniciativa do Comitê Nacional 
em Defesa das Empresas Públicas, que 

nasceu da luta contra o PLS 555, o Estatuto 
das Estatais. Esse PLS tinha entre suas pre-
missas transformar todas as empresas públicas 
em sociedades anônimas. Com a mobilização, 
reunindo seis centrais sindicais e entidades 
representantes de centenas de categorias, o 
texto, que viria a se tornar a lei 13.303, foi 
modificado em aspectos essenciais, embora 
ainda existam itens sob questionamento. En-
tre essas entidades, o apoio 
da Fenae foi fundamental. 
“O presidente da Fenae, 
Jair Ferreira, e a diretoria 
da entidade, têm um papel 
determinante na criação do 
comitê e materialização da 
campanha, pois são pessoas 
que estão comprometidos 
com essas lutas e, em espe-
cial, com os empregados da 
Caixa”, destaca Maria Rita 
Serrano, coordenadora do 
comitê e representante dos 

empregados no CA da Caixa. Até esse mês de 
outubro, a campanha já havia sido lançada em 14 
estados e regiões brasileiras, além de contar com 
a adesão da Uni Finanças, entidade que reúne 
trabalhadores do sistema financeiro na América 
Latina. No último dia 18, foi lançada no no Con-
gresso Nacional, anunciando-se a constituição 
de uma Frente Parlamentar Mista em Defesa das 
Empresas e Serviços Públicos para novembro. 
Para isso, haverá a coleta de assinaturas e novos 
debates para divulgar à sociedade as ameaças a 

que estão submetidos os serviços e empresas 
públicas no governo golpista. Para participar e 
saber mais acesse a rede social do comitê acesse: 

http://www.comiteempresaspublicas.com.br/
portal/comite-empresas-publicas/

https://www.facebook.com/comiteempresas-
publicas/

https://www.facebook.com/mariarita.serrano

continuem denunciando 
caso as situações persistam”, 
adianta a diretora Inez.

As diretoras sindicais Rita Serrano (esq.) e Inêz Galardinovic 
durante encontro com o superintendente regional
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Bancários da Caixa presentes na luta por direitos e banco 100% público
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União e resistência marcaram campanha 2016 na Caixa
Greve forte foi fundamental para evitar retrocessos; mobilização deve prosseguir, pois há questões pendentes

A campanha nacio-
nal dos bancários 
em 2016 foi marca-

da por condições políticas 
e econômicas adversas, 
mas a categoria unida con-
seguiu manter uma greve 
forte por 31 dias (em al-
guns casos, na Caixa, 32). 
Como desde a unificação 
entre bancos públicos e 
privados ficam garantidas 
as mesmas cláusulas eco-
nômicas, o reajuste obtido 
foi de 8%, abono de R$ 
3, 5 mil, 15% no vale-
-alimentação e 10% no 
refeição e auxílio-creche/
babá e a reposição da in-
flação para 2017, com 1% 
de aumento real. 

“Fizemos a primeira 
greve de um governo que 
não está disposto a conver-
sar e privilegia o capital. 
Os banqueiros estão forta-
lecidos com isso, e vieram 
com retrocessos, mas sou-
bemos reagir”, avalia Jorge 
Furlan, representante da 
comissão de negociação 
dos empregados da Caixa. 
Da mesma forma que nos 
bancos privados, os dias de 
greve foram abonados até 6 

de outubro. 
Outra conquista dessa 

campanha foi a licença-
-paternidade de 20 dias. 
A PLR Social (distribui-
ção linear de 4% do lucro 
líquido entre os traba-
lhadores) também ficou 
garantida por dois anos, 
assim como o pagamento 
da regra básica da PLR 
da Fenaban, de 90% do 
salário mais R$ 2.183,53, 
limitado a R$ 11.713,59 
(assegurado o mínimo de 
um salário ao empregado) 
e o adicional de PLR, que 
equivale à distribuição de 
2,2% do lucro líquido entre 
os trabalhadores.

A Caixa também rati-
ficou o cancelamento das 
cartilhas, via comunicado 
eletrônico, firmando a ma-
nutenção dos tesoureiros 
executivos efetivos. E no 
adicional de insalubri-
dade dos avaliadores de 
penhor prorrogou o prazo 
para 31 de dezembro de 
2016 para apresentação, 
pelas entidades sindicais, 
de laudos técnicos como 
contraprova aos laudos 
apresentados pelo banco.

Pendências – Já o di-
retor sindical Adalto Pin-
to lembra que, passada a 
campanha, as negociações 
específicas têm continui-
dade, pois há muitos itens 
de discussão pendentes. 
Entre eles o RH 184, que 
precisa ser revisto, porque 
cria regras subjetivas para 
retirada de função e, dessa 
forma, dificuldades para 
garantir a incorporação, 
prejudicando os trabalha-
dores. Duas comissões pa-
ritárias serão criadas para 
discutir formas de aprimo-
ramento nesse item. 

A Caixa também se com-

GT Fim do Descomissionamento Arbitrário: Composto por 4 integrantes empregados Caixa e 4 representantes do banco será iniciado em 24/11 e terá 

duração máxima de um mês. Os sindicatos e federações farão discussões com a base e encaminharão propostas até 21/11. As datas pré-agendadas 

para os debates são 24/11, 29/11, 6/12 e 13/12.

GT Fim do Caixa Minuto: Composto por 4 integrantes empregados Caixa e 4 representantes do banco, iniciará debates no dia 25/11 e terá duração 

máxima de um mês. A Comissão Executiva dos Empregados debaterá em seminário propostas para o fim do Caixa Minuto, e uma reunião deve ocorrer 

na primeira quinzena de novembro. As datas agendadas de debate deste GT com a Caixa são 25/11, 30/11, 7/12 e 14/12.

Agenda Grupos de trabalho (GTs) 

O diretor do sindicato, Jorge Furlan (primeiro a esquerda),
participa da mesa de negociação com os representantes da Caixa

prometeu a conversar sobre 
questões relativas ao esta-
belecimento, cobrança, di-
mensionamento e avaliação 
de desempenho das metas. 
Com isso, uma reunião 
ocorrida no último dia 14 
de outubro entre os inte-
grantes da CEE estabeleceu 
prioridades de debates em 
grupos de trabalho (GTs), 
que prosseguem até o final 
do ano (veja quadro). O 
grupo relativo ao Saúde 
Caixa, para tratar do plano 
de saúde dos empregados, 
terá prosseguimento.

Banco público – Tam-

bém prioritária para os 
empregados da Caixa e 
para todos os brasileiros, 
a luta pela manutenção da 
Caixa como banco 100% 
público vai além da cam-
panha salarial. Ela integra 
as preocupações do movi-
mento sindical e do Comitê 
Nacional em Defesa das 
Empresas Públicas, que 
lançou a campanha “Se é 
público, é para todos” – a 
ideia é abranger empresas 
e serviços e, no caso da 
Caixa, com a vertente “Se é 
público, é para todos – De-
fender a Caixa é defender 
o Brasil”.
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Mais uma vez, bancários da Caixa 
protagonizam defesa do banco público
Os bancários foram os primeiros a enfrentar o governo golpista de Michel Temer, 
com uma greve que durou 31 dias, e essa capacidade de resistência certamente vai 
referenciar as lutas de outras categorias. Na Caixa, em especial, a greve foi forte e 
novamente mostrou a defesa do banco 100% público. Da mesma forma, será preciso 
resistir ao retrocesso que esse novo governo tenta impor à sociedade brasileira, e várias 
iniciativas ganham forma a partir das articulações do Comitê Nacional em Defesa 
das Empresas Públicas. As avaliações são de Maria Rita Serrano, coordenadora do 
comitê, diretora sindical e representante dos empregados no Conselho de Administração 
da Caixa. Leia, abaixo, a entrevista em que ela aborda o desfecho desta campanha 
salarial, relembra mobilizações dos anos 1990 e aponta novas ações para a defesa 
de empresas e serviços públicos. “Os bancários passaram por uma prova de fogo e 
mostraram aos banqueiros que resistir é preciso e possível”, afirma.

A campanha salarial 2016 
foi atípica, com uma greve 
longa e os banqueiros ten-
tando reeditar um modelo de 
proposta muito parecido com 
o dos anos 1990. Como você, 
que está no movimento sindi-
cal desde o final da década de 
80, observa esse processo?

Maria Rita – Na verda-
de, a categoria bancária fez 
nesse ano a primeira greve 
de um governo golpista, 
apoiado por empresários 
e pela maior parte da im-
prensa. Um governo que já 
anunciou que vai privati-
zar o que puder e não está 
disposto ao diálogo com 
os movimentos sindical e 
social. Ou seja, um cenário 
muito diferente das últimas 
duas décadas, com reflexos 
em todas as instâncias, 
inclusive na Justiça, pois 
tivemos oposição da OAB 
em alguns estados, muitos 
interditos e até o pedido de 
prisão de uma presidenta 
de Sindicato (em Recife/
PE). Os banqueiros obvia-
mente se sentiram muito 
fortalecidos com essa nova 
realidade e vieram então 
com a fórmula ultrapassa-
da de oferecer abono e não 
conceder aumento real. 
Era o que faziam também 
no governo de Fernando 

Henrique Cardoso, nos 
anos 1990. 

 
Mas com esse retrocesso 

dos banqueiros na hora de 
negociar, pelo menos do 
ponto de vista financeiro 
houve perda para a catego-
ria, que não obteve o repasse 
da inflação e aumento real 
nos salários. Qual é sua 
avaliação desse desfecho?

Maria Rita – Do ponto 
de vista financeiro real-
mente há uma perda de 
0,5%. Mas avalio que não 
saímos derrotados da greve, 
e sim de cabeça erguida. 
Muitas vezes, na década 
de 1990, fizemos greves e 
manifestações apenas para 
não perder, e não para ga-
nhar. Na campanha atual 
conquistamos a garantia 
inédita de nenhum des-
conto sobre os dias de gre-
ve, a extensão da licença 
paternidade e, em 2017, 
repasse da inflação mais 1% 
de aumento real. A Caixa 
também ameaçou retirar a 
PLR social, mas consegui-
mos mantê-la. Além disso, 
tenho certeza de que nossa 
resistência, durante esses 
31 dias de greve, impediu 
mais retrocessos por parte 
dos banqueiros e motivará 
outras categorias à luta. 

Os bancários passaram por 
uma prova de fogo e mos-
traram aos golpistas que 
resistir é preciso e possível.

 
E falando especificamente 

para os empregados da Cai-
xa, onde você atua?

Maria Rita – Veja, na dé-
cada de 1990 os empregados 
da Caixa ficaram oito anos 
sem reajuste salarial. Nossas 
lutas do período, porém, 
garantiram a Caixa pública, 
enquanto centenas de em-
presas eram privatizadas, e 
uma mudança de estratégia 
que mais tarde levou à uni-
ficação das campanhas. Em 
2002 o tíquete-refeição na 
Caixa era de R$ 50, enquan-
to nos bancos privados era 
de R$ 167,72. Tivemos uma 
evolução, mesmo quando as 
vitórias não eram imediatas. 
As lutas dos trabalhadores 
são assim mesmo, na bri-
ga capitalxtrabalho nem 
sempre o resultado aparece 
na hora, é preciso ter cons-
ciência de que não se pode 
desistir diante dos obstácu-
los, porque sempre foram e 
serão muitos. Ainda mais 
nesse momento.

 
Você se refere ao governo 

de Michel Temer? 
Maria Rita – Claro. O 

trabalhador que ainda não 
se deu conta deve acordar, 
porque são muitas as con-
quistas ameaçadas por esse 
governo. Basta ver o que se 
está votando nesse momen-
to no Congresso Nacional. 
Veja o caso da PEC 241, por 
exemplo, que congela por 20 
anos o investimento público 
em saúde, educação e outras 
áreas sociais. É o povo, a so-
ciedade quem vai perder es-
ses serviços, abrindo espaço 
para que sejam assumidos 
pela iniciativa privada, que 
cobrará por eles. No caso 
da Caixa também há a ame-
aça de a gestão de recursos 
do FGTS passar para os 
bancos privados, acabando 
com o investimento desses 
recursos em moradia e obras 
de infraestrutura. E priva-
tizações, nas operações de 
loteria, seguros, cartões... 
Ou seja, não haverá mais 
Caixa pública. É por isso, 
para defender serviços e em-
presas públicas, que criamos 
a campanha “Se é público, 
é para todos”, lançada em 
junho passado e que já se 
espalhou por vários estados, 
chegando até a Argentina.

Além de dirigente sindical 
você também é representante 
dos empregados no Conselho 

de Administração da Caixa, 
e uma nova eleição deve 
ocorrer em breve. Como vem 
sendo essa experiência?

Maria Rita – É muito 
importante que os empre-
gados da empresa tenham 
seu representante no con-
selho, sendo legitimamente 
eleito e cumprindo toda 
a responsabilidade que 
seu papel exige. Embora 
minoria, os conselheiros 
eleitos vão levar para aquele 
espaço o olhar dos empre-
gados, suas necessidades 
e expectativas. E também 
trocar experiências com os 
demais integrantes, sempre 
com vistas a democratizar, 
fiscalizar, defender e ga-
rantir a sustentabilidade e 
integridade da Caixa como 
empresa pública. Quando 
se discute prioridades de 
gestão, orçamento, privati-
zações etc, é fundamental 
que se coloque na mesa 
também a voz dos empre-
gados, dando à discussão 
a dimensão humana e não 
apenas tecnicista. Durante 
toda a gestão da qual parti-
cipo, levei o debate da Cai-
xa que Queremos a vários 
pontos do Brasil, prestando 
contas e também promo-
vendo essa discussão, que é 
fundamental para nós.


