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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS 2015

A segunda rodada de negocia-
ção geral da Campanha Nacio-
nal 2015, realizada nos dias 02 
e 03/09, terminou sem propos-
tas concretas para resolver os 

graves problemas sofridos pela categoria.
Para embasar o debate sobre saúde, o 

Comando Nacional apresentou pesquisas, 
evidenciando a relação da rotina estres-
sante de trabalho bancário com os adoeci-
mentos. Um dos dados que mais salta aos 
olhos é sobre o avanço dos casos de trans-
tornos mentais e comportamentais, que já 
superam os adoecimentos por LER/Dort.

O � m das metas abusivas e o combate 
ao assédio moral estão entre as principais 
reivindicações para coibir essa situação. Os 
bancos reconheceram que podem haver 
excessos no modo de cobrança por parte de 
alguns gestores, mas não concordaram com 
a reivindicação para que as metas sejam es-
tabelecidas com a participação dos traba-
lhadores, com critérios para a estipulação.

Diante das pressões do Comando, a 
Fenaban aceitou avaliar a possibilidade 
de o empregado pedir transferência para 
outra unidade, quando for comprovada-
mente assediado. Mas os bancos não con-

BANCOS NEM AÍ COM 
SAÚDE E SEGURANÇA

 Entre janeiro e março de 2104, foram 
afastados do trabalho 4.423 bancários, 
sendo 25,3% por lesões por esforços 
repetitivos e distúrbios osteomusculares 
e 26,1% por doenças como depressão, 
estresse e síndrome do pânico.

 De 2009 para 2013, os afastamentos por 
transtornos mentais e comportamentais 
de bancários cresceram 70,5%. No 
mesmo período, nas outras categorias, 
o aumento foi de 19,4%.

 Em 2014, 66 pessoas 
foram assassinadas em 
assaltos envolvendo 
bancos, uma média de 
5,5 vítimas fatais por mês.

 No mesmo período, 
ocorreram 3.150 
ataques a agências e 
caixas eletrônicos. Uma 
média assustadora de 
8,63 por dia.

Pesquisa do Dieese, com base nos dados do INSS Levantamento da Contraf-CUT e pela Confederação Nacional dos Vigilantes (CNTV), com apoio técnico do Dieese
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cordam em diminuir o atual prazo de 45 
dias para apuração dos casos.

Sobre a reivindicação para manuten-
ção de direitos aos afastados por acidente 
de trabalho e motivo de saúde, os bancos 
não aceitam pagar a diferença entre be-
nefício do INSS e o salário do bancário.

Também não concordam com a par-
ticipação dos empregados nos exames e 
procedimentos do Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). 
No que diz respeito ao Programa de Re-
torno ao Trabalho, previsto na cláusula 44 
da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), 
� cou acertada a realização de uma nova 
redação detalhando a participação do 
acompanhamento dos sindicatos.

SEGURANÇA
Os nãos dos banqueiros também se 

repetiram durante o debate sobre segu-
rança. Na rodada, eles voltaram a recusar 
a reivindicação de proibição da guarda 
das chaves dos cofres pelos trabalhado-
res. Negaram a instalação de equipamen-
tos de segurança que comprovadamente 
reduzem a incidência de assaltos, confor-
me projeto-piloto aplicado entre agosto 

de 2013 a agosto de 2014, em três cidades 
de Pernambuco. Querem repetir o proje-
to-piloto em mais duas localidades em 
vez de estender para todo o país.

Além disso, a Fenaban negou as rei-
vindicações de assistência às vítimas de 
assaltos, sequestros e extorsões, consu-
mados ou não; estabilidade provisória de 
36 meses aos empregados presentes nes-
sas ocorrências, e de emissão da CAT. Fi-
cou de consultar os bancos apenas sobre 
registro de Boletim de Ocorrência (B.O.) 
mesmo quando ocorre somente a tenta-
tiva de extorsão ou sequestro.

“Itaú, BB, Bradesco, Caixa e Santander 
lucraram no ano passado R$ 60,3 bilhões 
e, mesmo assim, investiram em segurança 
e vigilância somente R$ 3,7 bilhões, de-
monstrando todo o descaso para com a 
vida das pessoas. O pouco-caso também 
se repete no que diz respeito à saúde dos 
bancários, que têm sido explorados até 
adoecerem, para depois serem descarta-
dos como objetos. A categoria seguirá uni-
da pressionando contra tamanha explora-
ção”, a� rma Luiz César de Freitas, o Alemão, 
presidente da FETEC/CUT-SP.



IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
SERÁ TEMA DA PRÓXIMA NEGOCIAÇÃO

A pauta referente ao tema igualdade de 
oportunidades será debatida na terceira ro-
dada de negociações entre o Comando Na-
cional dos Bancários e a Fenaban, nesta quar-
ta-feira 9, na capital paulista.

Entre as reivindicações dos trabalhadores 
estão: a continuidade da mesa temática, for-
mada por representantes dos trabalhadores 
e dos bancos, com a � nalidade eliminar as de-
sigualdades existentes nos locais de trabalho; 
promoção de igualdade de oportunidades 
para que todos tenham as mesmas chances 

de ascensão pro� ssional; garantia mínima de 
20% de afrodescentes no quadro de funcioná-
rios; isonomia de tratamento para homoafeti-
vos nos casos em que a relação de união civil 
decorra de relacionamento homoafetivo, além 
de contratação de pessoas com de� ciência, 
com respeito às suas limitações.

Durante as negociações da Campanha 
Nacional 2015, os trabalhadores estão mobi-
lizados. A FETEC-CUT/SP está percorrendo o 
estado com sua tradicional caravana de divul-
gação da campanha (fotos).
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Na negociação da pauta especí� ca rea-
lizada no último dia 31, os trabalhadores do 
BB cobraram dos representantes do banco a 
instalação de portas de segurança em todas 
as agências. O banco a� rmou que nenhuma 
unidade nova será aberta sem o dispositivo. 
Mas, os dirigentes reforçaram ser necessário o 
bloqueio das que já estão em funcionamento.

No debate, também foi cobrada a amplia-
ção do abono assiduidade para os funcioná-
rios da antiga Nossa Caixa e que a negativa 
da folga pelo gestor seja acompanhada por 
uma justi� cativa no sistema, pois muitos di-
� cultam o acesso ao direito. O banco não se 
comprometeu.

DESLOCAMENTO NOTURNO – foi co-
brado o ressarcimento integral das despesas 
com transporte de retorno à residência nos 
casos de jornada de trabalho que termine 
entre meia-noite e 7h. O banco declarou que 
discutirá essa cláusula no âmbito da Fenaban 
e alegou que paga o valor de R$ 84,95 de adi-
cional para o funcionário.

Os dirigentes também cobraram auxílio-
-dependentes com de� ciência cumulativo 
com o auxilio creche/babá. O banco irá es-
tudar um novo auxílio que contemple este 
pedido. E sinalizou a possibilidade de abrir 
mesa temática. A próxima rodada está agen-
dada para 11/09.

Nas duas primeiras rodadas de 
negociação especí� ca, a Caixa Fe-
deral negou a maioria das reivindi-
cações. Na rodada da última sexta 
04, os representantes dos emprega-
dos cobraram mais reponsabilidade 
do banco nas questões relativas a 
Funcef, propondo a criação de um 
fórum com trabalhadores para de-
bater saídas para o dé� cit, reconhe-
cimento do CTVA como verba sala-
rial para � ns de aporte e � m do voto 
de Minerva, dentre outras. Os traba-
lhadores também cobraram medi-
das relativas a saúde do trabalhador 
e para bene� ciar os aposentados. 
Mas o banco negou alegando que 
já dispõe de benefícios superiores à 
lei e aos de mercado.

Na primeira rodada no dia 
27/08, os representantes dos tra-
balhadores insistiram no � m da 
Gestão de Desempenho de Pessoas 
(GDP) e da cobrança individual das 
metas, passando a ser estipuladas 
com a participação dos bancários 
com respeito às particularidades de 
cada departamento ou agência. Ao 
contrário do solicitado, o banco re-
forçou que estenderá o programa a 
todos os empregados até 2016.

O movimento sindical também  
cobrou a implantação de dispositi-
vos adicionais de segurança em to-
dos os locais de trabalho. O banco 
alegou que equipamentos como 
biombos e vidros nos guichês têm 
sido implantados, mas não se com-
prometeu com prazos para instala-
ção em todas as agências.

A próxima rodada está agenda-
da para 11/09.

Caixa nega 
reivindicações
dos empregados

BB: trabalhadores cobram segurança e igualdade


