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Bancários lutam por saúde, 
condições de trabalho e segurança

13 Agosto 2013

Com o mote “Vem pra luta, vem”, a 
Campanha Nacional dos Bancários está
nas ruas e os bancos iniciam as negociações 
frustrando as expectativas dos bancários.

Na primeira rodada realizada 
na última quinta e sexta-feira 08 e 
09/08, a Fenaban negou as reivin-
dicações sobre saúde, condições de 
trabalho e segurança. 

O Comando Nacional dos Bancá-
rios deixou claro aos bancos que as 
más condições de trabalho, respon-
sáveis pela epidemia de adoecimentos 
na categoria, precisam ser resolvidas 
nesta Campanha Nacional. 

Para se ter ideia, em 2012, se-
gundo dados dos INSS, 21.144 
bancários foram afastados do trabalho 
por adoecimento, dos quais 25,7% 
com estresse, depressão, síndrome 
de pânico e transtornos mentais re-
lacionados diretamente ao trabalho. 
Outros 27% se afastaram em razão de 
lesões por esforços repetitivos (LER/
Dort). Somente nos primeiros três 
meses deste ano, 4.387 bancários já 
haviam se afastado por adoecimento, 
sendo 25,8% por transtornos mentais 
e 25,4% por LER/Dort. 

Em recente consulta nacional, 
18% dos bancários declararam ter 

se afastado do trabalho por motivos 
de doença nos 12 meses anteriores e 
19% disseram usar medicação con-
trolada. Na mesma consulta, 66,4% 
dos participantes apontaram as metas 
abusivas como o mais grave problema 
enfrentado hoje pela categoria. Outros 
58,2% pedem o combate ao assédio 
moral, enquanto 27,4% assinalaram 
a falta de segurança contra assaltos 
e sequestros.

 Mesmo com este quadro, os 
representantes dos bancos não se 
sensibilizaram, negando as reivindi-
cações da categoria. “Com o festival 
de “nãos”, eles pretendem encerrar 
a negociação sobre os temas. Mas, 
deixamos claro que essa situação 
tem que mudar”, afi rma Luiz César 
de Freitas, o Alemão, presidente da 
FETEC-CUT/SP, ao destacar que, 
diante disso, os bancários vão inten-
sifi car a mobilização em todo o país.

 A segunda rodada de negociação 
está agendada para esta quinta e sex-
ta-feira 15 e 16/08,  com o tema em-
prego e igualdade de oportunidades.

 Reajuste salarial de 11,93% – 5% 
de aumento real, além da infl ação 
projetada de 6,6%; 

 PLR – três salários mais R$ 5.553,15;
 Piso – R$ 2.860,21 (salário mínimo 

do Dieese);
 Vales alimentação, refeição, 13ª 

cesta e auxílio-creche/babá – R$ 678 
ao mês para cada (salário mínimo 
nacional);

 Melhores condições de trabalho com 
o fi m das metas individuais e abusi-
vas e do assédio moral que adoece 
os bancários;

 Emprego – fi m das demissões em 
massa, ampliação das contratações, 
aumento da inclusão bancária, 
combate às terceirizações e contra 
o PL 4330 que libera e precariza 
as condições de trabalho, além da 
ratifi cação da Convenção 158 da 
OIT (que inibe dispensa imotivada);

 Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
(PCCS) – para todos os bancários;

 Auxílio-educação – pagamento para 
graduação e pós;

 Mais segurança nas agências bancá-
rias e proibição do porte das chaves 
de cofres e agências por bancários;

 Igualdade de oportunidades para 
bancários e bancárias, com a con-
tratação de pelo menos 20% de 
trabalhadores afro-descendentes;

 Pauta geral: fi m do fator previdenci-
ário, contra o PL 4330, pela reforma 
política, reforma tributária, pela de-
mocratização dos meios de comunica-
ção, mais investimentos para a Saúde, 
para a Educação e transporte público 
de qualidade, além da regulamenta-
ção do Sistema Financeiro Nacional.

Principais reivindicações da 
Campanha Nacional 2013
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Na última sexta-feira (9), em Brasília, 
tiveram início as negociações sobre a 
pauta de especifi ca dos empregados da 
Caixa Federal, abordando as cláusulas 
relativas à saúde do trabalhador, ao plano 
Saúde Caixa e às condições de trabalho. 

Na oportunidade, o Comando Na-
cional dos Bancários, assessorado 
pela Comissão Executiva Nacional dos 
Empregados (CEE/Caixa), apresentou 
as reivindicações, sem que o banco 
se posicionasse a respeito. Dentre os 
pleitos está a adoção de procedimentos 
de efetivo combate a todas as formas 
de violência organizacional, sobretudo 
no que se refere ao assédio moral e ao 
assédio sexual. 

No que diz respeito à abertura de 
novas unidades, as representações dos 
empregados destacaram a necessidade 
de que só ocorra mediante existência 
de estrutura física, de segurança e 
ergonomia necessárias ao atendimento 
adequado da população.

 Para o Comando Nacional, a me-
lhoria das condições de trabalho exige o 
aumento do número de empregados por 
agência. Foram reivindicados também 
dois tesoureiros por unidade, em dois 
turnos de trabalho, e no mínimo um TBN 
na retaguarda, por unidade.

 Também foi cobrado reconhecimen-
to das atividades de tesoureiro, avaliador 
de penhor e caixa como insalubres, 
criação de unidades específi cas para 
Saúde do Trabalhador e Saúde Caixa, 
com estruturas técnica e administrativa 
compatíveis com as atribuições, sendo, 
no mínimo, uma por estado, bem como 
melhorias no Saúde Caixa.

 A segunda rodada de negociação 
com a Caixa está prevista para 19 de 
agosto. Já as negociações específi cas 
dos funcionários do Banco do Brasil te-
rão início nesta quarta-feira 14, também 
sobre questões de saúde e condições 
de trabalho.

OS NÃOS DOS BANQUEIROS

M
ais uma vez, os bancos 
demonstraram que o 
lucro vem em primeiro 
lugar, ao apresentarem 
um festival de “nãos” 

como resposta para todas as reivindi-
cações dos trabalhadores.

 Como se não bastasse a intenção 
de remeter todos os temas para mesa 
temática, os banqueiros menospreza-
ram o diálogo, ao sugerir aos bancá-
rios a via judicial para reparação de 
eventuais danos psicológicos, físicos 
ou mesmo fi nanceiros em função do 
adoecimento causado por sequestros 
ou assaltos violentos aos bancos.

 
Assédio moral/violência 
organizacional

Os banqueiros NÃO deram respos-
tas para as reivindicações de aprimo-
ramento da ferramenta de combate 
ao assédio moral, conquista da Cam-
panha Nacional 2011; de garantia de 
estabilidade no emprego do trabalha-
dor assediado durante o período de 
investigação da denúncia, e para que 
as empresas viabilizem palestras e 
reuniões sobre a prevenção de assédio 
moral nos locais de trabalho.

 
Retorno ao trabalho
após licença-saúde

Os banqueiros disseram NÃO para 
a realização de um estudo conjunto 
sobre os porquês do adoecimento no 
trabalho, com vistas a buscar soluções 
para garantir emprego saudável na 

categoria. Outras reivindicações rejei-
tadas foram pelo desenvolvimento de 
programa de retorno ao trabalho, com 
manutenção do pagamento integral do 
salário e demais vantagens, sem perda 
da função e sem descomissionamen-
to e manutenção do pagamento do 
salário até o retorno ao trabalho para 
o bancário que recebe alta do INSS, 
mas é considerado inapto pelo banco. 
Hoje o prazo vai até 120 dias.

 
Trabalhadores
com defi ciência

Os bancos NÃO aceitam conceder 
abono das faltas em todas as ocasiões 
em que houver necessidade de con-
serto, reparo ou aquisição de prótese. 
Alegam que o pleito já vem sendo 
atendido em cada empresa.

 
Segurança Bancária

Os bancos disseram NÃO para as 
reivindicações por mais segurança. 
Recusaram a proposta do fim da 
guarda das chaves pelos bancários, 
alegando que não é a causa dos 
sequestros. Também disseram NÃO 
para estabilidade no emprego e maior 
assistência para vítimas de assaltos, 
sequestros e extorsões, bem como 
para emissão da CAT, liberação dos 
funcionários do trabalho e o fecha-
mento das agências e postos no dia da 
ocorrência, custeio de medicamentos 
e segurança individual no reconheci-
mento de suspeitos na delegacia de 
polícia, dentre outras demandas. 

A minuta de reivindicações 
da Campanha Nacional 2013, 
atualmente em negociação entre o 
Comando Nacional dos Bancários 
e a Fenaban, é fruto de um amplo 
processo de debates na categoria.

 A fase preliminar, ainda no pri-
meiro semestre, contou com realiza-
ção de consultas nas bases, reuniões 
com os sindicatos, pré-conferências 
regionais e Conferências Estaduais, 

dentre as quais a 15ª Confe-
rência da FETEC-CUT/SP, de 
onde foram tiradas as propos-
tas para apreciação nacional.

 Desta forma, a minuta foi 
aprovada pela 15ª Conferência Na-
cional, realizada entre 19 e 21 de 
julho, em São Paulo, com mais de 
700 participantes, representando 
de forma madura os anseios dos 
bancários de todo o país.

CAIXA INAUGURA 
NEGOCIAÇÕES 
ESPECÍFICAS NOS 
BANCOS FEDERAIS

CONSTRUÇÃO NACIONAL


