
EXPLORAÇÃO
NÃO TEM PERDÃO!

Prioridade para os bancários, a 
questão do emprego é rene-
gada pelos bancos. Na primei-
ra rodada de negociação desta 
Campanha Nacional 2015, rea-

lizada na quarta-feira 19, a Fenaban ne-
gou qualquer compromisso com a ma-
nutenção dos empregos da categoria. 

Além da garantia de emprego, 
o Comando Nacional dos Bancários 
ressaltou as reivindicações por mais 
contratações, � m da rotatividade e 
combate à terceirização, inclusive via 
correspondentes bancários, tendo 
em vista a crescente onda de cortes 
de postos de trabalho, independente-
mente dos elevados lucros do setor.

Entre 2012 e 2014, os sete prin-
cipais bancos em operação no Brasil 
(BB, Caixa, Itaú, Bradesco, Santander, 
HSBC e Safra) lucraram R$ 62 bilhões. 
Em contrapartida, de janeiro de 2012 a 
junho de 2015, o setor (exceto a Caixa, 

que contratou nesse período) cortou 
22.136 empregos, conforme dados do 
Caged (Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados).

Somado a isso, os bancos ainda se 
valem da rotatividade para conter cus-
tos com a folha de pagamento. Demi-
tem bancários com salários mais altos 
e admitem novos ganhando em média 
42% menos. 

A Fenaban não reconhece o eleva-
do número de demissões e muito me-
nos a falta de funcionários nas agên-
cias, dizendo não ter como pedir para 
que os bancos contratem. “Um setor 
tão lucrativo não tem motivos para 
demitir. Queremos garantir os postos 
de trabalho nas fusões, além disso exi-
gimos respeito à jornada de seis horas 
e que os bancos cumpram o seu papel 
social, de concessão de crédito com ta-
xas justas, e contratação de mais ban-
cários para atender bem e de forma 
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segura a toda a população”, a� rma Luiz 
César de Freitas, o Alemão, presidente 
da FETEC-CUT/SP.

TERCEIRIZAÇÃO E
MUDANÇAS TECNOLÓGICAS

Sobre a terceirização, a Fenaban 
reiterou, durante a rodada, que apóia o 
PLC 30 – (antigo PL4330) e que se recu-
sa a negociar sobre o tema.

Quanto às mudanças tecnológicas, 
� cou de avaliar a criação de um Grupo 
de Trabalho (GT) para discutir os im-
pactos sobre os trabalhadores.

Sobre a ampliação do abono-assi-
duidade para cinco dias, os integrantes 
da Fenaban alegaram di� culdades em 
atender. 

A próxima rodada de negociação 
está agendada para os dias 2 e 3 de se-
tembro para tratar de saúde, seguran-
ça e condições de trabalho.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS 2015
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Com a entrega da minuta à Fena-
ban, no último dia 11, os bancários da 
FETEC-CUT/SP iniciaram a tradicional 
Caravana de Mobilização pelo interior 
do Estado.

Contando com bandas e anima-
ções, a caravana já percorreu as re-
giões centrais de Taubaté, Mogi das 
Cruzes, Guarulhos e ABC Paulista, de-
nunciando o descaso dos bancos para 
com os trabalhadores, que sofrem com 
a sobrecarga de trabalho, com o assé-
dio moral e as metas abusivas, bem 
como para com a população, que en-
frenta di� culdades de crédito, tarifas e 
juros extorsivos e ainda é barrada no 
acesso às agências.

Além das questões da categoria, 
a caravana da FETEC-CUT/SP reforça 
a luta em defesa da democracia. “Es-
tamos nas ruas pela Campanha Nacio-
nal dos Bancários, mas também pela 
manutenção do estado democrático 
de direito, sempre com mobilização e 
diálogo na defesa de todas as conquis-
tas da classe trabalhadora”, ressalta 
Roberto Rodrigues, secretário geral da 
FETEC-CUT/SP.

Caravana de 
mobilização

PRÓXIMA RODADA

O assédio moral e as metas 
abusivas são os principais 
problemas relacionados à 
saúde dos trabalhadores e 
devem ser combatidos. Os 

bancários estão adoecendo por conta da 
exploração e isso não tem perdão. Quase 
19% trabalhadores que responderam à 
Consulta Nacional dos Bancários a� rma-
ram ter se afastado por motivo de doença 
no último ano e 20,11% declararam ter 
feito uso de medicamento controlado no 
mesmo período.

Eliminação de riscos, garantias aos 
aposentados por invalidez, programa de 
retorno ao trabalho, proteção à empre-
gada gestante, pausas para os que fazem 
trabalhos repetitivos, e � m da revista de 
funcionários, praticada em vários bancos, 
estão dentre as reivindicações de saúde e 
condições de trabalho, que serão levadas 
para o debate com os banqueiros nos pró-
ximos dias 2 e 3 de setembro. 

Sobre segurança, os bancários rei-
vindicam ao aumento do efetivo de vigi-
lantes nas agências, instalação de portas 
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giratórias com detector de metais na 
entrada das áreas de autoatendimento e 
biombos nos caixas, bem como monitora-
mento por câmeras em tempo real. Aber-
tura e fechamento remoto das agências e 
¬o � m da guarda das chaves por funcio-
nários também são importantes medidas 
de prevenção a assaltos e sequestros, e 
que estarão na pauta da próxima rodada.

Calendário de negociações

FENABAN
02 e 03/09 – Saúde, segurança e condições de trabalho
09/09 – Igualdade de oportunidades
16/09 – Remuneração

CAIXA
27/08 – Saúde e segurança
04/09 – Saúde Caixa, Funcef e aposentados
11/09 – Carreira, isonomia e organização do movimento
18/09 – Contratação, condições das agências e jornada

BANCO DO BRASIL
24/08 – Emprego
25/08 – Condições de trabalho e saúde
31/08 – Segurança, igualdade de oportunidade e isonomia
11/09 – Cláusulas sociais e previdência complementar
18/09 – Remuneração e plano de carreira
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