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Fenaban trouxe alguns
pontos para esta sexta
rodada de negociações
da Campanha 2014,
sem, no entanto, contemplar questões cruciais para
a categoria, como defesa do emprego, fim das metas abusivas,
mais segurança e igualdade de
oportunidades.
Realizada nesta terça (16) e
quarta-feiras (17), esta sexta rodada abordou as pendências que
ficaram das anteriores, relativas
às cláusulas sociais. A Fenaban
concordou convencionar o custeio
dos exames de CPA 10 e CPA 20,
desde que exigido pelas instituições financeiras e se o bancário
for aprovado.
Outro item que será modificado na Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) é sobre o monitoramento de resultados de metas
por torpedo ou qualquer outro tipo
de tecnologia. A cláusula será reescrita para que fique mais clara.
Os bancários afastados que
não recebem o adiantamento do
13° salário passarão a receber. E
as gestantes que comprovarem a
gravidez no período do aviso-prévio terão reintegração automática.
Sobre a baixa adesão da utilização dos avanços da CCT pelos
homoafetivos, como o plano de
saúde, a Fenaban afirmou que os
bancos irão ampliar a divulgação
dos benefícios e que o trabalhador tratará do assunto direto com
o RH ou departamento de Gestão
de Pessoas e não no local de
trabalho, para evitar constrangimentos. Também ficou acordado

NADA PARA:
que serão realizados seminários
periódicos sobre tecnologia.
“São avanços, mas insuficientes. São necessárias melhorias
nas condições de trabalho, contra a sobrecarga de trabalho, as
metas abusivas, assédio moral
e demissões injustificadas, que
tanto adoecem os trabalhadores”, afirma Luiz César de
Freitas, o Alemão, presidente da
FETEC-CUT/SP.
Para esta sexta-feira 19, a
Fenaban prometeu apresentar
proposta global às reivindicações
da categoria, inclusive as econômicas. “Esperamos que, nesta
sétima rodada, os bancos tragam
proposta que seja realmente capaz de solucionar os principais
problemas da categoria, além
de garantir valorização profi ssional”, ressalta o presidente da
FETEC/CUT-SP.

METAS – Para os bancos, as metas não são abusivas
e a CCT já coíbe esse tipo de prática. Para o Comando, a realidade é outra e o debate precisa avançar.
EMPREGO – Os bancos negam demissões em
massa e afirmam que os desligamentos ocorrem
com responsabilidade. Não aceitam nem a possibilidade de o movimento sindical discutir a solução
para esse problema banco a banco.
SEGURANÇA - Os bancários querem estender
a todo o país as medidas de segurança testadas
e aprovadas no projeto-piloto de Recife, Olinda e
Jaboatão. A Fenaban quer colocar em prática mais
dois projetos: um em região indicada pelo Comando Nacional e outro, pelos bancos. Para o Comando,
a criação de novos projetos-pilotos só deve ser
implementada com mais medidas de segurança.
IGUALDADE – Os bancos também não aceitam
adotar Plano de Cargos e Salários (PCS) para todos com o objetivo de promover a igualdade de
oportunidade. Para eles, o PCS não cabe na CCT
e não resolveria o problema. O Comando insiste
na adoção de medidas contra o grave quadro de
desigualdade confirmado pelos resultados II Censo da Diversidade, apresentado na terça-feira 16.

Bancos seguem discriminando
As mulheres continuam ganhando
menos do que os homens nos bancos no
Brasil. Isso é o que mostram os dados
parciais do 2º Censo da Diversidade realizado entre 17 de março e 9 de maio.
Conforme os dados apresentados na
forma sintetizada pela Fenaban, na última na terça 16, as mulheres recebem
77,9% do salário médio dos homens,
apenas 1,5 ponto percentual a mais em
relação ao I Censo, promovido em 2008.
Cálculo efetuado pelo Dieese mostra
que, nesse ritmo, serão necessários 88
anos para que as mulheres passem a
receber salários iguais aos homens nos
bancos. Na região Sudeste, onde a dife-

rença salarial de gênero é ainda maior,
a igualdade salarial para funções iguais
demoraria 234 anos.
Do total de 458.922 trabalhadores
dos 18 bancos que participaram do II Censo, responderam ao questionário 187.411
bancários, o que significa 41%, dos quais
51,7% de homens e 48,3% de mulheres.
O Censo de 2008 apontava que havia
48,4% de bancárias e 51,8% de homens.
Agora, elas são 48,3% e eles 51,7%. Havia no primeiro Censo 77,4% de brancos
e 19,3% de negros. Em 2014, 71,4% de
brancos e 24,9% de negros. Com relação
a pessoas com deficiência, o quadro de
pessoal evoluiu de 1,8% para 3,7%.

A amostra permite comparar o rendimento de negros e brancos nas duas
edições do Censo: subiu de 84,1% para
87,3% no mesmo período, com aumento
maior no Sudeste e Sul.

ESCOLARIDADE – Entre 2008 e 2014
houve avanço da escolaridade na categoria, de 43,1% para 43,3% com superior
completo e de 24,6% para 36,3% mais
que superior completo. No caso das
mulheres, de 47,4% para 47,9% as que
têm superior completo e de 23,8% para
34,6% aquelas que têm mais que superior completo nesse mesmo período. No
caso dos homens passou de 39,1% para
38,9% os que têm superior completo e
de 25,3% para 38% aqueles com mais
que superior completo.
Entre negros subiu de 38,1% para
42,1% os que têm superior completo e
de 20,9% para 32,4% mais que superior completo. No caso dos brancos: de
44,3% para 43,7% os que têm superior
completo e de 25,4% para 37,6% com
superior mais que completo.
ORIENTAÇÃO SEXUAL – Esta segunda
edição do Censo da Diversidade trouxe
como novidade a pergunta sobre orientação sexual. Facultativa, não foi respondida
por 12,4% dos bancários. Dos que responderam, 0,6% informam ser bissexuais;
85% heterossexuais; 1,9% homossexuais;
e 0,1% outra (como transgêneros). Desses
1,9% de homossexuais, 38% são os que
utilizam a cláusula que permite a extensão
do plano de saúde na relação homoafetiva.

INVISÍVEL NOS
BANCOS PRIVADOS
Estranhamente, a Fenaban não
apresentou dados sobre mulheres negras, fazendo crer que a discriminação
por raça continua sendo uma dura
realidade no sistema financeiro. No
censo de 2008, havia somente 8% de
bancárias negras em todo o país. Há
indícios de que essa situação continue
praticamente a mesma em 2014, uma
vez que os bancos privados continuam
a barrá-las na contratação.
O Comando Nacional insiste na
adoção de medidas efetivas para transformar essa triste realidade.
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