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NEGOCIAÇÃO CONTINUA NA TERÇA (21)

e só termina com proposta decente ou em impasse

A Federação dos Bancos (Fenaban) não trouxe nada
para a sétima rodada de negociação com o Comando
Nacional dos Bancários, realizada nesta sexta-feira (17),
sequer a redação das cláusulas que estavam pendentes.
Uma nova reunião foi agendada para a terça-feira (21),
a partir das 14h. Os dirigentes do Comando cobraram e
ficou acordado na mesa que essa nova negociação só se
encerrará quando houver uma proposta ou se chegar
a um impasse. Qualquer um desses cenários será levado para apreciação dos bancários em assembleias, nas
quais serão definidos os próximos passos da Campanha
Nacional Unificada 2018.
Durante todos os dias de negociação, os bancários estarão mobilizados em uma semana de luta.
Na rodada desta sexta, os dirigentes sindicais destacaram a rejeição, por unanimidade em assembleias realizadas no dia 8 em todo o Brasil, da proposta apresentada

pelos bancos no dia 7, que somente repunha a inflação
do período (estimada em 3,79% de 1º de setembro de
2017 a 31 de agosto de 2018).
“Os bancários deixaram claro, em assembleias realizadas em todo o Brasil no dia 8, que não vão aceitar
proposta sem aumento real. Também não admitem
nenhum direito a menos e isso se aplica também aos
acordos específicos dos bancos públicos”, explica a presidenta da Federação dos Bancários da CUT de São Paulo
(FETEC-CUT/SP), Aline Molina.
Os representantes dos bancários destacaram que querem resolver a campanha na mesa de negociação. O calendário da campanha foi antecipado justamente para
dar tempo de negociar antes da data base (1º de setembro), quando deixa de valer o atual acordo. Agora cabe
à Fenaban apresentar uma proposta final decente para
a categoria.

Mesa específica da Caixa: Mobilização traz
avanços ainda insuficientes
A rejeição das propostas da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) e
da Caixa nas assembleias, realizadas
pelos sindicatos de todo o Brasil no
dia 8 de agosto – que contaram com
presença maciça dos empregados –,
foi repassada à direção do banco, na
sexta rodada de negociação específica, na tarde de sexta-feira (17), em
São Paulo.
Os empregados da Caixa vêm organizando um movimento em defesa da Caixa 100% Pública, em defesa
do Saúde Caixa, em defesa da Funcef, em defesa da saúde e de melhores condições de trabalho e em
defesa por Nenhum Direito a Menos.
Na sequência, os empregados cobraram uma mudança de postura

na mesa por parte do banco. Dian- que seguirá as regras da Fenaban.
te disso, a Caixa apresentou uma A próxima reunião foi marcada para
nova complementação da proposta terça-feira (21).
das cláusulas do Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT), mas ainda existem
pendencias. O Banco também reafirmou que vai seguir os índices da
Fenaban nas cláusulas econômicas.
Na última negociação, o banco
havia apresentado uma proposta
de renovação do ACT que ignorava
diversas cláusulas conquistadas. O
debate foi intenso e itens que não tinham sido garantidos anteriormente foram apresentados, mas com
propostas de mudanças.
Um avanço importante na reunião
foi a PLR. A Caixa revelou que conseguiu vencer o limitador da PLR e

Mesa do BB continuará junto com a negociação da
mesa única na próxima terça (21)
O Banco do Brasil reafirmou, na sexta-feira (17), na
reunião com a Comissão de Empresa dos Funcionários
do banco, a manutenção das cláusulas do acordo que
não têm relação com a Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) e apresentou uma redação de todas as cláusulas
discutidas para modificação. Dentre as cláusulas, está a
cláusula de descomissionamento por desempenho, na
qual o banco apresentou proposta de redução dos ciclos
avaliatórios.
A Comissão de Empresa informou ao banco que o acordo de quatro anos e a redução dos direitos dos trabalhadores foi rejeitada nas assembleias, realizadas no dia
8 de agosto, e que a mesa tem disposição de continuar
a negociação até que se chegue em um acordo ou uma
definição clara de impasse.
O banco se comprometeu a apresentar ainda a redação sobre o banco de horas e o intervalo de almoço que
está sendo discutido também na mesa única.
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