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PROPOSTAS APROVADAS
Em assembleia, bancários de Juazeiro
e Região aprovam propostas.
Os bancários de Juazeiro e
Região aprovaram a proposta que
prevê 5% de reajuste (1,18% de
aumento real, além da reposição da
inﬂação medida pelo INPC) para os
salários, pisos, vales refeição e
alimentação, e demais verbas; e
manteve praticamente intacto o
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT),
incluindo direitos como a PLR Social
e o Saúde Caixa nos moldes atuais
para os empregados e aposentados
atuais. A decisão foi tomada na noite
do dia 29 de agosto, na sede do
Sindicato dos Bancários de Juazeiro.
Além da manutenção da CCT – o
ﬁm da ultratividade colocou em risco
os direitos garantidos nacionalmente
por 26 anos da Convenção Coletiva
de Trabalho –, a categoria garantiu
reajuste salarial de 5% em 2018, com
aumento real de 1,18%.
O acordo bianual prevê ainda,

MOBILIZAÇÃO EM DEFESA
DOS BANCOS PÚBLICOS

para 2019, a reposição da inﬂação
(INPC) mais 1% de ganho real para
salários e demais verbas. Vale
lembrar que em diversas mesas de
negociação da campanha, os bancos
sugeriram excluir direitos da CCT,
com supressão ou alteração de
cláusulas. Mas, o Comando Nacional
dos Bancários resistiu, pressionou e
mudou o jogo, com garantia de
avanços.
O Presidente dos Bancários de
Juazeiro Maribaldes da Puriﬁcação
aﬁrmou que a proposta apresentada
garante os direitos da categoria. "A
aprovação foi acertada. Se a gente
estivesse em uma conjuntura favorável, mas o que a gente percebe é que
outras categorias tiveram prejuízos.
Os bancários, neste momento,
demonstraram a consciência e a
força que tem. Foi uma excelente
proposta neste momento", destacou.

DIREITOS GARANTIDOS
A proposta da Fenaban, que é
válida para todos os empregados de
bancos públicos e privados, prevê
reajuste de 5% (aumento real de
1,18% sobre uma inﬂação do INPC
projetada em 3,82%) para salários e
demais verbas, e garantia de manutenção de todos os direitos previstos
na Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT). Como foi aprovado, o acordo
terá validade de dois anos, já garantida para 2019 a manutenção de todos
os direitos, além da reposição total da
inﬂação (INPC) mais 1% de aumento
real para salários e demais verbas.
Nos BB, Caixa e BNB, as propostas mantiveram os direitos dos
empregados, um ponto muito importante neste momento de ataques aos
direitos que o país enfrenta.

NÃO À PRIVATIZAÇÃO!
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No Brasil, os bancos discriminam as bancárias
Os bancos gastam muito em
publicidade para fazer imagem de
"bons moços", mas, na realidade,
discrimina. Só com propaganda BB,
Caixa, Bradesco, Itaú e Santander
destinaram R$ 1,6 bilhão no primeiro
semestre. Mesmo assim nega direitos.
Um exemplo foi a proposta que tirava
parte da PLR das trabalhadoras em
licença-maternidade.
A intenção era pagar o benefício
proporcional aos dias trabalhados. No
entanto, tem mais. Embora ocupem
49% do total de postos de trabalho no
setor, a mulher tem salário médio
menor, cerca de 77% da remuneração
do homem. A discriminação acontece

Lucro dos bancos
cresce 15% em
três meses

Os bancos passam ilesos pela crise
na economia nacional. No segundo
trimestre do ano - abril a junho - o lucro
líquido das cinco principais organizações
ﬁnanceiras do país atingiu R$ 21,27
bilhões. Elevação de 15% ante o mesmo
período do ano passado.
No semestre, o balanço passa dos R$
41,253 bilhões. O bom desempenho foi
impulsionado com o menor gasto com a
inadimplência. Mas, mesmo com a
redução dos calotes e um lucro de botar
inveja, as organizações ﬁnanceiras
abusam dos brasileiros.
Para se ter ideia, no ano passado, os
bancos ganharam R$ 126,4 bilhões com a
cobrança de serviços bancários. O
dinheiro, no entanto, não é revertido em
melhorias. Pelo contrário.
As empresas enxugam o quadro de
pessoal e transformam as agências em um
verdadeiro caos. Desde 2016, mais de 40
mil postos de trabalho foram fechados,
enquanto o número de clientes sobe.
Resultado: funcionário sobrecarregado e
doente.
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na contratação e na dispensa.
Não é só isso. Outros exemplos
deixam ainda mais evidente a discriminação. Cerca de 80% das mulheres que
trabalham no setor têm nível superior
completo, enquanto o percentual entre
os homens cai para 74%, no entanto
elas têm muito mais diﬁculdade no
acesso a cargos mais altos.
Para se ter ideia, no Santander,
161 homens ocupam cargo de diretor e
as mulheres não passam de 33. Nos
cargos gerenciais são 655 bancários e
apenas 234 bancárias, enquanto que o
quadro de pessoal do banco é formado
por 59% de mulheres.
Situação muito parecida no Itaú. A

diretoria é composta por 94 homens e
apenas 13 mulheres. Nem os bancos
públicos escapam. No BB, somente
uma funcionária ocupa a diretoria
estatutária. Os homens são 36. Na
Caixa, apenas 7% dos cargos de
dirigentes estão ocupados por mulheres.

Fenaban recua e devolve PLR
às bancarias em licença-maternidade

A pressão do Comando Nacional
dos Bancários, na mesa de negociação,
e da categoria surtiu efeito. Os bancos
recuaram na proposta que pretendia tirar
das bancárias em licença-maternidade o
direito a pagamento integral da PLR.
Também está mantida a cláusula 5ª,
que prevê o pagamento do salário
substituto, e a cláusula 10ª, do adicional
de insalubridade e periculosidade.
“Depois de o Comando ter recusado
a proposta na última negociação e ter
Maribaldes Silva
Presidente

intensiﬁcado as manifestações e
paralisações a Fenaban mudou a postura
na mesa, entretanto é preciso avançar",
avaliou o presidente da Federação dos
Bancários da Bahia e Sergipe, Hermelino
Neto.
O Comando cobrou aumento no
índice de reajuste e os bancos pediram
uma pausa. A nona rodada de negociação entre o Comando Nacional dos
Bancários e a Fenaban continua.
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