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PROPOSTAS

REJEITADAS
Bancários de Juazeiro e Região rejeitam propostas dos bancos

Maribaldes da Puriﬁcação (à direita)
presidiu a assembleia.

MOBILIZAÇÃO EM DEFESA
DOS BANCOS PÚBLICOS

Os bancários de Juazeiro e
Região rejeitaram as propostas
da Fenaban (Federação
Nacional dos Bancos), do Banco do Brasil e da Caixa, que não
contemplam aumento real nos
salários nem garantem direitos.
A decisão foi tomada em assembleia realizada no dia 08 de
agotos, na sede do Sindicato
dos Bancários de Juazeiro.
Os bancos ofereceram
somente a reposição da inﬂação nos salários, PLR (Participação nos Lucros e Resultados), vales e demais verbas.
BB e Caixa acompanharam a
atitude e não garantiram a
manutenção dos acordos coletivos de trabalho na totalidade.
A Fenaban não deu respostas sobre outras reivindicações

da pauta, como a garantia da
CCT (Convenção Coletiva de
Trabalho), que perde a validade
em 31 de agosto, a manutenção
dos empregos e a não adoção
das novas formas de contratação previstas na reforma
trabalhista.
O presidente dos Bancários
de Juazeiro, Maribaldes da
Puriﬁcação, ressaltou a importância da categoria está unida.
“Mais uma vez os bancos
agiram com desrespeito e não
tivemos outra alternativa a não
ser rejeitar o que foi proposto
por gerar perdas aos trabalhadores. Continuamos à disposição para negociar e temos que
está cada vez mais unidos”,
disse.

NÃO À PRIVATIZAÇÃO!
NÃO À TERCEIRIZAÇÃO!
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Bancários querem censo por igualdade nos bancos
Em tempos em que o conservadorismo
anda em alta e ações preconceituosas são
legitimadas, a promoção de políticas para
eliminar desigualdades e discriminações de
raça, cor, gênero, idade e orientação sexual no
local de trabalho ganha destaque na pauta dos
bancários.
Com o objetivo de acabar com as
práticas, o Comando Nacional dos Bancários
propõe uma realização de um censo, a cada
dois anos, e o desenvolvimento de programas
de combate aos mais diversos tipos de
discriminação.
Como reﬂexo da sociedade, no ambiente
bancário é possível encontrar práticas
discriminatórias que diﬁcultam a ascensão
proﬁssional. Segundo dados levantados na
categoria, o machismo (61%) é o preconceito
mais arraigado, seguido pelo racismo (46%),
LGBTfobia (44%) e gordofobia (30%).
Mulheres continuam ganham cerca de 23%
menos, mesmo com nível de escolaridade
mais elevado, e negros ocupam apenas 3,4%
do postos de trabalho no setor.
Os bancos também desrespeitam a
identidade visual dos empregados, às
características físicas e expressão de
personalidade. Exemplos como a proibição do
uso de barba ou a recomendação de que
mulheres usem roupas que ajudem nas
vendas, fazem parte das reclamações. O
Bradesco é um exemplo, que proíbe o
funcionário de criar barba.

Caixa e Santander têm
as piores ouvidorias
Os bancos ﬁguram frequentemente na
lista de reclamações de clientes. O pior é que,
além de errarem, as empresas não se
preocupam em dar um retorno eﬁcaz para os
consumidores. No "Ranking de Qualidade de
Ouvidorias", do Banco Central, Caixa e
Santander possuem as piores ouvidorias entre
as instituições ﬁnanceiras de maior porte no
Brasil.
No segundo trimestre de 2018, de zero a
cinco, o índice, formado a partir de queixas
registradas nos canais de atendimento do BC,
da Caixa ﬁcou em 3,00. Já o do Santander, foi
de 3,06. Quanto menor o número, pior a
ouvidoria.
A Caixa apresentou prazo médio de
resposta de 7,90 dias úteis. Foram 91
reclamações sobre a qualidade da resposta
dada pela ouvidoria. No Santander, o tempo
de retorno foi maior, de 10,69 dias úteis, com
43 queixas.
A terceira colocação da lista ﬁcou com o
Banrisul, com índice de 3,17. Na sequência,
Bradesco (3,29), Banco do Brasil (3,34), Itaú
(3,50), Banco CSF (3,72), Midway (3,87),
Pernambucanas Financiadora (4,14) e
Votorantim (4,43). Em contrapartida, o Banco
do Nordeste, com índice de 4,94, tem a melhor
ouvidoria.
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Categoria não aceita retirada de
direitos, avalia Fórum dos Presidentes
O Fórum dos Presidentes dos
sindicatos de bancários da Bahia e
Sergipe se reuniu no 11 de agosto, em
Salvador, para discutir campanha
nacional, Cassi, Resolução 23 do
CGPAR e a comemoração dos 50 anos
da Federação dos Bancários.
No encontro, os dirigentes avaliaram como positiva a participação da
categoria nas assembleias que rejeitaram a proposta da Federação Nacional
dos Bancos e também nas atividades
do Dia do Basta, protesto organizado
pelas centrais sindicais no dia 10 de
agosto.
Para o presidente da Federação,
Hermelino Neto, as assembleias
lotadas demostraram que os bancários
estão dispostos a lutar pelos seus
direitos e que não vão aceitar a perda de
nenhuma conquista. “Vamos continuar
mobilizando os trabalhadores para
enfrentar a intransigência dos banqueiros e conquistar um bom acordo para a

campanha”, acrescentou.
Saúde
Os presidentes deﬁniram a ainda
que os sindicatos vão realizar uma
campanha uniﬁcada contra a
Resolução 23 da CGPAR, que ameaça
o acesso dos trabalhadores ao Saúde
Caixa, Cassi e Camed. Foi criada uma
comissão para organizar uma agenda
de atividades, envolvendo todas as
bases sindicais.
O Fórum dos Presidentes aprovou
também a realização de um grande ato
político e festivo no dia 23 de novembro,
para comemorar os 50 anos de fundação da Federação Bahia e Sergipe. A
entidade foi fundada no dia 16 de
novembro de 1968, em plena ditadura
militar e desde então cumpre um papel
de destaque na luta pelos direitos da
categoria, sendo referência para o
movimento sindical brasileiro.
Fonte: FEEB/BA

Banco do Brasil quer empurrar proposta da Cassi
O Banco do Brasil tenta empurrar
aos funcionários a proposta onerosa,
que aprovou a reforma estatutária e a
revisão do custeio da Cassi. A empresa
divulgou simulador para que os associados veriﬁquem quanto custará a
mensalidade do plano caso a mudança
seja aprovada.
No entanto, o BB esconde que
serão extintos os atuais subsídios aos
dependentes e as mensalidades serão
corrigidas pelos valores de mercado.
Lógico que sempre muito acima da
inﬂação.
O movimento sindical tem tentado
combater os ataques à Cassi. Para isto,
também apresentou proposta para a
sustentabilidade do plano, a ﬁm de
garantir a manutenção de direitos e a
cobertura para funcionários da ativa,
aposentados e dependentes.
Como quebra a solidariedade, a
proposta do BB prejudica os associados
e reduz as contribuições da patrocinadora. A instituição tenta convencer os
funcionários que ainda não têm ﬁlho

Maribaldes Silva
Presidente

para aprovar as mudanças. Tem criado
a divisão entre o corpo social e fomentando o individualismo entre o funcionalismo. Só que para conseguir a aprovação, precisa que dois terços do corpo
social votem a favor. A votação acontece nos próximos meses.
Outro ponto da proposta prejudicial
aos empregados é que os futuros
aposentados serão excluídos da
cobertura da Cassi, eleva custos para
os atuais e também da ativa através da
cobrança para cada dependente, ao
invés de grupo familiar. Sem esquecer
que pretende diminuir a participação do
banco no custeio da Caixa de
Assistência.
PROTESTO
Para protestar contra as resoluções 22 e 23 da CGPAR e em defesa
dos bancos públicos, os trabalhadores
realizam ato dia 15 de agosto, em
Brasília. As medidas do governo
ameaçam os planos de saúde das
estatais.
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