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DEFESA DAS EMPRESAS E BANCOS
PÚBLICOS FOI PAUTA PERMANENTE EM 2018
Na onda dos ataques à Previdência, à CLT e à Justiça do Trabalho, o governo golpista de Michel Temer sofreu forte pressão
dos trabalhadores e trabalhadoras contra a grande ofensiva para privatizar as empresas e bancos públicos.
Confira as diversas atividades encampadas pelo Sindicato durante o ano de 2018:

ERIKA KOKAY, FENAE E
BANCÁRIOS PROMOVEM
DEBATE EM DEFESA DA CAIXA
BANCÁRIOS PARTICIPARAM DO
DIA NACIONAL DE LUTA EM
DEFESA DO BANCO DO BRASIL
E DO FUNCIONALISMO
Sindicatos de todo o país promoveram, em 19 de janeiro,
um dia nacional de luta contra as reestruturações constantes, pela contratação de bancários e em defesa dos
direitos dos trabalhadores e do banco público. Durante
a semana, foram realizadas atividades de esclarecimento
e debate nos locais de trabalho, por todo o país. No dia
19, o Sindicato realizou um grande ato no Edifício BB, no
Setor de Autarquias Norte.

A deputada federal Erika Kokay (PT-DF), a Federação
Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (FENAE) e o Sindicato dos Bancários
de Brasília realizaram, em 22 de março, no Teatro
dos Bancários, o debate “Os ataques à Caixa e a
necessidade de sua defesa”.

ATO ESCANCARA AFRONTA DA
CAIXA AOS EMPREGADOS

BANCÁRIOS DE BRASÍLIA
INTEGRARAM ATO EM DEFESA
DAS EMPRESAS PÚBLICAS
O auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, foi palco de um grande ato pela manutenção e
fortalecimento das empresas públicas brasileiras e
contra as investidas privatistas do governo ilegítimo
de Michel Temer. A atividade, realizada em 8 de maio,
foi promovida pelo Comitê Nacional em Defesa das
Empresas Públicas e contou com o lançamento do
livro “Se é público, é para todos”.
Participaram da atividade representantes das centrais
sindicais CUT Nacional, Intersindical e CTB.

Empregados e empregadas da Caixa não deixaram
o desrespeito da empresa passar em branco. Num
Dia Nacional de Luta, realizado em 16 de maio, os
trabalhadores denunciaram a conduta assediadora e
contraditória da Caixa ao patrocinar um megaevento
no Mané Garrincha com dinheiro público para receber o presidente ilegítimo. Houve um ato pela manhã
e um show-protesto à noite.

SINDICATO E FUNCIONÁRIOS DA
CASSI PROTESTAM EM DIA DE
VOTAÇÃO DA PROPOSTA DO BB
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DEFESA DAS EMPRESAS E BANCOS
PÚBLICOS FOI PAUTA PERMANENTE EM 2018
CCJC APROVA
SUBSTITUTIVO
DO PLP 268 POR
UNANIMIDADE
No dia 21 de novembro, a Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJC) aprova por unanimidade
o PLP 268/16, Projeto de Lei Complementar que altera as
regras de governança dos fundos de pensão e contém
avanços importantes, alcançados a partir do diálogo com
as entidades representativas dos participantes, como o fim
do voto de minerva. O projeto ainda segue para o plenário
da Câmara e precisa retornar ao Senado Federal.

EM DEFESA DAS EMPRESAS
PÚBLICAS TRABALHADORES
DO DF SE MOBILIZARAM PELA
REDUÇÃO DO PREÇO DO GÁS
E DO COMBUSTÍVEL

A CUT Brasília convocou toda a classe trabalhadora,
movimentos sociais e entidades sindicais para ato
nacional em defesa da Petrobras pública e como
instrumento de desenvolvimento do país, e também em
defesa das estatais. No DF, a atividade aconteceu no dia
30 de maio com concentração no gramado em frente à
plataforma inferior da Rodoviária.

PRIVATIZAR NÃO!
ATO NA RODOVIÁRIA MARCA DIA
NACIONAL DE LUTA EM DEFESA
DAS EMPRESAS PÚBLICAS
O Sindicato realizou um grande ato em 5 de julho, no final
da tarde, na Rodoviária do Plano Piloto, para marcar o Dia
Nacional de Luta em Defesa das Empresas Públicas e da Soberania Nacional. Portando faixas com frases contestando
a privatização das estatais - como “Privatizar é o gol contra
o Brasil” - trabalhadores e dirigentes sindicais distribuíram
edição especial do Informativo Bancário com esclarecimentos à população sobre os estragos da nefasta intenção do
governo de Temer de entregar o patrimônio público brasileiro ao capital privado. Durante todo o dia, os dirigentes
sindicais visitaram diversos prédios de bancos públicos para
distribuir o material e conversar com os bancários para
alertá-los sobre os ataques privatistas de Temer.

DEFESA DAS CONQUISTAS É
MISSÃO PRINCIPAL DOS PARTICIPANTES, CONCLUI REUNIÃO
COM DELEGADOS SINDICAIS E
APOSENTADOS SOBRE PREVI

POR UM BRASIL MAIS FORTE,
SINDICATO PARTICIPA DE
AUDIÊNCIA PÚBLICA NO SENADO
O cenário é de retrocessos, de retirada de direitos e de
precarização. Contra as medidas entreguistas implementadas pelo governo ilegítimo de Michel Temer, a
CUT lançou, em 20 de junho, a campanha nacional
"Brasil Forte: Servidores Públicos e Estatais de Qualidade". O Sindicato esteve presente na audiência pública de
lançamento da ação, realizada no Senado Federal.
A campanha é uma iniciativa da Central Única dos
Trabalhadores e tem como eixos principais a revogação
da Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos
os investimentos públicos em áreas sociais; a defesa das
empresas públicas; e a valorização serviço público
e das estatais. Juntas, as três frentes de luta buscam
defender o país do açoite privatista de Temer.

COM TEMER, INVESTIMENTO
DAS ESTATAIS FEDERAIS É O
MENOR EM QUASE 20 ANOS
O governo golpista de Michel Temer (MDB-SP) avançou sobre o patrimônio público do Brasil retirando
investimentos, principalmente, em áreas estratégicas
como o petróleo e energia e trava o crescimento
econômico do país. Temer foi o presidente que menos
investiu nos últimos 19 anos nas estatais brasileiras,
segundo dados do 6º Boletim das Estatais Federais do
Ministério do Planejamento.
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BANCÁRIOS MANTÉM DIREITOS E GARANTEM
CONQUISTAS POR DOIS ANOS
Mesmo com a reforma trabalhista de Temer dando o tom das negociações, bancárias e bancários saíram da Campanha Nacional
2018 com vitórias importantes, como ganho real e manutenção dos direitos conquistados. “Todos por tudo. Resistir e vencer”.
Confira como se deu a Campanha em 2018:

COMANDO NACIONAL DOS
BANCÁRIOS ANTECIPOU
CALENDÁRIO DA CAMPANHA 2018
Em reunião realizada em 25 de janeiro, em Porto Alegre, o
Comando Nacional dos Bancários antecipou o calendário da
Campanha Nacional de 2018 e reafirmou a importância da
defesa da democracia no Brasil. Após amplo debate, o Comando marcou a Conferência Nacional dos Bancários para
os dias 8, 9 e 10 de junho em São Paulo, além dos encontros
de bancos públicos e de bancos privados que foram realizados dois dias antes da Conferência Nacional.

FINANCIÁRIOS APROVARAM
MINUTA DE REIVINDICAÇÕES DA
CAMPANHA NACIONAL 2018 EM MAIO
A 3ª Conferência Nacional dos Financiários definiu, em 4
de maio, a minuta de reivindicações que foi apresentada à
Federação Interestadual das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Fenacrefi), no início da Campanha
Nacional da categoria, que tem como data base 1º de junho.

SINDICATO ABRE CONSULTA
AOS BANCÁRIOS PARA A
CAMPANHA NACIONAL 2018
O Sindicato disponibilizou em seu site a Consulta Nacional dos Bancários 2018. O Comando Nacional definiu os
principais temas que estavam no questionário. O objetivo
foi buscar maior participação da categoria na construção
da pauta nacional de reivindicações. No documento, os
trabalhadores apontaram suas prioridades, demandas e
principais preocupações para a luta do ano de 2018. Os
resultados obtidos serviram de base para a elaboração da
minuta nacional de reivindicações, entregue à Fenaban.

CONECEF APROVOU PAUTA
DE REIVINDICAÇÕES
DOS EMPREGADOS DA CAIXA
Após dois dias de intensos debates, o 34º Congresso Nacional
dos Empregados da Caixa Econômica Federal (Conecef)
aprovou a pauta de reivindicações dos trabalhadores do
banco para a Campanha Nacional 2018. A minuta teve
como principais eixos a defesa da Caixa 100% pública, da
Funcef, do Saúde Caixa, da democracia e nenhum direito a
menos. O Congresso foi realizado em São Paulo nos dias 6 e
7 de junho, com a participação de 312 delegados de todo o
país, representando empregados da ativa e aposentados.

DEBATE EM DEFESA DAS
ENTIDADES DO FUNCIONALISMO
ENCERROU O 29º CNFBB
O Congresso do BB definiu as pautas e estratégias para a Campanha Nacional de 2018. Essas reivindicações específicas foram
apresentadas na Conferência Nacional dos Bancários. A importância da defesa do Banco do Brasil e das entidades representativas no fortalecimento do banco foi ressaltada durante todo o
encontro. Pauta foi entregue ao banco em 13 de junho.

BANCÁRIOS DO SANTANDER
DEFINIRAM REIVINDICAÇÕES
ESPECÍFICAS
No final do Encontro Nacional dos Funcionários do
Santander, os bancários aprovaram a minuta do Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT) específico do banco, aditivo
à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria,
com alterações pontuais na proposta em discussão com o
banco. A minuta aprovada foi a mesma que já estava em
negociação com o banco, com poucas modificações.
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BANCÁRIOS DO BRADESCO
DEFINIRAM SUA PAUTA
DE REIVINDICAÇÕES
Representantes dos trabalhadores do Bradesco de todo o
país encerraram os debates para atualização da pauta de
reivindicações específicas em 8 de junho.

BANCÁRIOS DO ITAÚ FECHARAM
PAUTA ESPECÍFICA DE
REIVINDICAÇÕES
Os 91 delegados e delegadas do Encontro Nacional dos
Trabalhadores do Itaú definiram a minuta de reivindicações
específicas para a Campanha Nacional 2018. O documento
foi resultado de dois dias de trabalho, que contou com debates de temas como emprego e condições de trabalho e programas próprios de remuneração, como PLR e PCR. Também
houve apresentações de balanço do Grupo de Trabalho (GT)
de Saúde e dos planos de previdência da Fundação Itaú.

BANCÁRIOS ENTREGAM PAUTA
DA CAMPANHA 2018 E COBRAM
MANUTENÇÃO DA CCT
O Comando Nacional dos Bancários entregou à
Fenaban, em 13 de junho, em São Paulo, a pauta de
reivindicações da Campanha de 2018 aprovada pela
20ª Conferência Nacional da categoria, que priorizou a
manutenção de todos os direitos assegurados pela Convenção Coletiva (CCT), aumento real de 5%, proteção ao
emprego, melhores condições de saúde e combate ao
assédio moral, melhoria da PLR, igualdade de oportunidades e mais segurança, além de defender os bancos
públicos e sua função social para o desenvolvimento do
Brasil. A primeira rodada de negociação foi marcada
para 28 de junho.
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BANCÁRIOS DE BRASÍLIA
RATIFICAM MINUTA DE
REIVINDICAÇÕES A SER
ENTREGUE À FENABAN
Em assembleia geral realizada em 11 de junho, na Praça
do Cebolão, no Setor Bancário Sul, os bancários de Brasília ratificaram a minuta de pré-acordo e a minuta geral
de reivindicações da categoria aprovada pelos delegados e delegadas da 20ª Conferência Nacional.
Os trabalhadores também referendaram as pautas
específicas definidas nos congressos nacionais dos
funcionários do Banco do Brasil e dos empregados da
Caixa Econômica Federal para a Campanha Nacional
Unificada 2018, que teve como mote
"Todos por Tudo - Resistir e vencer".

BANCÁRIOS DO BRB APROVAM
REIVINDICAÇÕES ESPECÍFICAS
PARA A CAMPANHA NACIONAL
Os bancários do BRB aprovaram em 19 de junho a pauta
de reivindicações específicas para a Campanha Nacional
2018. As questões foram debatidas ao longo do dia durante o Seminário de Delegados Sindicais do banco, realizado
no Centro Cultural de Brasília
(CCB), e aprovadas em assembleia da categoria após o
evento. Além de aumento real nos salários os bancários
também reivindicaram mais contratações, respeito aos
funcionários antigos e justiça nos processos seletivos, entre
outros pontos.
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BANCÁRIOS LANÇAM CAMPANHA
NACIONAL UNIFICADA 2018 COM
ATO EM DEFESA DAS ESTATAIS
Diante de um cenário atípico de enfrentamento aos retrocessos impostos pelo governo e sob a ameaça de privatizações
dos bancos públicos e do desmonte do Estado, o Sindicato
lançou em sua sede, no dia 20 de junho, a Campanha Nacional Unificada 2018, com um ato em defesa das estatais e da
soberania nacional. Com o lema “Todos por Tudo. Resistir e
Vencer”, essa foi a primeira campanha a ser realizada num
cenário político e econômico de ataques aos direitos trabalhistas e entrega do patrimônio nacional, promovidos pelo
governo Temer.

DIRETORES DO SINDICATO
LEVARAM CAMPANHA NACIONAL
DOS BANCÁRIOS PARA AS RUAS
FUNCIONÁRIOS DA POUPEX
APROVAM MINUTA ESPECÍFICA
DE REIVINDICAÇÕES
Em assembleia realizada dia 25 de junho, os funcionários da
Poupex aprovaram a pauta específica de reivindicações para a
Campanha Salarial de 2018. Na ocasião, foi debatida a proposta
de pauta apresentada pelo Sindicato. A pauta foi entregue à
presidência da Poupex no dia 2 de julho.

BANCÁRIOS REJEITAM
PROPOSTAS DOS BANCOS
A assembleia geral dos bancários de Brasília decidiu, na
noite de 8 de agosto, na sede do Sindicato, rejeitar as propostas apresentadas pela Fenaban (federação dos bancos),
pelo Banco do Brasil, pela Caixa e pelo BRB nas negociações realizadas até a data.

O QUE A NOVA
CCT GARANTE
•

•

Reajuste de 5% a partir de 1º de setembro de 2018 e 1%
de aumento real a partir de 1º de setembro de 2019.
PLR regra básica: 90% do salário mais R$ 2.355,76
limitado a R$ 11.713,59. Se o total ficar abaixo de 5%
do lucro líquido, salta para 2,2 salários, com teto de R$
27.058,37.
PLR parcela adicional: R$ 4.711,52.
Antecipação da PLR: Regra básica: 54% do salário
reajustado em setembro de 2018, mais fixo de R$
1.413,45, limitado a R$ 7.379,55 e ao teto de 12,8% do
lucro líquido - o que ocorrer primeiro. Parcela adicional
equivalente a 2,2% do lucro líquido do primeiro semestre
de 2018, limitado a R$ 2.355,76.
Piso de portaria: R$ 1.605,19.
Piso de escriturário: R$ 2.302,52.
Piso de caixa e tesouraria: R$ 3.110,40.
Vale refeição: R$ 35,18 por dia.
Auxílio-alimentação: R$ 609,87 /
13º auxílio-alimentação: R$ 609,87.
Auxílio-creche/babá: R$ 468,42 (filhos de até 71 meses).

•
•
•

MANUTENÇÃO DE DIREITOS
Abonos.
Piso de 55% para primeiro comissionamento.
Proibição de divulgação de rankings de desempenho.

•

MAIS CONQUISTAS
Realização do terceiro Censo da Diversidade.

•

•
•

SINDICATOS ASSINAM CCT E
ACORDOS ADITIVOS COM BB E
CAIXA
A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro (Contraf-CUT), as federações regionais e
estaduais (entre elas a Fetec-CUT/CN) e os sindicatos representados pelo Comando Nacional dos Bancários assinaram com a Fenaban, em 31 de agosto, em São Paulo, a
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria para
o período entre 1º de setembro de 2018 e 31 de agosto
de 2020. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal
também assinaram os acordos coletivos específicos para
o mesmo período de dois anos.

•
•
•
•
•

CONFIRA A CCT 2018/2020 NO PORTAL BANCARIOSDF.COM.BR

28 de dezembro de 2018
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AS LUTAS DOS BANCÁRIOS DE BANCOS
PRIVADOS SEGUIU FIRME EM 2018
EM DIA NACIONAL DE LUTA,
BANCÁRIOS DO SANTANDER
COBRAM MAIS RESPEITO

PLANO DE SAÚDE SANTANDER:
CUSTOS ABUSIVOS ASSUSTAM
BANCÁRIOS

Bancários e bancárias do Santander paralisaram as atividades em 31 de janeiro em todo o Brasil para cobrar do banco
mais respeito com os trabalhadores, clientes e usuários. Em
Brasília, o dia foi marcado por protestos do Sindicato contra
as medidas unilaterais adotadas
pelo banco espanhol. O banco implantou mudanças referendadas pela reforma trabalhista mesmo com a vigência
do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) assinado com os
bancários, que valia até 31 de agosto.

O movimento sindical recebeu inúmeras reclamações de
bancários apontando que está ficando impossível para pagar os custos da coparticipação do plano de saúde oferecido
pelo Santander. Os valores são exorbitantes e as cobranças
para todos os procedimentos (exames e consultas) cobertos
pelo convênio geram indignação.

MUDANÇAS GERAM
PROBLEMAS NO SANTANDER
A Comissão de Organização dos Empregados (COE) do Santander se reuniu, em 13 de dezembro, com representantes
do banco Santander para tratar dos aumentos abusivos nos
planos de saúde; unificação nos cargos da área operacional;
o sistema que determina rotas de deslocamento para o local
de trabalho; e os novos modelos de agência que estão sendo
implantados.

BANCÁRIOS DO BRADESCO
CONQUISTAM DIREITO A PARCELAR ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Uma das conquistas dos bancários do Bradesco na Campanha Nacional 2018 foi o parcelamento do adiantamento de férias, o qual os funcionários do HSBC já possuíam.
O empregado que sair de férias a partir de abril de 2019
poderá solicitar o parcelamento em três vezes sem juros.
Essas parcelas serão descontadas em folha de pagamento
junto com as demais verbas mensais, sendo a primeira
parcela no mês seguinte ao do adiantamento recebido.

EM REUNIÃO COM ITAÚ,
INTEGRANTES DO COE COBRAM
EXPLICAÇÕES SOBRE SQV
A Comissão de Organização dos Empregados (COE) do Itaú
esteve reunida com a direção do banco e o departamento
de relações sindicais em 24 de julho, em São Paulo, para
discutir o funcionamento do Score de Qualidade de Vendas
(SQV). A Fetec-CUT/CN e o Sindicato dos Bancários de Brasília foram representados pelo diretor Robertinho Alves.

MOVIMENTO SINDICAL DISCUTE COM
O BRADESCO SOBRE FECHAMENTO
DE AGÊNCIAS
Os bancários ficaram apreensivos após o Bradesco anunciar o
fechamento 200 agências em todo o país. O maior medo é com
a possibilidade de perda de emprego. Imediatamente após a
notícia, o movimento sindical procurou o banco para tratar do
assunto. Os representantes dos trabalhadores se reuniram com
o departamento de Relações Sindicais do Bradesco.

BANCÁRIOS DO ITAÚ
PARALISAM ATIVIDADES
CONTRA REFORMA
TRABALHISTA
Bancários e bancárias do Itaú de todo o país paralisaram as atividades no dia 1º de fevereiro em protesto contra a implantação da reforma trabalhista,
demissões e desrespeito ao cumprimento da convenção coletiva, com a retirada das homologações nos
sindicatos. Em Brasília, as agências ficaram fechadas
até o meio-dia. Diretores do Sindicato esclareceram o
motivo da mobilização e pediram o apoio dos clientes
e usuários, que se mostraram receptivos.

APÓS NEGOCIAÇÕES, ITAÚ
REAJUSTA PCR E BOLSA DE
ESTUDOS
O Itaú informou à Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), em 10 de dezembro,
que vai reajustar os valores do Programa Complementar de
Resultados (PCR) e da bolsa de estudos. O PCR será reajustado em 9% e a bolsa de estudos, em 5%.
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JURÍDICO DO SINDICATO ATUA
NA DEFESA DOS DIREITOS
Na esfera jurídica, o Sindicato trabalha para garantir os direitos trabalhistas dos bancários. O atendimento, feito por uma equipe de advogados que assessora o Sindicato, visa garantir direitos na Justiça do Trabalho, entre eles: pagamento da 7ª e 8ª horas; respeito à jornada de 6 horas;
ação de quebra de caixa para avaliadores de penhor e do FGTS sobre o auxílio alimentação dos empregados da Caixa.

AÇÕES JURÍDICAS PELO
PAGAMENTO DA 7ª E 8ª HORAS

O Sindicato é autor de ações na Justiça do Trabalho para
cobrar o pagamento da 7a e 8a horas para bancários do Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil e Caixa. As petições
foram protocoladas pela LBS Advogados, assessoria jurídica
da entidade, visando resguardar o direito dos trabalhadores.
Neste ano, um mutirão de Iniciais protocolou ações individuais e coletivas cabíveis, dentro do prazo previsto na Cláusula
11a da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2018/2020,
que trata da Gratificação de Função.

BANCÁRIOS TÊM
ASSESSORIA PARA HOMOLOGAR
DEMISSÕES

Mesmo com o fim da obrigatoriedade de se homologar
demissões com a presença de um sindicato, a secretaria
de Assuntos Jurídicos do Sindicato disponibiliza atendimento por meio de advogado para as homologações de
rescisão contratual.
Com o acompanhamento do Sindicato, que é a legítima
entidade representativa dos trabalhadores, é possível,
por exemplo, checar se a empresa tem alguma pendência com o trabalhador e também os documentos que
comprovam depósitos na conta individual do FGTS e
eventuais guias de levantamento do seguro-desemprego.
O serviço pode ser solicitado pelo telefone 3262-9043 ou
pelo e-mail sejur@bancariosdf.com.br.

SINDICATO GANHA AÇÃO QUE
BENEFICIA AVALIADORES DE
PENHOR DA CAIXA

Por meio de ação movida pelo Sindicato, a Justiça do Trabalho obrigou a Caixa a incorporar o adicional de quebra
de caixa aos contracheques dos avaliadores de penhor
da ativa e efetuar o pagamento das diferenças salariais
retroativas e seus respectivos reflexos. A quebra de caixa remunerava os empregados em atividades de atendimento
de clientes, manuseio e guarda de valores e documentos,
entre outras. O Sindicato também obteve êxito na ação
que reivindicava o adicional de quebra de caixa para os
tesoureiros e o restabelecimento para os caixas.

O FUTURO DOS PLANOS DE SAÚDE

Junto com várias entidades representativas dos trabalhadores, o
Sindicato lutou para extinguir os efeitos da resolução 23 da CGPAR,
que visa acabar com planos de saúde de autogestão dos empregados de estatais. A vitória ocorreu em novembro de 2018, quando
a Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade, o PDC
956/2018, de autoria da deputada federal Erika Kokay (PT/DF).

SINDICATO GARANTE LIMINAR
PROIBINDO DESCONTO DE DIA
DE GREVE NA CAIXA

Empregadas e empregados da Caixa se beneficiam da liminar
concedida ao Sindicato pela Justiça do Trabalho que impede
o desconto do dia 28 de abril de 2018, quando foi realizada a
Greve Geral contra as reformas trabalhista e previdenciária.

JUSTIÇA RECONHECE ILEGALIDADE
NO DESCONTO DO VALE
TRANSPORTE NO BRADESCO

A 18ª Vara do Trabalho de Brasília julgou procedente a ação
civil pública movida pelo Sindicato contra o Bradesco questionando a base de cálculo utilizada pelo banco para efetuar o
desconto do vale transporte dos bancários. Pelo que determinam a lei e a CCT da categoria, o banco apenas pode descontar de seus empregados o percentual de 4% do salário-base. A
sentença determinou a devolução dos valores aos empregados e ordenou que o desconto do vale transporte deve ocorrer
apenas sobre o salário-base.

AÇÃO TRIBUTÁRIA EM DEFESA
DOS SINDICALIZADOS
PARTICIPANTES DA FUNCEF

O Sindicato ajuizou ação coletiva tributária em defesa dos empregados da Caixa e participantes da Funcef. O objetivo é garantir
a declaração da isenção, ou seja, que os valores das parcelas
destinadas ao equacionamento do déficit do fundo de pensão
sejam afastados da base de cálculo do imposto de renda, além da
dedução integral das parcelas na declaração de ajuste anual.
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NA SAÚDE, SINDICATO BUSCA GARANTIR
DIREITOS E PREVENIR DOENÇAS
Em prol da saúde do trabalhador bancário, o Sindicato atua não só de forma combativa, buscando conquistar e preservar direitos,
mas também presta assistência psicológica aos trabalhadores adoecidos por meio da Clínica do Trabalho.
Outro foco de ação da entidade tem a ver com a prevenção de doenças e a conscientização dos trabalhadores. Para tanto, conta
com a campanha de atenção à saúde mental do bancário, que visa produzir e distribuir informações de qualidade para a categoria, além
de promover diversas atividades, a exemplo do seminário “Quanto vale uma vida? Trabalho que adoece!”.

COMBATER ASSÉDIO
MORAL FOI PRIORIDADE
NA CAMPANHA 2018
SINDICATO DEBATE ADOECIMENTO NO TRABALHO X SUICÍDIO
Bancários, delegados sindicais, dirigentes e funcionários
do Sindicato participaram do seminário “Quanto vale
uma vida? Trabalho que adoece!” realizado pela entidade em outubro de 2018. O evento abordou o tema
‘Cuidando do sofrimento no trabalho dos bancários’
e tratou das ‘Implicações jurídicas do sofrimento no

ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
SINDICATO SE REÚNE COM
FUNCIONÁRIOS DA DITEC DO BB

Dentro da Campanha Nacional dos Bancários 2018, os
bancários apontaram o combate ao assédio moral como
uma das prioridades. A reivindicação ficou em terceiro
lugar, com 18%, antecedida por aumento real (25%) e
manutenção dos direitos (23%). Segundo pesquisa do
Observatório Digital de Saúde e Condições de Trabalho, o
sistema financeiro é responsável por 17% dos afastamentos por depressão, por 18% por transtornos ansiosos e
14% por estresse grave e transtornos de adaptação.

DEFESA DO SAÚDE CAIXA E
MANUTENÇÃO DOS DIREITOS
SÃO FOCOS DE NEGOCIAÇÃO

SINDICATO DISCUTE MUDANÇAS
NO MUNDO DO TRABALHO
ESTRATÉGIAS CONTRA A
PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO
Em novembro, o Sindicato participou de seminário
organizado pela Federação dos Bancários do Centro
Norte (Fetec-CUT/CN), que reuniu analistas e dirigentes para discutir e avaliar as estratégias de combate
ao adoecimento do trabalhador bancário diante de
projetos que precarizam a relação do trabalho, como
a reforma trabalhista e liberação da terceirização.

Para lembrar o Dia Mundial em Memória das Vítimas de
Acidentes e Doenças do Trabalho, o Sindicato promoveu,
em maio, o Seminário Desestruturação do Trabalho, Assédio
Moral e Suicídio. Foram debatidas perspectivas históricas e
sociais, além das experiências sindicais e acadêmicas sobre
as mudanças no mundo do trabalho. Também foram discutidos modelos de gestão da atualidade e as novas patologias
do trabalho, com foco na desestruturação do trabalho, assédio moral e suicídio. Resgatar a solidariedade e a consciência
de classe contra a violência do capital financeiro foi uma das
principais conclusões do seminário.
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FORMAÇÃO SINDICAL É ESSENCIAL
COMO INSTRUMENTO DE LUTA

O

Sindicato desenvolve uma política de Formação Sindical que instrumentaliza dirigentes e delegados sindicais, bancários da base e seus funcionários,
para enfrentar a atual conjuntura que o país atravessa. Este ano, foram realizados cursos, palestras e seminários, visando desenvolver entre os participantes a capacidade de análise crítica da realidade, além de difundir o histórico do
movimento sindical, sua conformação atual, suas formas de organização e mobilização para lutar pela manutenção de direitos e por suas pautas de reivindicação.
Um dos instrumentos dessa política é o Plano de Trabalho da entidade, publicado
em outubro. O objetivo deste plano é avançar na estruturação de uma Política de Formação que não alcance apenas a diretoria do Sindicato, mas que possa se consolidar
como uma estratégia de conscientização da categoria e de classe.

ORSB

CURSO DE
PATERNIDADE

Este ano, a Secretaria de Formação Sindical certificou 160 bancários participantes de 16 turmas
do curso de Paternidade Responsável, promovido pela entidade.
Com o documento, os futuros pais
ficam aptos a usufruir da licença-paternidade ampliada de 5 para
20 dias.
Gratuito para os sindicalizados,
o curso tem um custo de R$ 180
para os bancários não associados.
E uma novidade: agora as futuras mães bancárias podem inscrever gratuitamente seus parceiros
no curso, independente deles serem ou não bancários.

CPA 10 E 20

A Secretaria de Formação também investiu, em 2018, na exibição
de filmes que estimulem a reflexão
e o senso crítico sobre a luta dos
trabalhadores, cidadania (mulheres,
negras e negros, juventude, aposentados, saúde do trabalhador, meio
ambiente, mídia, etc) e compreensão
do momento histórico em que vivemos, para os funcionários do Sindicato. Após a projeção há debate sobre o
conteúdo das obras.
O filme de lançamento da sessão
foi “As Sufragistas”, em parceria com
a Secretaria das Mulheres do SEEBB-DF e a Secretaria das Mulheres da
Fetec-CN. Depois foram exibidos, “Eu,
Daniel Black”, “Snolder herói ou traidor”, “Que horas ela volta?” e o documentário “Suicídio- série fragmentos”.

INGLÊS

Numa parceria com com a Teacher’s
Delivery Soluções Personalizadas de
Idiomas, o Sindicato realizou o curso de
Inglês Básico (para iniciantes) e Business
English (preparatório para o Bulats Test),
com a participação de 18 trabalhadores. O curso, direcionado aos bancários
sindicalizados da ativa, aposentados e
dependentes, tem duração de 10 meses,
com aulas duas vezes por semana, pela
manhã, tarde e noite.

$

O Sindicato realizou, em 2018,
oito turmas do curso regular de
preparação para o exame de Certificação Profissional Anbima séries
10 e 20 (CPA 10 e CPA 20), com a
participação de 128 bancários. Os
sindicalizados têm 50% de desconto e concorrem a uma bolsa
integral, sorteada pela entidade.
O curso é ministrado pelo economista Agostinho Silva Filho, MBA
em Finanças/Ibmec, professor de
MBA e mestrado em Economia.
Aulas presenciais, com aplicação de
um teste simulado e revisão geral
de conteúdo. O material didático é
composto de apostila eletrônica e
lista de exercícios.

SESSÃO CINE
E PROSA

Além do curso de formação inicial,
o ORSB (Organização e Representação
Sindical de Base) é referencial, uma vez
que ele é pré-requisito para inúmeros
outros cursos ofertados pelas Escolas de
Formação da CUT.

PLANO DE FORMAÇÃO

Em parceria com o Sinpro/DF foram desenvolvidas as atividades de lançamento dos planos de
Formação dos dois sindicatos, com a palestra “Neo
liberarismo X Estado de bem-estar social”, com Aluízio
Mercadante; série de seminários para delegados sindicais “30 anos da Constituição Cidadã”; e os cursos “Mídia ideologia e poder”, elaborado pelo professor aposentado da UnB, Venício Lima, e “Política Tributária e
os Trabalhadores”, ministrado por técnicos do Dieese.

Mais cursos e atividades
desenvolvidas pela Secretaria
de Formação neste ano:
•

6º Encontro Nacional de Blogueiros e
Atividades Digitais.

•

•

•
•

Oficina de ideias com os temas:
O impacto da tecnologia no trabalho bancário e Ciência, Tecnologia e
Pessoas.
Curso Introdução ao mundo mágico da fotografia, ministrado pela
diretora do Sindicato e bancária do
Bradesco, Raissa Fraga.
Palestra sobre a Reforma Trabalhista, parceria com a Secretaria de Assuntos Jurídicos e a LBS Advogados.
Outros cursos promovidos pela
Secretaria de Formação durante
2018 foi o de Oratória, com o tema
Captação de Lideranças Femininas e
Radicalidade.
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COMUNICAÇÃO
COM RAPIDEZ E
QUALIDADE
MARCOU TRABALHO
DA IMPRENSA DO
SINDICATO
É compromisso do Sindicato manter os bancários e bancárias
sempre bem informados das lutas e mobilizações da entidade em
defesa dos direitos da categoria. Para isso, a secretaria de Imprensa
mantém todos os canais de comunicação com os trabalhadores
atualizados com informações de qualidade e com rapidez.

MÍDIA IMPRESSA

A equipe de jornalismo do Sindicato produziu, em 2018, um total de
23 edições do Informativo Bancário cuja tiragem de cada exemplar
alcança 30 mil bancários do DF.
Além disso, circularam 6 jornais
específicos do BB, 4 da Caixa, 5
do BRB, 2 dos bancos privados e 3
direcionados à população.

TV BANCÁRIOS

Em 2018, os programas TV Bancários na TV
Comunitária e TV Bancários Web levaram mais informação aos bancários e à
sociedade brasiliense. O TV Bancários Web
contou com 39 edições durante o ano e o
da TV Comunitária de Brasília teve
42 programas. As edições estão disponíveis no canal do Sindicato no Youtube.

BANCÁRIO ZAP

A entidade também ampliou a sua comunicação por meio
do WhatsApp. Adicione o número 99124-8550 e mande
seu nome e o banco onde trabalha.

BANCÁRIO NET

Trata-se de outro importante
canal de comunicação do
Sindicato, que é o sistema de
envio de e-mails aos sindicalizados. Durante o ano de 2018,
foram enviadas 88 mensagens.

FACEBOOK

No Facebook, o Sindicato

alcançou mais de 695.300
pessoas com 632 publicações

em 2018. São 17.875 seguidores
na página e 17.936 curtidas.
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CULTURA E ENTRETENIMENTO
FESTA DOS
BANCÁRIOS

As atrações da festa que lotou o
salão social da AABB no dia 15
de setembro foram o cantor e
compositor paraibano Chico César, a dupla sertaneja Henrique e
Ruan e o DJ Cacai Nunes.

TEATRO

ORQUESTRA

Palco de muitas atividades lúdicas e
políticas, o Teatro dos Bancários recebe
espetáculos de dança, música, teatro,
poesia, contribuindo para difundir a
cultura brasileira e de outros povos, como
no caso da música cubana, com a banda
Sabor de Cuba e a Corazón Salsero.

Aconteceu ainda o PALCO CERRADO – Festival
de Múltiplas Linguagens, que abrange apresentações artísticas nas séries Música e Artes Cênicas
(teatro, teatro de bonecos, teatro infantil e forma
animadas, dança e circo). Entre os principais
objetivos estão apresentar a diversidade das expressões culturais e as inovações artísticas do DF.

FESTIVAIS

Outra atração deste ano do Teatro foi a 4ª edição do FESTIVAL
ESTUDANTIL DE TEATRO AMADOR (Festa), que reuniu 11 produções estudantis de escolas da rede pública e privada do DF, envolvendo mais de 150
alunos. O evento também oferece oficinas de atuação para teatro e cinema,
dramaturgia, dança contemporânea e teatro e psicanálise gratuitamente.

OKTOBIER DOS
BANCÁRIOS

Foi realizada a segunda edição da Oktobier
dos Bancários, evento que promete se firmar
como atração cultural relacionada ao empreendedorismo. O festival reuniu produtores
artesanais de cerveja da categoria bancária.

A Orquestra Sinfônica do Teatro
Nacional também se apresenta
no Teatro, com concertos às
terças-feiras, sob a regência do
maestro titular Cláudio Cohen e a
apresentação de várias personalidades nacionais e internacionais.

CINE CLUBE

Exibição de filmes de expressão cultural também faz parte da programação do Teatro dos Bancários, a exemplo do longa-metragem “No
Caminho pro Quilombo”, do diretor Fabrício Cezar. Na sequência, aconteceu a 1ª Mostra Audiovisual Conexões Ancestrais, que reuniu obras
conceituais da polonesa Patrycja Grzybek-Cezar, retratando elementos
africanos inseridos no cotidiano brasileiro.

FÓRUM SOCIAL MUNDIAL

O Sindicato esteve presente na grande Marcha de Abertura do Fórum Social Mundial realizado
em março em Salvador (BA), contra os retrocessos e os ataques à democracia no Brasil. O evento contou com a participação de cerca de 60 mil pessoas de 120 países, entre eles bancários,
representantes de movimentos sindicais e sociais, ONGs, estudantes, intelectuais e religiosos.

CURSO DE TEATRO

Em parceria com o Sindicato, a atriz e diretora
Fabianna Kami é responsável pelo curso de
teatro oferecido aos bancários e bancárias sindicalizados e seus dependentes.

CORRIDA POUPEX

CORRIDA DOS BANCÁRIOS

Expediente

Também para comemorar o aniversário do Sindicato, no dia 23 de setembro, aconteceu a Corrida
de Rua e Caminhada dos Bancários do DF, no
Parque da Cidade. O evento teve como objetivo
promover e incentivar a prática desportiva tanto
entre os bancários como na comunidade de
Brasília. Cerca de 500 corredores profissionais e
amadores participaram desta edição que contou
com os percursos de 3km para a caminhada,
além de 5km e 10km para a corrida.

Com o apoio do Sindicato, bancários e bancárias também participaram da Corrida Poupex
2018 - etapa Carcará. A corrida aconteceu em
1º de setembro, no Setor Militar Urbano (SMU),
e contou com a participação de 45 sindicalizados sorteados pelo Sindicato, que disputaram
nas distâncias de 5 km e 10 km, com percursos
aferidos por medidor oficial.

TORNEIO DOS CAMPEÕES

Iniciado em 2016, o Torneio dos Campeões
aconteceu em maio, na Associação Brasil HSBC.
Nesta segunda edição, a exemplo da primeira,
participaram os campeões dos últimos anos:
Dynamo, Juvenil, HSBC e Amigos para Sempre,
que venceu o torneio com o placar de 4 x 3.

FUTEBOL

Outro momento de lazer e entretenimento da
categoria fica por conta da tradicional Copa dos
Bancários de Futebol Society. Em 2018, a equipe
campeã foi Schalke 69 com 23 gols marcados ao
longo do campeonato.

XADREZ

Em 16 de dezembro, foi realizado o 2º Torneio de
Xadrez de Integração do Sindicato.
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