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Na Campanha Nacional dos 
Bancários 2020, os bancários 
reivindicam a reposição da infl ação 
(INPC), entre 1º de setembro de 
2019 e 31 de /8/2020, mais aumento 
real de 5% (índice) para salários e 
demais verbas, como VA e VR, aux-
ílio-creche/babá, entre outras.

Reivindicam também PLR 
de três salários mais parcela fi xa 
de R$ 10.742,91, corrigido pelo 
percentual que corresponde à re-
posição da infl ação acumulada 
no período compreendido entre 
01.09.2019 até 31.08.2020 mais 
aumento real de 5% (cinco por 
cento); a manutenção de todos os 
direitos previstos na Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) da 
categoria; uma cláusula nova 
garantindo direitos no regime 
de home offi ce; a possibilidade 
de sindicalização eletrônica; e a 
contribuição negocial no mesmo 
modelo de 2018. Sobre este último 
ponto, é importante ressaltar que, 
na consulta nacional, 96% con-
cordaram que todos os bancários, 
sindicalizados e não sindicaliza-
dos, devem fi nanciar a luta, uma 
vez que todos são benefi ciados pe-
las conquistas da campanha.

A pauta da campanha foi con-
struída coletivamente, por meio de 
consulta eletrônica à categoria em 
todo o país, onde foram apontadas 
as  prioridades. Também foram 
realizados debates em encontros 
virtuais por bancos (conferên-
cias estaduais). As pautas foram 
aprovadas na 22ª Conferência Na-
cional dos Bancários, ocorrida nos 
dias 17 e 18 de julho.

No início de agosto inicia-
ram-se os encontros dos represen-
tantes dos bancários (Comando 
Nacional dos Bancários) com a 

Bancários pedem 5% de aumento real, manutenção 
de direitos e regulamentação do home offi ce

Fenaban. Na campanha nacional 
unifi cada não se reivindica apenas 
o reajuste salarial para toda a cat-
egoria, mas também a ampliação 
de direitos. E foi isso que possibil-
itou à categoria conquistar tantos 
direitos nas últimas décadas, como 
PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados), vale-alimentação, 
auxílio-creche/babá, folga assidui-
dade, licença-maternidade de 180 
dias, licença-paternidade de 20 
dias, instrumento de combate ao 
assédio moral e muitos outros. 

Além das reivindicações leva-
das à Fenaban (Federação Nacio-
nal dos Bancos), os bancários do 
BB e da Caixa têm reivindicações 
específi cas. Essas pautas específi -
cas são negociadas pelos represen-
tantes dos trabalhadores desses 

bancos diretamente com as respec-
tivas diretorias das instituições 
fi nanceiras. Assim, na Campanha 
Nacional Unifi cada, além das me-
sas de negociação com a Fenaban, 
que resultam na renovação da 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT), também são realizadas 
mesas com as direções do BB e da 
Caixa, que resultam na renovação 
de seus respectivos Acordos Cole-
tivos de Trabalho (ACT) aditivos à 
CCT. 

Pandemia 
Devido à pandemia de coro-

navírus, as mesas de negociação 
entre o Comando Nacional dos 
Bancários e a Fenaban estão sendo 
realizadas por videoconferência. E 
as assembleias de bancários, para 

analisar as propostas da Fenaban, 
também serão realizadas de forma 
virtual, por meio de link previa-
mente divulgado pelo Sindicato.

Os bancários foram uma das 
primeiras categorias a se mobili-
zar e conquistar avanços logo no 
início da pandemia. Assim, já em 
março, estabeleceram um canal 
permanente de negociação com o 
bancos para garantir medidas de 
proteção contra a Covid-19. Uma 
delas foi a conquista do home offi ce 
para aproximadamente 250 mil 
trabalhadores bancários em todo 
o país, cerca de 55% da categoria, 
preferencialmente para os de gru-
pos de risco ou coabitantes (que 
moram com pessoas do grupo de 
risco), protegendo assim a vida dos 
trabalhadores e de suas famílias.

28 de agosto é Dia dos Bancários
É dia de lembrar as nossas lutas

 e as conquistas de nossos direitos

Neste ano, o 28 de agosto é dia de resistência!
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A pandemia do novo Coro-
navírus trouxe uma nova reali-
dade ao mundo dos trabalhadores: 
o teletrabalho. Por isso, este foi o 
primeiro ponto debatido com os 
bancos nesta Campanha Nacio-
na. Por ser um assunto novo nas 
relações trabalhistas, o trabalho 
à distância não pode prejudicar a 
saúde e o bolso dos trabalhadores e 
nem signifi car a perda de direitos. 

Defi nir as novas regras para 
este modelo de trabalho é urgente 
e necessário. Pesquisa feita pelo 
Departamento Intersindical de 
Estudos e Estatísticas Socioeco-
nômicas (Dieese) com mais de 11 
mil bancários revelou que o tele-
trabalho adotado pelos bancos 
desde o início da pandemia provo-
ca problemas de saúde, gastos 
adicionais para os trabalhadores 
que atuam em suas casas, além 
da falta de mobiliário, entre out-
ras difi culdades.

Cerca de 70% dos entrevis-
tados disseram que os bancos 
poderiam melhorar a situação 
da saúde dos que trabalham em 
casa fornecendo equipamen-
tos adequados, com padrões er-
gonométricos, que protejam o 
usuários de danos e distúrbios 
físicos provocados pelo trabalho 
intenso. A reclamação tem base, 
já que 32,5% disseram que seus 
bancos não disponibilizaram 
qualquer equipamento necessário 
para o trabalho à distância.  

Além disso, apenas 19% dis-
seram que têm algum cômodo ap-
ropriado para o trabalho em suas 
casas, ou seja, trabalham ocupan-
do a sala, a cozinha ou o quarto. 
Nesta  negociação, a categoria 
bancária reivindica, além de os 
bancos arcarem com os custos de 
equipamentos e estruturas ade-
quadas, que também seja pago um 
“auxílio home offi ce” para quem 
trabalhar à distância.

Saúde ameaçada e jornada 
controlada

A pesquisa também mostrou 
que 72,6% dos entrevistados es-
tão sempre preocupados com o 
trabalho. Fadiga constante e can-
saço são sintomas de 60,6% dos 
consultados. Dores musculares 
afetam 63,4% e 54,3% têm medo 
de serem esquecidos pelas chefi as, 
perderem oportunidades profi s-

sionais ou perdem o emprego com 
o afastamento do local original de 
trabalho. “.

Na cláusula específi ca sobre 
teletrabalho se estabelece que “o 
empregador é responsável pelas 
condições de saúde e segurança no 
ambiente de trabalho, independen-
temente do local onde o serviço seja 
prestado”. A mesma cláusula tam-
bém determina que o “fi cará a cargo 
do banco o fornecimento de todo e 
qualquer equipamento ou materi-
al necessários para a realização do 
trabalho, bem como a manutenção, 
reposição e abastecimento”.

Desde que entraram em tele-
trabalho, 32,1% dos bancários en-
trevistados disseram que tiveram 
suas contas de internet mais 
caras. Também aumentaram 
os gastos com contas de luz, de 
acordo com 78,6%. A despesa com 
supermercado também saltou, de 
acordo com 72% dos entrevista-
dos. “Os bancos economizam com o 
teletrabalho, os bancários não po-
dem ter gastos com o teletrabalho, 
cabe aos bancos ressarcirem esses 
custos”, declarou Juvandia.

A cláusula do teletrabalho 
também estabelece que a jornada 
de trabalho deve ser controlada, 
“com mecanismos de hibernação 
de todos os sistemas utilizados 
para desempenho das funções 
dos teletrabalhadores, quando 
alcançado o limite da jornada”. O 
controle da jornada é importante 
porque a pesquisa do Dieese rev-
ela que para 36% dos entrevis-
tados, a jornada de trabalho au-
mentou. O que não têm qualquer 
controle sobre o cumprimento da 
jornada são 32%. Os que estão em 
piores condições, 26% na pesqui-
sa, são os que dizem que estão tra-
balhando mais do que antes sem 
receber hora extra ou acúmulo no 
banco de horas.

As mulheres são mais preju-
dicadas nos problemas provoca-
dos pelo teletrabalho. Enquanto 
a pesquisa mostra que 23,8% da 
categoria avalia que o trabalho 
doméstico fi cou difícil ou muito 
difícil do que antes, o percentual 
sobe para 35,8% quando as en-
trevistas são mulheres. Ter fi lhos 
em idade escolar em casa atrapal-
ha a vida de 42,1% de quem está 
em teletrabalho.

Teletrabalho não pode 
prejudicar a categoria

Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Muitos trabalhadores não sabem, mas uma palavrinha chata 
chamada ultratividade tem muito a ver com a vida deles. É ela que 
garante que a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), vales al-
imentação e refeição, auxílio-creche, adicional por tempo de serviço 
e todos os diretos defi nidos na Convenção e/ou no Acordo Coletivo 
de Trabalho não sejam retirados dos trabalhadores quando estes 
instrumentos perdem a vigência. Direitos estes, aliás, conquistados 
ao longo de décadas de lutas da categoria

“Como a reforma trabalhista feita pelo governo Temer acabou 
com a ultratividade e o governo Bolsonaro vetou o trecho da Lei, 
aprovada pelo Congresso Nacional, que garantia a ultratividade 
durante a pandemia de Covid-19, todos os direitos previstos nas 
CCTs e nos ACTs são suspensos”, explicou o advogado trabalhista 
Jefferson Martins de Oliveira, que presta assessoria jurídica para 
a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT).

O veto de Bolsonaro citado pelo advogado foi sobre o inciso IV do 
artigo 17 da Lei 14.020/2020, que dizia durante o estado de calami-
dade pública, “as cláusulas das convenções coletivas ou dos acordos 
coletivos de trabalho vencidos ou vincendos, salvo as que dispuserem 
sobre reajuste salarial e sua repercussão nas demais cláusulas de 
natureza econômica, permanecerão integrando os contratos individ-
uais de trabalho, no limite temporal do estado de calamidade pública, 
e somente poderão ser modifi cadas ou suprimidas mediante nego-
ciação coletiva”.

Fim dos direitos
Um exemplo é a CCT e os ACTs dos bancários, que vencem no 

fi nal do mês de agosto. Caso as negociações em andamento entre o 
Comando Nacional dos Bancários e a Federação Nacional dos Ban-
cos (Fenaban) não sejam concluídas até o dia 31 de agosto, bancários 
e bancárias entram em setembro sem todos os direitos previstos na 
convenção e nos acordos coletivos da categoria. Os bancos poderão, 
por exemplo, deixar de pagar os vales alimentação e refeição e até 
a PLR.

“Muitos bancários não conseguem se ver sem os chamados 
‘benefícios’, mas a maioria deles foi conquistada graças às nego-
ciações coletivas do movimento sindical. Se não houver acordo até 
o fi nal deste mês e os bancos não garantirem a ultratividade, de 
um dia para o outro, a categoria pode perder direitos históricos, 
obtidos após décadas de negociações coletivas”, destacou a mestre 
em Desenvolvimento Econômico (IE-Unicamp), Bárbara Vallejos, 
do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese).

“Desde o início da pandemia no país, pedimos para que os ban-
cos garantissem a ultratividade da nossa CCT e acordos coletivos. 
Mas, eles estão com a faca e o queijo nas mãos após a eleição de um 
Congresso Nacional retrógrado, formado em sua maioria por repre-
sentantes do empresariado, e de um governo que não tem qualquer 
compromisso com a manutenção dos direitos dos trabalhadores”, 
disse a presidenta da Contraf-CUT, Juvandia Moreira, que é uma 
das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários.

Fonte: Contraf-CUT
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Conecte-se

Na Campanha Nacional, os 
e as banrisulenses defenderão 
a renovação integral da CCT 
e do ACT Banrisul e o índice 
de reajuste que for aprovado 
nacionalmente; a reafi rmação 
da Minuta de Reivindicações; 
padronização nos protocolos 
e divulgação em todas as de-
pendências do banco do Acor-
dos e Compromissos Firmados 
com o Movimento Sindical; e 
a regulamentação do Teletra-
balho.

Em uma das resoluções, os 
e as banrisulenses defendem a 
manutenção do Banrisul públi-
co, contra a PEC 280. Na outra, 
apresentam propostas de regu-
lamentação das medidas para 
o período da pandemia de coro-
navírus, como testagem ampla 
dos(as) empregados(as), terce-
irizados(as) e estagiários(as); 
fechamento das agências nos 
casos de suspeita de Covid-19; 
revezamento padronizado, com 
equipes que não se cruzem; 
emissão de CAT para os/as 
que contraírem a doença; sus-
pensão das metas e campanhas 
de venda durante a pandemia 
e acompanhamento psicológico 
(o sofrimento psíquico da cate-
goria cresce a cada dia).

Neste ano o Banrisul elegeu 
Fernando Tadeu Perez como 
o novo negociador contratado 
pelo banco. A grande novidade 
é que depois de muitos anos, 
este negociador terá autono-
mia na mesa para negociar com 
os bancários, proporcionando 
mais agilidade no processo.
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O aplicativo permite o contato direto e rápido com o 
sindicato. Através dele você poderá 

solicitar informações, denúncias, 
preencher sua fi cha de fi liação, fazer 

consultas e buscar informações gerais sobre 
as sedes e campanhas salariais. 

O app do sindicato e o da carteira de sócio estão disponíveis para 
download na sua play store  ou app store e você não precisa pagar nada 

para tê-lo no seu celular. Busque por BANCAX e baixe no seu celular

Baixe o app do sindicato e a carteirinha de sócio
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A Justiça do Trabalho conde-
nou a Caixa Econômica Federal 
(CEF) a pagar uma indenização 
de dano moral coletivo no val-
or de R$ 1,2 milhão por assédio 
moral  sexual a pelo menos três 
trabalhadoras de uma unidade 
sediada no município. 

A condenação é resultado de 
uma ação civil pública ajuizada 
em 3 de maio do ano passado pelo 
Ministério Público do Trabalho 
(MPT) em Caxias do Sul contra 
uma unidade da instituição fi -
nanceira que funcionava no mu-
nicípio.

A denúncia original do caso 
foi feita ao MPT pelo Sindicato 
dos Bancários em 2 de maio de 
2016, a partir de relatos de fun-
cionárias que alegaram ter sof-
rido assédio moral e sexual por 
parte de um cargo de chefi a. O 
coordenador da Secretaria de For-
mação do Sindicato dos Bancários 
de Caxias do Sul e Região, Már-
cio Colombo (que é funcionário da 
Caixa), lembra que na época che-
gou a ser feita uma reunião com 
todos os/as assediados/as. Cerca 
de 16 pessoas tinham relatos de 
assedio cometidos pela chefi a.

“Na época foi instaurado 
uma sindicância interna, inclu-
sive com a vinda de pessoas de 
Brasília para averiguar a situ-
ação. No entanto, o processo não 
teve resultados. E como a Caixa 
não tomou providências, o Sindi-
cato encaminhou o caso para o 

Ministério Público do Trabalho”, 
lembra o diretor.

A sentença foi proferida no 
dia 8 deste mês pela 2ª Vara do 
Trabalho em Caxias. Segundo a 
decisão, o valor será destinado a 
instituição ou entidade social in-
dicada pelo MPT na fase de ex-
ecução da sentença. 
Penalidades

Seis unidades da Caixa tam-
bém foram condenadas a cumprir 
11 medidas relacionadas a orien-
tações e práticas que previnam o 
assédio na empresa. A multa é de 
R$ 100 mil por obrigação descum-
prida. Haverá acréscimo de R$ 10 
mil por trabalhador prejudicado, 
específi ca e individualmente con-
siderado, quando envolver pes-
soas passíveis de identifi cação. 
Cabe recurso da decisão.

Segundo o procurador do 
Trabalho, Raphael Fabio Lins 
e Cavalcanti, que acompanha 
o caso atualmente, a institu-
ição responde na esfera civil e o 
suposto autor pode responder na 
esfera criminal:

– A caixa responde pelos atos 
de seus empregados, por força do 
artigo 932, inciso III, do Código 
Civil. O assediador pode ser re-
sponsabilizado inclusive no âmbi-
to penal, porque assédio sexual é 
também crime pelo artigo 216-A, 
do Código Penal.

O Processo

O processo corre em segredo 
de Justiça para preservar o nome 
das vítimas. Em um trecho da 
sentença, divulgado pelo MPT, 
juiz do Trabalho determina que 
"a Caixa deve abster-se de, por 
qualquer de seus representantes 
ou empregados que ocupem car-
gos ou funções de chefi a, gerên-
cia e direção, utilizar de práti-
cas vexatórias ou humilhantes 
contra trabalhadores. Também 
deve abster-se de submeter, de 
permitir ou de tolerar, por atos 
de superiores hierárquicos ou 
prepostos, qualquer tipo de com-
portamento no âmbito da empre-
sa que, impingindo maus tratos 
ou tratamento desrespeitoso de 
conotação sexual a trabalhadores 
(homens e mulheres), indepen-
dentemente do tipo de vínculo 
com a empresa, possa confi gurar 
assédio sexual."

O depoimento de uma das víti-
mas, conforme o MPT, relata além 
de assédio verbal, contato físico 
do chefe. Ela diz que ele "chegava 
por trás, de pé", enquanto ela es-
tava sentada, colocava a mão nos 
ombros e no pescoço dela, massag-
eando-a. O chefe também escrevia 
no grupo de comunicação virtual 
interno frases como: "tu tá uma 
loucura hoje"; "se você vier de saia 
todos os dias, eu não me aguento", 
entre outras. Em uma das conver-
sas, o chefe "deu a entender" que 
poderia colocar a depoente em 
cargo muito superior ao dela.

Justiça do Trabalho condena Caixa por casos de 
assédio moral e sexual em Caxias do Sul  Uma funcionária relatou que o 

chefe "se encorajou a tomar liberdades 
com ela; apesar de ser casada, pas-
sou à ser cortejada; que ele percebeu 
como mexer psicologicamente com 
cada uma das colegas que ele assedia-
va". Ele a chamava constantemente 
para conversas, as quais, começaram 
a ter o teor "tu precisa baixar a guar-
da" e "tu precisa te aproximar mais 
de mim". Ela foi percebendo que o 
seu superior estava com "segundas 
intenções", mas a depoente manteve 
distância. Também havia contato físi-
co, pois ele "chegava por trás, de pé", 
enquanto ela estava sentada, colocava 
a mão nos ombros e no pescoço dela, 
massageando-a. O chefe costumava 
"arrumar" a roupa dela, colocando o 
sutiã para dentro da blusa. Os elogios 
também foram fi cando cada vez mais 
invasivos.

O chefe começou a escrever no 
grupo de comunicação virtual inter-
no, "como você está bonita hoje", "tu 
tá uma loucura hoje”, avançando para 
"se você vier de saia todos os dias, eu 
não me aguento", "tem que vir de saia 
trabalhar", "esta tua calça deixa tua 
bunda linda", “essa camisa deixa apa-
recer o teu sutiã" e "tá de matar hoje". 
Ela começou a modifi car seu modo de 
vestir, passando a usar cabelo preso 
e roupas escuras, bem como evitan-
do saias e vestidos. Em uma das con-
versas, o chefe "deu a entender" que 
poderia colocar a depoente em cargo 
muito superior ao dela, como o de su-
pervisora. Depois dessa denúncia e 
dos fatos relatados à psicóloga, o supe-
rior hierárquico passou a fazer piadas 
sobre chegar perto das mulheres no 
ambiente de trabalho.

Outra funcionária disse que du-
rante um tempo, toda vez que ela 
chegava, sentia um olhar desrespeito-
so, acompanhando sua passagem en-
quanto caminhava. Algumas vezes, 
um elogio vinha acompanhado desse 
olhar. Ela demonstrou incômodo e 
começou a não responder ao “bom dia” 
e a olhar para baixo. Ele se deu conta 
e fi cou mais ofensivo e a fazer conta-
to pelo mensageiro interno da Caixa. 
Fazia comentários do tipo “como esta 
meia calça cor vinho fi ca bem em ti 
“ou “o teu penteado de hoje está dif-
erente do de ontem e eu gosto mais 
assim”. Ela explicou que ele não us-
ava expressões de baixo calão, o que 
tornava ainda mais constrangedora a 
situação, porque não permitia respos-
ta. Ela passou a se arrumar cada vez 
menos, evitando ao máximo chamar 
atenção.

O chefe a convidou para “tomar 
um chopp”. Ela afi rmou expressa-
mente que não tinha interesse em sair 
com ele. Ele respondeu algo do tipo 
“mas tu não tem interesse em crescer 
na empresa?”. Depois da recusa o 
gestor passou a adotar outras medi-
das contra a depoente, sendo muito 
grosseiro. Em reuniões, quando ela 
dava uma sugestão, era ridicularizada 
por ele. Em uma ocasião, o chefe tinha 
determinado que a atividade fosse 
feita de uma forma que não seria mais 
produtiva e, então, ela sugeriu outra 
forma, que foi rechaçada de forma es-
palhafatosa, debochando da proposta.

Alguns relatos das vítimas


