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COMANDO NACIONAL
COBRA PROPOSTA

DOS BANCOS

19 de agosto: Dia Nacional de Mobilização

#VocêNoControle CAMPANHA NACIONAL
D@S BANCÁRI@S 2022

 Após dez rodadas de negociação da 
Campanha Nacional 2022, a Federação Na-
cional dos Bancos (Fenaban) ainda não 
apresentou uma proposta global para a 
pauta de reivindicações da categoria.
 Nas duas últimas mesas, que ocorre-
ram nos dias 11 e 15 de agosto, o Comando 
Nacional dos Bancários voltou a cobrar res-
postas para as demandas econômicas, rela-
tivas ao emprego, à saúde e condições 
dignas de trabalho.
 Bancárias e bancários querem reajus-
te com reposição da inflação mais 5% de au-
mento real, reajuste maior nos vales refei-
ção e alimentação e manutenção das 
regras da PLR com reajuste dos valores.
 “Temos que nos mobilizar e estar 
unidos para pressionar os bancos por uma 
proposta justa, que valorize as bancárias e 
os bancários por seu esforço diário. Quere-
mos respostas da Fenaban após mais de 
dois meses que entregamos a nossa 

minuta de reivindicações. Bora ganhar esse 
jogo”, reforçou o presidente do Sindicato, 
Ramon Peres.

Nos dias 11 e 15 de agosto, o Sindicato também 
promoveu lives no YouTube e no Facebook 
para atualizar a categoria sobre as negocia-
ções com a Fenaban e também as mesas 
específicas com a CAIXA e o Banco do Brasil.

Acesse a última
pelo QR Code:

 Bancárias e bancários realizam, no dia 19 de agosto, sexta-
-feira, um Dia Nacional de Mobilização para cobrar uma proposta 
dos bancos. Em BH, o Sindicato convoca bancárias e bancários 
para a concentração na Praça Sete a partir das 8h30 da manhã.
 Também vamos percorrer agências bancárias durante o dia 
para conversar sobre o andamento da Campanha Nacional 2022.

Mobilização na
Praça Sete

19/08
08H30
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Campanha Nacional 2022

Negociações sobre teletrabalho avançam

Bancários cobram proposta de combate ao 
assédio moral

 No dia 11 de agosto, as negociações sobre teletrabalho avan-
çaram após a Fenaban apresentar ao Comando Nacional dos Bancá-
rios uma proposta bem semelhante à que está na minuta da categoria.
	 A	redação	final	das	cláusulas	ainda	está	sendo	discutida	e	
é necessário avançar em pontos importantes, como o controle de 
jornada, a ajuda de custo e o acesso do movimento sindical aos 
trabalhadores da modalidade remota.
 
Veja, abaixo, quais avanços já foram consolidados

- Direito de desconexão, com respeito aos períodos de repouso ga-
rantidos por força constitucional e infraconstitucional, com certifi-
cação específica

- Formalização do contrato

- Igualdade de direitos e de remuneração entre os trabalhadores da 
modalidade presencial e remota que exerçam a mesma função

- Prevalência dos direitos já estabelecidos nos acordos específicos 
dos bancos

- Fornecimento de vale-transporte proporcional aos dias trabalhados

- Fornecimento de equipamentos e mobiliário para que o trabalha-
dor exerça suas atividades e mantenha sua saúde e segurança

- Possibilidade de ascensão profissional

- Direito de participação em cursos e programas de formação, bem-
como em atividades de confraternização

- Convocação para atividades presenciais com, no mínimo, 24 ho-
ras de antecedência

- Treinamento da chefia para compreensão das particularidades do 
regime de teletrabalho

- Manutenção de canais de atendimento às demandas que possam 
surgir para melhoria do ambiente de trabalho

- Agendamento prévio para manutenção dos equipamentos, quan-
do necessário, que deverá ocorrer exclusivamente durante a jornada 
normal de trabalho, com custos arcados pela empresa

- Escolha entre trabalho remoto ou presencial a trabalhadoras víti-
mas de violência doméstica e garantia ao trabalho à distância à tra-
balhadora separada de seu agressor, judicialmente ou não, mediante 
sua solicitação expressa

 Durante a décima rodada de negociação, no dia 15 de agos-
to, o Comando Nacional dos Bancários cobrou mais rigor no com-
bate ao assédio moral e às cobranças abusivas pelo cumprimento de 
metas. Um levantamento apresentado pelos próprios bancos cons-
tatou que o adoecimento físico e mental é maior entre bancários, na 
comparação com outros trabalhadores.
 Na Consulta Nacional 2022, respondida por mais de 35 mil 
bancários,	77%	afirmaram	que	a	cobrança	excessiva	pelo	cumpri-
mento de metas causa cansaço, fadiga e preocupação constante; 
54% disseram que causa desmotivação, vontade de não ir trabalhar 
e medo de estourar; 51% dizem causar dor, formigamento nos om-
bros, braços ou mãos; 44% que causa crise de ansiedade e pânico.
	 Os	bancos,	porém,	seguem	afirmando	que	a	cobrança	por	

metas não é a causa dos adoecimentos que atingem bancárias e ban-
cários. O tema voltará à pauta na negociação marcada para 18 de 
agosto, quinta-feira.

TELETRABALHO AVANÇA

Siga o Sindicato! Acompanhe todas as notícias 
sobre a Campanha Nacional dos Bancários 2022 
e encontre muito mais informações em nosso 
site e redes sociais.
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CONTRA O ASSÉDIO MORAL


