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Teletrabalho e combate ao assédio

FAÇA PARTE DA MOBILIZAÇÃO E #BoraGanharEsseJogo!

#VocêNoControle CAMPANHA NACIONAL
D@S BANCÁRI@S 2022

 Nos dias 19 e 22 de agosto, foram rea-
lizadas a 12ª e a 13ª rodadas de negociação 
entre o Comando Nacional dos Bancários e 
a Federação Nacional dos Bancos (Fena-
ban). Porém, as propostas apresentadas 
são inaceitáveis: reajuste que repõe apenas 
65% da inflação nos salários e apenas 81% 
da inflação geral (o que representa 43% 
sobre a inflação de alimentos) para os vales 
refeição e alimentação. Os bancos 
também chegaram a propor a redução 
no valor máximo de PLR a ser distribuída 
aos bancários. 
 O Comando Nacional rejeitou, em 
mesa, as propostas absurdas.
 As negociações prosseguem com reu-

niões agendadas nas próximas semanas.
 Diante do desrespeito, neste 23 de 
agosto, ocorre mais um Dia Nacional de 
Mobilização, com visitas do Sindicato às 
unidades de trabalho para conversar com a 
categoria sobre o andamento da Campa-
nha Nacional 2022.
 “Não é possível que os bancos tratem 
a categoria com tanto descaso. Bancárias e 
bancários trabalham, diariamente, para ga-
rantir bons resultados e a Fenaban propõe 
índices rebaixados de reajuste, totalmente 
fora da realidade lucrativa do sistema finan-
ceiro no Brasil. Queremos uma proposta 
digna!”, afirmou Ramon Peres, presidente 
do Sindicato.

 Em relação ao teletrabalho e ao combate 
ao assédio moral e sexual, houve avanços na 
mesa de negociação. Os bancos vão analisar as 
propostas do Comando e apresentarão uma 
nova redação sobre os temas.
 Ainda não há consenso no debate sobre a 
ajuda de custo no trabalho remoto, mas já está 

claro na proposta que o vale-transporte deve ser 
calculado apenas sobre os dias trabalhados pre-
sencialmente, e não sobre todo o salário.
 Sobre o assédio moral, a Fenaban se com-
prometeu a ampliar a orientação a gestores para 
coibir tal conduta e aceitam criar uma comissão 
para discutir o estabelecimento de metas.

DESCASO!
COMANDO NACIONAL REJEITA

PROPOSTAS REBAIXADAS
DOS BANCOS
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Campanha Nacional 2022

Dia Nacional de Mobilização agita o Centro de BH

NEGOCIAÇÕES ESPECÍFICAS

Fotos: Alessandro Carvalho

 Por proposta digna e respeito dos bancos, o Sindicato promo-
veu um ato, na Praça Sete, em Belo Horizonte, no dia 19 de agosto. O 
Dia Nacional de Mobilização cobrou a valorização das bancárias e dos 
bancários e uma proposta decente para as reivindicações da categoria.

 A mobilização contou com a presença do deputado federal Pa-
trus Ananias, da deputada estadual Beatriz Cerqueira e do presidente 
da CUT-MG, Jairo Nogueira, que manifestaram seu apoio às deman-
das da categoria bancária.

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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CAIXA
CEE rejeita proposta de teletrabalho e

tentativa de retirada de direitos
 Em negociação no dia 16 de agosto, a Comissão 
Executiva dos Empregados (CEE) da CAIXA recusou a proposta 
apresentada pelo banco sobre o teletrabalho.  O banco retro-
cedeu em pontos já acordados, se recusa a pagar ajuda de 
custo, além de propor um banco de horas com prazo de com-
pensação de seis meses, tanto para trabalho presencial 
quanto remoto.

 Já no dia 17 de agosto, o banco apresentou uma enxur-
rada de retirada de direitos: mudar o parcelamento do adian-
tamento de férias de 10 para três vezes; retirar o intervalo de 
descanso 10/50 para caixas e avaliadores; e mudar o paga-
mento do vale-refeição de um valor total mensal para diário.

 A CEE/Caixa rechaçou as propostas em mesa e segue 
cobrando avanços no Acordo Coletivo de Trabalho.

Banco do Brasil
CEBB não concorda com redução dos 

ciclos avaliatórios da GDP
 No dia 16 de agosto, o Banco do Brasil propôs a redu-
ção dos atuais três ciclos avaliatórios da GDP para um ciclo 
para fins de descomissionamentos. A Comissão de Empresa 
dos Funcionários (CEBB) não concorda com a mudança e 
propôs que os três ciclos avaliatórios valham para todos, 
inclusive para Gerente Geral.

 O banco também propôs reduzir “1 ano de assistên-
cia psicológica para 20 sessões de psicoterapia” a funcioná-
rio ou seu dependente vítima de assalto ou sequestro.

 A volta da venda da folga assiduidade, abono de dias 
para funcionários com deficiência (PCDs) para tratamento e 
licença adoção foram temas debatidos com o BB no dia 17 
de agosto. Os bancários reivindicaram que as “faltas abona-
das” possam ser convertidas em dinheiro. O banco, porém, 
apresentou resposta negativa às demandas.


