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Fenaban deixa muito a desejar, de novo
em 2013, evidenciando o
aumento dos afastados por
transtornos mentais e
comportamentais. Foram
1.154 no total. Número que
supera os casos das lesões
por esforços repetitivos.
A reivindicação é para
que os bancos adotem
medidas para solucionar o
problema, ocasionado,
principalmente, pela
co b ra n ça d e m eta s e
pressão. A Fenaban
argumentou que não vê
problemas nas metas,
De novo, a Fenaban mostra trabalho.
perfeitamente atingíveis,
pouca vontade em negociar.
A discussão sobre uma vez que as empresas
Depois de um dia de intensos saúde foi o ponto central. oferecem todos os recursos
debates, nesta quarta e Como o jornal O Bancário já para isso.
quinta-feira (02 e 03/09), a havia alertado, o Comando
Os banqueiros
Federação Nacional dos Nacional apresentou os dados negaram também tratamento
B a n co s n ã o a p re s e nto u da Previdência Social sobre igual para os bancários
nenhuma proposta sobre afastamento de trabalhadores afastados por questões de
saúde e condições de
saúde, aos quais seriam
garantido o
p a ga m e nto d a
PLR e outros
benefícios.
Isonomia: O tema isonomia foi
Na terceira rodada de negociações

BB: Empregados cobram avanços

com o Banco do Brasil, realizada no
dia 31/08, a Comissão de Empresa
dos Funcionários do BB, que
assessora o Comando Nacional,
debateu as cláusulas da pauta de
reivindicações específicas sobre
Segurança, Igualdade de
Oportunidades e Isonomia.
Segurança Bancária: o banco
informou que está ampliando o
número de agências com abertura
remota do cofre e também está
estudando um compromisso quanto
a instalação de portas de segurança
nas novas agências.
Igualdade de Oportunidades: Nas
questões sobre igualdade de
oportunidades, foram feitos debates
sobre a não discriminação de
representantes da Cipa, delegados e
dirigentes sindicais.

amplamente debatido nos pontos
envolvendo a diferença de direitos e
tratamento entre os funcionários pré
e pós-98, bem como quanto aos
funcionários oriundos de bancos
incorporados, dentre eles o direito a
licença-prêmio, anuênio e férias de
35 dias a todos os funcionários.
O banco informa que está
proibido de avançar nesses temas
pela Resolução nº 9 do DEST Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais
(DEST). Os representes destacaram
que esta questão é tema muito
importante da nossa pauta e que os
bancários do BB esperam melhoria
no tratamento diferenciado que
existe hoje.
Veja a matéria completa no nosso
site:www.bancariosfeira.com.br

Calendário de
Negociações
Fenaban:
9 de setembro - Igualdade de
Oportunidades
16 de setembro – Remuneração
Caixa Federal
27/8 - Saúde e Segurança
Bancária (veja como foi)
4/9 - Saúde Caixa, Funcef e
aposentados
11/9 - Carreira, isonomia,
organização do movimento
18/9 - Contratações, condições
das agências e jornada
Banco do Brasil
31/8 - Segurança, igualdade de
oportunidades e isonomia (veja
como foi)
11/9 - Cláusulas sociais e
previdência complementar
18/9 - Remuneração e plano de
carreira
BNB
10 e 11/9 Emprego e Saúde;
17 e 18/09 Igualdade de
Oportunidades e Remuneração.

Ação de Cumprimento por
contratações nos Bancos Públicos
O Departamento Jurídico do Sindicato ingressou
com uma ação de cumprimento na 4ª Vara do
Trabalho de Feira de Santana, exigindo que os
bancos públicos cumpram os acordos firmados
durante a campanha nacional da categoria em
2014.
Nos acordos que foram assinados no
fechamento da campanha, o banco do Brasil e a
Caixa se comprometeram a contratar 2000
funcionários, cada um. Já no Banco do Nordeste, o
número foi de 1300 funcionários novos
funcionários e até o momento não vimos isso se
concretizar.
A audiência está marcada para o dia 03 de
novembro às 14:10h.

