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Em carreatas, bancários se mobilizam 
CONTRA PROPOSTA DA FENABAN
Categoria foi às ruas denunciar tentativa dos bancos em rebaixar 
salários e retirar direitos; negociação continua nesta terça (25)

Em protesto contra a 
proposta rebaixada da 

Federação Nacional dos 
Bancos (Fenaban) os ban-
cários saíram às ruas no 
sábado (22 de agosto) em 
carreata para reivindicar 
aumento real de salário, da 
Participação nos Lucros e/ou 
Resultados (PLR) e direitos 
como o vale-alimentação. 

Na mesa de negociação, os 
bancos tentaram rebaixar 
salários e retirar direitos 
(confira no quadro ao lado). 

De acordo com o Dieese, 
com as propostas apresenta-
das, o  salário médio do ban-
cário teria uma perda anual de  
R$ 13.282,57. A categoria 
promete lutar. Na terça-feira 
(25), serão realizadas ple-
nárias em todo o país para 
apresentação das propostas 
e organizar a mobilização.

PRÓXIMAS RODADAS  

DE NEGOCIAÇÃO

BALANÇO DAS NEGOCIAÇÕES
» Fenaban propõe redução da PLR 
em até 48%; Comando rejeita
» Com queda do lucro líquido dos  
bancos, PLR já terá redução de 
25%;
» Percentual da parcela adicional  
retornaria ao patamar de 2012;
» Acelerador da regra básica  
retornaria ao patamar de 2007;
» Fenaban quer reduzir de 55% 
para 50% a gratificação de função;
» Comando não descarta prepara-
ção da greve caso os bancos insis-
tam na retirada de direitos;
» Até agora, perdas propostas pela 
Fenaban superam os R$ 13 mil.

» Dia 25/08 – 14h

» Dia 26/08 – 14h

» Dia 27/08 – 14h

» Dia 28/08 – 11h



ITAÚ prorroga trabalho remoto 

COE Bradesco cobra fechamento de agências

CAIXA reduz horário 
de atendimento

SANTANDER  
PREVI: eleição 
começa dia 31

Em atendimento a um 
pedido da Comissão 

Executiva dos Empregados 
da Caixa (CEE/Caixa) na 
segunda reunião de nego-
ciações do Acordo Coletivo 

Entre os dias 31 de agosto e 
4 de setembro os participan-
tes do SantanderPrevi vão às 
urnas virtuais para escolher 
um representante no Con-
selho Deliberativo e um no 
Conselho Fiscal. Todo par-
ticipante assistido ou ativo 
pode votar. A Contraf-CUT, 
a Afubesp e a grande maioria 
dos sindicatos, federações e 
entidades associativas apoiam 
Orlando Puccetti, para o Con-
selho Deliberativo, e Patrícia 
Bassanin, para o Conselho 
Fiscal. Para saber se é parti-
cipante do SantanderPrevi, 
basta verificar o holerite. O 
processo eleitoral será feito 
pela internet, no site do San-
tanderPrevi (www.santan-
derprevi.com.br), de modo 
rápido e seguro.

A luta do movimento sin-
dical garantiu duas vitórias 
importantes para os bancá-
rios do Itaú: a extensão do 
home office até o final de ja-
neiro de 2021 e a reabertura 
de agências para diminuir o 
fluxo de pessoas nos locais. 

A Comissão de Organização 
dos Empregados (COE) do 
Bradesco cobra negociação 
sobre o fechamento de agên-
cias. Conforme divulgado 
na Imprensa, mais de 400 
unidades deverão encerrar 
atendimento este ano. Até 
o momento foram fechadas 
414 agências nos últimos 12 
meses, além das 400 previstas 
para encerrar as atividades 
ou transformar em unidades 
de negócios.

O Itaú anunciou ainda a rea-
bertura de 108 agências para 
diminuir o fluxo de pessoas 
nesses locais.

de Trabalho (ACT), a Caixa 
reduziu o horário de funcio-
namento nas agências. Desde 
o dia 18 de agosto o atendi-
mento vem sendo feito das 
de 8 às 13 horas.


