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Campanha salarial 2018

A “pauta de reivindicações”
já foi protocolada na FENABAN
A primeira
rodada de
negociações
acontece
no dia 28
deste mês.

Ano XXXII - Nº 3 - Governador Valadares - MG - Junho de 2018

2

Encontro Nacional dos Bancários

A antecipação da campanha salarial deste ano em dois meses foi necessária para evitar o
risco de perdermos alguns direitos já conquistados na CCT em vigor. A nova Lei Trabalhista não
garante a prorrogação automática de nossa Convenção Coletiva, que vence em 31 de agosto.

Os bancários de Gov. Valadares e região foram representados no Encontro Nacional pelo presidente
do Sintraf-GV, Ricardo Widmark Pinto e dos diretores Geraldo Sena e Marcelo Araújo.

Como deve ser do conhecimento da maioria
dos bancários, nossa Convenção Coletiva de Trabalho,
assinada com os banqueiros ao término da campanha
salarial de 2016 vence no dia 31 de agosto próximo.
Considerando a necessidade de sua renovação até
a referida data, o movimento sindical antecipou em
dois meses o início de nossa campanha salarial deste
ano, com a realização do 46º Encontro Nacional dos
Bancários e Securitários ocorrido no período de 25 a
27 de maio último, em São Paulo, capital. O SINTRAFGV marcou presença com os diretores Ricardo
Widmark - ( presidente do sindicato e represente dos
funcionários dos bancos privados), Geraldo Sena (Caixa Federal) e Marcelo Araújo - (Banco do Brasil).
O Encontro possibilitou que dirigentes sindicais de
todo o País apreciassem e aprovassem uma pauta
de reivindicações contemplando a manutenção das
cláusulas da CCT atual e corrigindo as cláusulas de
natureza econômica pela variação anual do INPC –
Índice Nacional de Preços ao Consumidor medido
entre setembro de 2017 a agosto de 2018, com

acréscimo de 5% a título de ganho real. Para o
vale-refeição e cesta-alimentação a reivindicação
10% como forma de garantir o poder de compra
dos bancários. Além das cláusulas financeiras, os
participantes do encontro reivindicam também:
• Contratação de mais bancários para atender a
demanda de serviços e evitar a extrapolação
da jornada de trabalho;
• Retorno das homologações das rescisões de
trabalho aos sindicatos, já que alguns bancos,
entre eles o Santander, Itaú e Banco do Brasil,
vêm realizando essas homologações em suas
agências;
• Aumentar o percentual na distribuição de
lucros e resultados - PLR;
• Fim das metas abusivas e do assédio moral;
• Fim das terceirizações;
• Melhoria da segurança nas agências;
• Melhoria no ambiente de trabalho como
forma de prevenir e combater as doenças
ocupacionais.
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Cancelamento dos benefícios
do INSS afetam bancários
O governo federal está revogando os benefícios do
auxílio-doença e das aposentadorias por invalidez
dos trabalhadores após a perícia médica. Os bancários enquadrados nesta situação podem buscar
apoio do sindicato antes de voltarem ao trabalho.

e distúrbios osteomusculares). De março deste ano
até agora o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
convocou mais de 520 mil beneficiários do auxíliodoença e aposentadoria por invalidez para realização
de perícia médica. A medida faz parte de uma nova
etapa do Programa de Revisão de Benefícios
por Incapacidade (PRBI).
Os bancários que perderem os benefícios
podem entrar em contato com o sindicato
para serem orientados antes do cumprimento
do exame médico de retorno ao trabalho.
“Entendemos ser muito arriscado procurar
diretamente o banco antes de uma conversa
com o sindicato. O bancário nesta situação fica
fragilizado e inseguro perante um empregador
sem excrúpulos, que pode aproveitar-se da
situação de insegurança do funcionário para
prejudicá-lo. Por este motivo, entendemos ser
fundamental que o trabalhador conheça seus
direitos e obtenha o máximo de informações
sobre as possibilidades de defesa”, informa
Em mais uma rodada de retirada de direitos,
o governo federal deu início ao cancelamento de Ricardo Widmark, presidente do sindicato.
milhares de benefícios concedidos aos trabalhadores Reiteramos o compromisso de dar suporte aos
afastados e aposentados em razão de doenças bancários, orientando-os em todos os detalhes da
ocupacionais, como transtornos psíquicos e LER/Dort melhor forma que pudermos.

Eleições no sindicato
Votação ocorre nos dias 11 e 12 de julho de 2018
Em conformidade com o Estatuto, de quatro em quatro anos
o sindicato realiza eleições. Considerando a proximidade do vencimento do mandato da atual diretoria, eleita em 2014, faz-se
necessária a abertura do processo eleitoral para a escolha dos
dirigentes que irão compor o Sistema Diretivo para o período de
agosto de 2018 a agosto de 2022.
Em razão da exigência legal, no dia 9 deste mês o sindicato
publicou na imprensa local – (DRD), o Edital de convocação dos
associados para uma assembléia geral com o objetivo de iniciar o
processo eleitoral. O mesmo Edital foi encaminhado às agências
de nossa base sindical para conhecimento dos bancários.
Conforme o Edital, nos dias 11 e 12 de julho deste ano, os
bancários associados ao sindicato irão votar nas chapas inscritas no prazo regulamentar.
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Aniversariantes do mês de JUNHO
Nome 			

Banco

Ariadna Almeida de Moura
Vynicius Soares Ferreira
Anne Carla de Brito Silva
Gil Magno Batista Coelho Gomes
Cristiane Julio dos Santos Freitas
Priscilla Iracema Thomaz Pimenta
Marcos Aurélio da Cunha
Núbia Kétulem Fernandes Santos
Alyne Andrea Carvalho Coimbra
Thiago Cunha Rodrigues
Fabiana Guilherme da Silva Santos
Adagilson Cristi Linhares Alves
Vinicius Costa Monteiro e Souza
Luiz Henrique Ferreira Miranda
Driele Fernandes de Lima
Rômulo Melo de Oliveira Junior
Elcimar Aires de Brito
Mayara Dutra de Aquino Silva
Estefânia Gomes de Moura
Rildo Dione Vieira
Maria Luiza Dutra de Carvalho
Mauro Lucio da Silva
Denise Vasconcelos C. Matos
Rodrigo Mendes Coura

Dia

Itaú
Itaú
Brasil
Bradesco
CEF
Bradesco
Bradesco
Itaú
Bradesco
Brasil
CEF
Brasil
Brasil
Brasil
Santander
Bradesco
Bradesco
Itaú
Itaú
Brasil
CEF
Brasil
CEF
Brasil

01
02
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05
05
07
07
08
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14
15
15
15
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20

Caixa ameaçada
de privatização
Pré-candidato ao
Palácio do Planalto,
o ex-ministro
da Fazenda Henrique
Meirelles defende
a privatização da
Petrobrás e dos
bancos públicos.
Em declaração recente, o ex-ministro da Fazenda
Henrique Meirelles afirmou que a Caixa Econômica
Federal está sendo preparada para iniciar um processo de
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Nilson de Queiroz
Paulo Flavio Cerqueira
Violeta Gonçalves Glória Mota
Daniel de Assis Hubner
Sabrina Lanini de Laet Oliveira
Polyana Rodrigues Silva
Cinthia Rodrigues Cerqueira
Marcela Oliveira Pereira Castro
Fabio Martins Silva Sathler
Deborah Pires Leão
Helen Silvia Celli
Mara de Magalhães
Yuri dos Santos Freire
Mariles Gomes Mendes
Juliana Paula Neves
Elivelton Julio da Silva
Elaine Ferreira de Oliveira
Ricardo Widmark Pinto
Cezar Brito de Souza
Adriano Dias Figueiredo
Franco Andrey Silva Rodrigues
Sônia Maria de Miranda Pereira
Fernanda Aparecida Andrade
José Walter do Amaral
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Santander
Itaú
Brasil
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Brasil

Feliz Aniversário!
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abertura de capital e venda de parte da empresa à iniciativa
privada. Meireles defendeu ainda que o mesmo modelo
seja aplicado à Petrobrás e ao Banco do Brasil.
O ex-chefe da equipe econômica do governo evita falar
em “privatização clássica” para a Petrobras e bancos
públicos, mas defende uma maior participação do setor
privado nessas empresas com o cuidado de manter um
mercado competitivo em vigor. Numa tentativa de se
passar como um candidato “paz e amor”, o ex-ministro
declarou que a solução não é vender essas empresas
- (CEF, Petrobras e o Banco do Brasil ) para um único
comprador para evitar a formação de cartel ou monopólio
do capital privado.
Para o ex-ministro, a melhor alternativa seria
“pulverizar” a abertura de capital das empresas públicas de
maneira gradual, sem que a União perca o controle político
das instituições no processo.
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