05 de Setembro de 2018

Nº 112

Assinados
CCT e acordo especíﬁco com a Caixa
O Dia dos Pais é na APCEF/PI. A Associação preparou uma programação muito especial para
comemorar essa data. Será uma manhã de sol no dia 12 de agosto, com muita animação ao som
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representantes de bancários de instituições
públicas e privadas assinaram nesta sexta-feira
(31), com a Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban), a Convenção Coletivo de Trabalho
(CCT) 2018/2020 e os acordos aditivos do
Banco do Brasil e da Caixa Federal, válidos pelo
mesmo período.
Na cerimônia, realizada em São Paulo, a presidenta da Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), Juvandia Moreira, destacou a importância da
unidade entre os bancários de todo o Brasil na Campanha Nacional Uniﬁcada 2018 e destacou a
manutenção de todos direitos e o fortalecimento da organização dos bancários como outro
grande resultado.
“Quero parabenizar os dirigentes sindicais do Comando. Esse processo foi construído com todos
eles desde as assembleias, conferências estaduais, regionais, a nacional, com muita maturidade
e sabedoria, todos buscando representar o que era vontade dos bancários. E isso foi feito. A
‘reforma trabalhista’ tornou a conjuntura mais difícil e impactou nossa negociação, mas não o
nosso patrimônio construído por tantos anos, a nossa CCT, da qual temos tanto orgulho e zelo.”
Juvandia ainda lembrou que “mantivemos nossa unidade, que também é um patrimônio
construído. Construímos um acordo com aumento real que era o que os bancários queriam. Por
isso aprovaram em assembleias lotadas por todo o Brasil. Renovar mais um acordo com todos os
direitos e aumento real por dois anos ajuda as demais categorias porque vira referência.”
Ela enalteceu também a importância dos sindicatos. “Sempre discutimos que os trabalhadores
deveriam deﬁnir a forma de ﬁnanciamento de seus sindicatos e alcançamos isso. Ter sindicatos
fortes, em negociação nacional como é a nossa, é importantíssimo. Por isso os bancários
comemoram a assinatura desse acordo.”
Aditivo Caixa
Na sequência da assinatura com a Fenaban, foi assinado também o acordo especíﬁco com a
Caixa. “Parabéns às comissões de empresa por esse acordo. Os bancários de bancos públicos
serão os únicos funcionários públicos a terem aumento real”, comemorou Juvandia.
Dionísio Reis, coordenador da Comissão Executiva dos Empregados da Caixa, ressaltou que a
história de luta e conquista dos empregados prevaleceu na defesa da Caixa 100% pública. “Na
manutenção do Saúde Caixa e da PLR Social, no ﬁm do descomissionamentos de gestante e a
manutenção do direitos, a luta continuará por melhores condições de trabalho e contra a
privatização.”
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