
  
www.bancariosbh.org.br  

Publicação do Sindicato dos Bancários de BH e Região - Fetrafi/MG - Contraf Setembro de 2019

Somar é conquistar
O Sindicato luta, há mais 

de oito décadas, em defesa da 
categoria bancária e esteve à 

frente de importantes mobilizações que conquista-
ram avanços para os trabalhadores. Tanto na CCT como em 
questões específicas, a atuação do Sindicato juntamente com 

os trabalhadores garante os direitos de funcionários do BDMG.
A filiação de bancárias e bancários é fundamental para 

fortalecer nossa luta por melhores condições de trabalho, mais 
segurança, mais saúde, pelo fim do assédio moral e contra 
qualquer retrocesso.

Veja algumas importantes vitórias

1933
Conquista da jornada 
de 6 horas

1994
Conquista do 
vale-alimentação

1962
Fim do trabalho aos 
sábados

1981
Conquista do 
auxílio-creche

1990
Conquista do 
vale-refeição

2000
Inclusão de clásula sobre 
Igualdade de Oportunidades 
na CCT

1995
Primeira categoria a 
conquistar a PLR na CCT

2012

2013 2015

Isenção ou pagamento 
menor de Imposto de 
Renda sobre a PLR

Abono-assiduidade 
e proibição de 
mensagens para 
cobrar metas

Luta assegura 
aumento real (acima 
da inflação) pelo 12º 
ano consecutivo

2016
Licença-
paternidade de 
20 dias

2018
Aumento real por dois anos, 
manutenção de todos os 
direitos e parcelamento do 
adiantamento de férias

1992
Assinatura da primeira 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) válida para todo o país

2009
Ampliação da licença-maternidade 
para 6 meses e extensão de direitos 
para casais homoafetivos

2007
Conquista da 13ª 
cesta-alimentação

2010
Conquistado o instrumento 
de combate ao assédio moral
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Juntos somos mais fortes
A união dos trabalhadores permite pressionar o BDMG 

para garantir conquistas e impedir abusos por parte do banco. 
Em questões específicas, os funcionários e funcionárias do 
banco também asseguraram importantes direitos:

Bancárias e bancários sindicalizados contam com 
a oportunidade, oferecida pelo Sindicato em parceria com 
Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa 
Econômica Federal (Fenae), de realizar diversos cursos gratuitos 
de ensino a distância (EAD).

Entre as opções disponíveis, estão os cursos de CPA 10, 
CPA 20, CEA, CA 600, Bancos Públicos no Brasil, FBB 200, 
Introdução ao Mundo dos Vinhos, MasterMind: “Desenvolvendo 
uma mente poderosa”, Inglês Básico e Cozinha Básica.

Cada bancário pode se inscrever em até dois cursos 
simultâneos. Os interessados devem enviar e-mail para a 

Secretaria Geral do Sindicato 
(secgeral@bancariosbh.
org.br) informando nome 
completo, e-mail, CPF e 
o(s) curso(s) de interesse.

As informações serão 
repassadas à Contraf-CUT 
e à Fenae, que enviarão 
ao inscrito como acessar 
plataforma dos cursos.

Acordo Aditivo do SiStemA 
AlternAtivo de controle de 
JornAdA (ponto eletrônico)

Acordo Aditivo pArA

compenSAção de horAS

GArAntiA do AceSSo de repreSentAnteS do 
SindicAto Ao prédio do BdmG deSde que 

reSpeitAdAS AS normAS de SeGurAnçA.

corep – criAção do conSelho de

repreSentAnteS doS FuncionárioS do 
BdmG.

inStituição dA eleição de repreSentAnte 
doS FuncionárioS no conSelho de

AdminiStrAção do BAnco.

comBAte Ao ASSédio morAl – ASSinAturA do Acordo coletivo de 
prevenção de conFlitoS no AmBiente de trABAlho, que GArAnte 

cAnAl de denúnciAS e eStipulA prAzo pArA reSpoStA do BAnco.

proGrAmA de pArticipAção 
noS reSultAdoS (ppr)

Motivos para ser sindicalizado

Bancários sindicalizados podem realizar cursos 
EAD gratuitos na Rede do Conhecimento

Departamento de Saúde

Convênios

Atua em defesa do trabalhador ao cobrar dos bancos políticas de prevenção às doenças do trabalho e 
melhoria da qualidade de vida dos bancários. Além disso, orienta os trabalhadores sobre seus direitos em 
caso de adoecimento e inclusive atua para reverter demissões de bancários durante período de doença.

Ao se filiar ao Sindicato, o bancário e seus dependentes podem usufruir dos convênios que a entidade 
mantém com diversos setores. São oferecidos descontos em vários serviços, principalmente na área 
educacional, o que possibilita melhores condições para a formação dos trabalhadores e de seus familiares.

Departamento Jurídico
Sindicalizados contam com assistência jurídica gratuita na defesa de seus direitos. O Departamento 
Jurídico do Sindicato mantém uma equipe de advogados habilitados e com vasta experiência para 
orientar bancários em temas trabalhistas e previdenciários.
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Sindicato atua em defesa dos bancários do BDMG
O Sindicato, por meio de seu Departamento Jurídico, 

atua para defender os interesses de funcionárias e funcionários 
do BDMG em diversas ações coletivas. Veja abaixo:

Em caso de dúvidas e para mais informações, entre em contato com o Departamento 
Jurídico do Sindicato pelos telefones (31) 3279-7839 ou 3279-7845.

APLICAÇÃO DOS DIVISORES 150 E 200 
PARA CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS APLICAÇÃO DO ART. 384 DA CLT

A Ação foi julgada parcialmente procedente em 
1º e 2º instância para condenar o Reclamado a pagar as 
diferenças salariais em razão da aplicação dos divisores 
150 e 200 a partir de 25.09.2012. O banco recorreu para 
o TST e o Sindicato também, pleiteando o pagamento 
dessas diferenças ao longo de todo o período imprescrito, 
ou seja, desde 2008.

A Ação foi julgada parcialmente procedente na 1ª e 
2ª instância. Atualmente, após a interposição de Recursos 
do Autor e do Réu, o processo está sobrestado na Vice-
presidência do Tribunal Mineiro por conta de incidente de 
demanda repetitiva no TST, tema envolvendo os reflexos 
nos repousos (OJ 394 da SDI-1 do TST).

PEDIDO DE DIFERENÇAS SALARIAIS E O REAJUSTE DE 10,8% DA CONVENÇÃO 
COLETIVA DE 1996

A Ação foi julgada improcedente na 1ª instância e, após recurso do Sindicato, a 2ª instância proveu o recurso para 
condenar o Banco ao pagamento das diferenças salariais pleiteadas e reflexos. As partes fizeram Recurso de Revista para 
o TST nos dias 11 e 12 de dezembro último de 2017.

AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO

Ação pleiteando o reconhecimento da natureza salarial do auxílio alimentação para os trabalhadores admitidos no 
Banco até setembro de 1994.

- Processo julgado improcedente em 1ª Instância ao argumento de que, mesmo antes das CCTs de 94, norma que 
passou a expressamente prever a natureza indenizatória, já havia elementos que traçavam a parcela como indenizatória 
pois era paga por dia trabalhado. Ocorre que a Lei não admite tal presunção em prejuízo do trabalhador, pois o Art. 458 é 
expresso com relação à natureza da alimentação. Já interpusemos recurso ordinário para o TRT.

- Processo distribuído para a sexta turma do TRT. Sessão de julgamento designada para o dia 26/06/2018.
- A sexta turma deu provimento ao nosso recurso ordinário para: a) reconhecer a natureza salarial do auxílio 

alimentação auferido pelos substituídos que iniciaram o contrato de trabalho entre 01/09/1991 e 01/08/1994, e determinar 
a sua integração ao salário e, consequentemente, condenar o reclamado no pagamento das repercussões em repousos 
semanais remunerados, horas extras, férias acrescidas de 1/3, décimos terceiros salários, aviso prévio, FGTS e acréscimo 
de 40%, durante o período imprescrito (posterior a 10/11/2012), incluindo as parcelas vencidas e vincendas; b) determinar 
que, na correção dos créditos trabalhistas deverá ser aplicada a TR do dia 10/11/2012 até 24/3/2015; o IPCA-E de 25/3/2015 
até 10/11/2017; e a partir de 11/11/2017 a TR.Apresentamos embargos de declaração que ainda não foram julgados. O 
Banco já interpôs recurso de revista.
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Bancários terão reajuste de 4,31% em 2019

Sindicato cobra respostas para reivindicações 
dos funcionários

Em 2019, bancárias e bancários terão reajuste de 4,31% 
nos salários, PLR e demais verbas previstas na Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT). O cálculo inclui a inflação 
acumulada em 12 meses medida pelo INPC (3,28%) mais 1% 
de aumento real conquistado na Campanha Nacional 2018.

PLR
A primeira parcela 

da PLR 2019 é composta 
de regra básica e parcela 
adicional. A regra básica 
corresponde a 54% do 
salário mais valor fixo de 
R$ 1.474,42 (reajustado em 
4,31%), limitado ao valor 
individual de R$ 7.909,30 
ou a 12,8% do lucro líquido 
do banco apurado no 1º 
semestre de 2019, o que 
ocorrer primeiro.

A parcela adicional é a divisão linear de 2,2% do lucro 
líquido do 1º semestre de 2019, com limite individual de R$ 
2.457,36 (reajustado em 4,31%).

Veja, na tabela, os novos valores previstos nas 
cláusulas econômicas da CCT:

O Sindicato entregou ofício ao BDMG, no dia 13 de 
setembro, para cobrar respostas do banco sobre a Minuta de 
Reivindicações dos funcionários entregue em maio deste ano. 
A pauta foi elaborada e aprovada em Assembleia dos bancári-
os realizada no dia 2 de maio.

Veja as reivindicações:
• Agendamento de reunião específica para que o Banco 

apresente, para todos os trabalhadores, as diretrizes e políticas 
institucionais da nova gestão;

• Alteração da regra de escolha do representante dos 
funcionários no CAD eliminando a existência de lista tríplice. 
A escolha do candidato deve ser por voto direto.

EMPREGO
• Plano de Cargos e Salários: discutir o atual modelo
• Reajustar a Tabela Salarial dos Técnicos de Desen-

volvimento
• PPR – Reativação do Programa de Participação nos 

Resultados, aprimorando critérios de distribuição
• Criação do Canal de Comunicação (Ombudsman) – 

formado com comissão paritária (Banco e Corep);
• Banco deve divulgar todos canais existentes de comunicação

SAÚDE E 
CONDIÇÕES DE 
TRABALHO

• Implantar con-
dições de acessibili-
dade do 11º andar

• Banco deve 
apresentar para o 
COREP e Sindicato o 
relatório de risco er-
gonômico – NR-17

• Aplicar um 
questionário, elabora-
do pelos trabalhadores, 
como objetivo de auferir os Fatores de Pressão no trabalho 
dos bancários

PLANO DE SAÚDE
• Retornar imediatamente com o instituto do pós-em-

prego, conforme art. 49 do Regulamento do Pro-Saúde
• Implantar a política de pós-emprego do Pro-Saúde 

para os funcionários

ExpEdiEntE  
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