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MP 905/2019
Porto Alegre, 17 de dezembro 2019

Antes de entrarmos no 
assunto da questão de o Sin-
dBancários ficar fora do 
aditivo que neutraliza a MP 
905, é preciso ficar bem cla-
ro o seguinte: o Sindicato 
não assinou e não assinará 
nenhum aditivo ou acordo 
sem previamente debater e 
apreciar junto à categoria em 
assembleia. 

Após mais uma rodada 
de negociação na terça-feira, 
10/12, o Comando Nacional 
dos Bancários garantiu a ma-
nutenção dos direitos firmados 

Vamos decidir juntos uCom a assinatura do aditivo, 
as determinações da MP 905, do 
governo federal, editada em 11 
de novembro passado, não serão 
aplicadas à categoria bancária. O 
Comando obteve a garantia de que 
os direitos firmados na CCT da ca-
tegoria seguem em vigor.

uUma cláusula do aditivo estabele-
ce que nenhuma alteração legislati-
va modificará os termos estabele-
cidos na CCT para evitar surpresas 
negativas no futuro.

uUm dos avanços assinalados pelo 
Comando diz respeito ao resgate 
do que estabelece o artigo 224 da 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). A Convenção Coletiva não 
estabelecia que a jornada de traba-
lho dos(as) bancários(as) deva ser 
de seis horas de segunda a sexta-
-feira. Nem que o sábado deveria 
ser remunerado por se tratar de 
um dia útil trabalhado. Agora virou 
cláusula no aditivo.

Aditivo traz avanços

Os(as) bancários(as) de todo 
o país têm que manter a mo-
bilização e dialogar com os 
deputados e senadores de seus 
estados explicando por que a MP 
905/2019 não deve ser aprovada. 

na Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) da categoria.

Infelizmente, os bancos 
condicionaram a assinatura 
do aditivo à retirada de ações 
de 7ª e 8ª hora, o que deixou o 
SindBancários fora do acordo 
que garante que os bancos não 
aplicarão a MP 905 à categoria.

Como o Sindicato já havia 
informado, os bancos, desde a 
rodada de negociação de 14 de 
novembro em São Paulo, não 
aceitavam assinar o acordo 
aditivo com os Sindicatos que 
tinham ações coletivas a partir 
de 1º de setembro de 2018. Foi 

uma atitude intransigente.
O Sindicato informa que 

continuará defendendo os di-
reitos dos bancários e vai 
buscar uma solução conjunta 
para a solução do impasse. A 
Fenaban pode aplicar a MP 905 
a qualquer momento.

Desde o ano passado, a 
Fenaban ameaça os Sindicatos 
com ações coletivas de exclu-
são de acordo e até mesmo de 
ficar fora das mesas de nego-
ciação. Por isso, reiteramos que 
qualquer decisão será tomada 
com a consulta pública e trans-
parente à nossa categoria.

Um debate profundo sobre 
as perspectivas econômicas e 
sociais permearam o painel de 
encerramento de ano do Sind-
Bancários, promovido pela di-
retoria de Formação na quarta, 
4/12, na sede da Fetrafi-RS. 
O filósofo e cientista social 
Emir Sader e o economista 
Marcio Pochmann foram os 
responsáveis por avaliar o atual 
momento político pelo qual o 
Brasil passa e apontar projeções 

A luta é para derrubar Medida
Isso porque, a MP tem validade 
por 60 dias, que pode ser amplia-
da para mais 60 dias. 

Sua vigência provisória vai 
até abril, contando o recesso 
parlamentar. Depois disso, 

poderá ser votada na Câmara 
dos Deputados e no Senado. 
Se aprovada, passará a valer 
como lei. Se não aprovada 
neste prazo, a MP 905 perde a 
validade.ntraf-CUT

FORMAÇÃO

Um projeto de resistência para 2020
Guilherme Testa/SindBancários

para os próximos anos. 
Sader classificou o mo-

mento pelo qual passamos 
como “a mais longa e profunda 
crise da política brasileira”, 
que começou com o golpe em 
Dilma Rousseff, passou pela 
prisão do ex-presidente Lula e 
seguiu com a eleição do atual 
presidente Jair Bolsonaro. 

O economista Marcio Po-
chmann começou sua análise 
partindo da hipótese de que 

o Brasil está em um cenário 
próximo à insurreição e de que 
há um novo sujeito social que 
precisa ser compreendido pelas 
esquerdas. 

“O novo sujeito social não 
convive mais com a plura-
lidade. Hoje ele se informa 
pelas redes sociais, que criam 
bolhas. A opinião é formada 
não pela diversidade, mas pela 
validação do que se acredita”, 
analisou Pochmann..

Palestrantes 
trouxeram a visão 
da política e da 
economia para 
analisar o Brasil

SAÚDE

Pesquisa combate 
adoecimento

Diante das inúmeras queixas 
dos bancários quanto à qualidade 
do serviço prestado pelos bancos 
nos procedimentos do Programa 
de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), o Comando 
Nacional dos Bancários e o Coleti-
vo Nacional de Saúde elaboraram 
um questionário eletrônico de 
consulta com toda a categoria. O 
objetivo é realizar um diagnóstico 
dos serviços médicos realizados 
nos bancos.

Para responder, é só acessar 
o link bit.ly/2qNqFrg. Além da 
identificação da base (município 
ou nome do Sindicato), o traba-
lhador deve selecionar o banco 
e responder a 10 questões. A 
intenção é avaliar a qualidade do 
atendimento e os demais fatores 
que implicam no serviço. Tudo de 
forma anônima.

Responda à consulta sobre o 
PCMSO pelo link bit.ly/2qNqFrg.

O Sindi-
cato não 
assinou e 

não assina-
rá nenhum 
aditivo ou 

acordo sem 
previamen-
te debater 
e apreciar 
junto à ca-
tegoria em 
assembleia 
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