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No último dia 11 de novem-
bro o presidente Bolsonaro 
assinou a MP 905, nada mais 
que uma continuidade da re-
forma trabalhista que tantos 
malefícios tem nos trazido. 
Essa Medida Provisória “mexe” 
com o trabalho de todas as 

categorias, inclusive os bancá-
rios, ferindo a CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho) e direitos 
conquistados há anos, com 
muita luta.

Mas a categoria não aceitou 
e se mobilizou para dar sua 
resposta ao presidente e aos 
banqueiros. Aumento de jor-
nada, permitindo trabalho aos 
sábados, domingos e feriados 
e determinação da PLR unila-
teralmente pelos bancos caí-
ram em reunião do Comando 
Nacional com a Fenaban no 
dia 26 de novembro.  As nego-
ciações continuaram no dia 10 
de dezembro, em que foi rea-

Comando Nacional neutraliza efeitos da Medida Provisória 905
lizada a terceira reunião sobre 
o tema, na qual o Comando 
Nacional dos Bancários garan-
tiu a manutenção de todos os 
direitos firmados na CCT da 
categoria. Uma cláusula do 
aditivo assinado estabelece 
que nenhuma alteração legis-
lativa modificará os termos 
estabelecidos na CCT e neste 
acordo aditivo para evitar sur-
presas negativas no futuro. A 
vigência do aditivo vai até de-
zembro de 2020.

Segundo Ivone Silva, presi-
denta do Sindicato dos Ban-
cários de São Paulo, Osasco 
e Região, a MP prejudica não 

só os bancários. “Foi adota-
da sem discussão com ne-
nhuma representação dos 
trabalhadores e visa atender 
ao interesse do mercado, 
ampliando facilidades, fle-
xibilizando direitos e asse-
gurando melhor condição 
de lucratividade, com o fal-
so argumento de acelerar a 
economia. Os trabalhadores 
não podem ter seus direitos 
ceifados dessa forma, e por 
isso é tão importante a or-
ganização da categoria e a 
mobilização constante para 
encarar todo tipo de retro-
cesso”, completou.

PROGRAMA VERDE E AMARELO ou
seria me ferrei de verde e amarelo?

SELO DE
QUALIDADE

MP 905



1 RECEITAS

1.1 Mensalidades Sindicais 300.000,00

1.2 Contribuição Sindical 50.000,00

1.3 Financeiras 15.000,00

1.4 Eventuais 10.000,00

1.5 Causas Trabalhistas  80.000,00

1.6 Saldo em Bancos 450.547,20

TOTAL

2 DESPESAS

2.1 Pessoal 55.000,00

2.2 Terceiros 60.000,00

2.3 Departamento Jurídico 90.000,00

2.4 Manutenção Equipamentos 40.000,00

2.5 Comunicações 30.000,00

2.6 Combustível 35.000,00

2.7 Viagens/Estadias/Congressos 80.000,00

2.8 Livros/jornais/revistas 5.000,00

2.9 Entidades Vinculadas 70.000,00

2.10 Despesas Gráficas  35.000,00

2.11 Eventos Sociais 170.000,00

2.12 Publicidade 15.000,00

2.13 Correios 3.000,00

2.14 Diversos 58.000,00

2.15 Cursos 10.000,00

3 INVESTIMENTOS

3.1 Veículos 30.000,00

Outros

TOTAL 2 + 3 786.000,00 

SUPERAVIT  119.547,20
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