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[  E d i t o r i a l  ]

O final do ano de 2008 foi profundamente alterado pela 
eclosão de um verdadeiro “tsunami financeiro”. Numa linguagem 
mais apropriada, Leonardo Boff fala de uma verdadeira Crise de 
Humanidade. Qualquer que seja a dimensão dada, certamente este 
momento exige uma parada reflexiva para novas ações.

No plano puramente sindical travamos as lutas a serem trava-
das. Construímos a campanha salarial em meio a uma conjuntura 
ecômica complexa, em meio a disputas políticas e sempre tentamos 
construir um eixo nacional como elemento de força capaz de en-
frentar os banqueiros – como obstáculo central. Pela segunda vez, 
distribuímos para todos os bancários a minuta de reivindicações 
como forma de mobilização e educação política. Também fizemos 
greve no Banco do Brasil, em período distinto da campanha salarial, 
denunciando as péssimas condições de trabalho que persistem até 
os dias hoje.

Tomamos outras iniciativas abertas em relação à sociedade. 
Participamos da campanha de combate à dengue. Também abrimos 
um cursinho preparatório para o concurso da Caixa Econômica 
Federal, subsidiado em 50% para bancários e dependentes. A ex-
periência foi tão bem sucedida que agora ela se repete em relação 
ao concurso para o Banco do Nordeste do Brasil, cujo edital deve 
sair em janeiro de 2009.

Uma série de atividades de formação política foi desenvolvida. 
Desde o debate sobre a polêmica relação do movimento sindical 
com o governo Lula, a discussão de ética e desenvolvimento, eco-
nomia solidária e até o recente “tsunami financeiro”. O Sindicato 
tem publicado ainda uma série de cartilhas com cientistas sociais 
como Manfredo Oliveira, Alba Carvalho, Cícero Péricles, César 
Barreira, Osmar Pontes e outros, que também estão disponíveis 
no site do Sindicato.

A Secretaria de Saúde hoje dispõe de um rico banco de da-
dos e um acúmulo de experiência que certamente ajuda a muitos 
bancários (e efetivamente não são poucos) que são, de alguma 
forma, atingidos no ambiente de trabalho. As nossas pesquisas são 
referências para outros sindicatos. 

Tudo isso nos anima para o que deve ser feito imediatamente no 
início de 2009. Delegados sindicais a postos – eleição complemen-
tar já realizada. Seminário duplo realizado no dia 6 de dezembro 
“discutindo a crise e construindo alternativas”. 

Com experiência e energia renovada, conclamamos os ban-
cários a uma reflexão sobre o que está estampado nas páginas 
desta revista. Mais do que isto. Convidamos a uma decidida 
ação sindical que precisará ser travada organizadamente, com 
muita maturidade, a partir dos primeiros meses de 2009, para 
garantir condições de trabalho, emprego e salário – pois, afinal, 
em qualquer circunstância histórica, este é o verdadeiro papel de 
um sindicato.

Construindo 2009!
Nesta edição
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Uma tradição de lutas e conquistas

Assembléia em 1990, realizada na Sede do Sindicato

Fundado em 1933, o Sindi-
cato dos Bancários do Ceará en-
frentou resistência dos banqueiros 
e a repressão e intervenção em 
dois longos e negros períodos da 
ditadura – a do Estado Novo e a 
que se originou do golpe militar de 
1964. Mas os combativos bancá-
rios nunca desistiram da luta por 
seus direitos e pela redemocra-
tização do País.

A história do Sindicato dos 
Bancários do Ceará coincide com 
o fim da oligarquia rural cafeeira 
e com o início do processo de in-
dustrialização do País, quando, no 
começo da década de 1930, come-
çam a tomar vulto os movimentos 
operários e populares. Ligados a um 
setor financeiro ainda em fase de 
crescimento, os bancários passam, 
então, a organizar suas associações, 
a reivindicar melhores condições de 
trabalho e aumentos salariais.

Num momento de intensa mo-
bilização do País, surge no dia 21 
de fevereiro de 1933, o Sindicato 
dos Bancários. A preocupação ini-
cial era credenciar os bancários à 
entidade e criar uma identidade da 
categoria. Os primeiros meses de 
vida foram bastante intensos. Num 
período de efervescência nas lutas 
sindicais, em 1934, uma greve dos 
bancários conquistou a jornada de 
seis horas de trabalho. 

Em 1937, com o início da 
ditadura de Getúlio Vargas, o 

Sindicato sofreu sua primeira in-
tervenção, que duraria até 1957. 
Uma nova intervenção aconteceu 
nos anos 60 com o golpe militar. 
No período mais duro da ditadura, 
em 1968, a campanha salarial de-
sencadeou uma greve.

Foi apenas a partir de 1974 
que o refluxo aos anos de chumbo 
começou a se fazer presente e o 
movimento sindical voltou a se 
rearticular. Cinco anos mais tarde, 
ganhou a eleição no Sindicato 
uma frente política de oposição 
à ditadura. Foi quando assumiu a 
presidência, Maria da Natividade, 
ligada ao PCdoB e funcionária do 
Banco do Brasil. Em 1988, uma 
chapa ligada à Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) e ao Partido 
dos Trabalhadores (PT) venceu a 
disputa. No ano seguinte, em uma 
assembléia histórica, o Sindicato 
filiou-se à Central. Ao contrário 
do turbulento final dos anos 70, 
quando as iniciativas de paralisa-
ção não prosperam, a década de 
1980 solidificou um processo de 
participação e conquistas para a 
categoria. A primeira greve pós-64 
mobilizou, em setembro de 1985, 
cerca de 500 mil trabalhadores. 

O primeiro presidente dessa 
nova fase foi Nelson Martins (Ban-
co do Brasil, hoje deputado esta-
dual/PT-CE), reeleito para o período 
1991/94 (incorporando novamente 
militantes do PT/PCdoB). O Brasil 

Marcos Saraiva, 
presidente do Sindi-
cato e funcionário da 
Caixa

Tomaz de Aquino, 
diretor de Imprensa 
do Sindicato e fun-

cionário do BNB

“A história do Sindicato dos Bancários 
confunde-se com a própria história do sindi-
calismo brasileiro das últimas sete décadas. 
Inclusive nos momentos de exceção, quando 
sofreu intervenção da ditadura militar. Os 75 
anos são um marco, haja vista a credibilidade 
e o conceito alcançados pela entidade face 
à sua atuação em defesa dos bancários e a 
integração com a sociedade”

“O Sindicato é um patrimônio político da luta 
continuada de gerações. Nos orgulhamos de ser 
parte desta construção. Hoje, como ontem e mais 
ainda amanhã, o Sindicato será um instrumento 
de luta indispensável para a classe trabalhadora: 
frente ampla, independente dos patrões e do 
governo, autônomo em relação aos partidos 
políticos. Sempre na defesa dos interesses  da 
categoria – aí reside toda a origem da força 
sindical: a força da própria base” 

[  SEEB /CE  •  MAIS  DE  SETE  DÉCADAS DE  HISTÓRIA  ]

Foto: Arquivo
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vivenciava um período 
de recessão, inflação 
e redução dos postos 
de trabalho. Contra as 
medidas econômicas 
do então presidente 
Fernando Collor, os 
bancários organizaram 
manifestações e protes-
tos criativos e bem hu-
morados, que incluiam 
greve nacional de sete 
dias que conquistou os 
tíquetes-refeição e ali-
mentação. Engajada, a 
categoria também foi 
atuante no movimento 
que, em 1992, provo-
cou o impeachment 
do primeiro presidente 
eleito após o período 
de ditadura militar.

No final da década de 1990 
e início de 2000, o Sindicato, 
presidido por Tomaz de Aquino 
(Banco do Nordeste), realizou ca-
ravanas em defesa do patrimônio 
público, contra as privatizações 
dos Correios, Petrobrás e bancos. 
Foram percorridos 132 municípios 
do estado do Ceará. Nessa época, 
o movimento sindical vivenciou 
novos desafios. Apesar da gestão 
de Fernando Henrique Cardoso, 
marcada pela forte internacionali-
zação da economia e pelas priva-
tizações, o movimento bancário 
continuou brigando e confirmou o 
seu pioneirismo ao ser a primeira 
categoria a assinar acordo único 
válido para todo o País, em 1992, 
ano de fundação da Confederação 

Assembléia realizada na greve histórica de 2006

Ribamar Pacheco, 
diretor de Esporte e 

Lazer do Sindicato e 
funcionário do Itaú

Leirton Leite, di-
retor do Sindicato 
e funcionário do 
Banco do Brasil

“São 75 anos de história. Precisamos 
continuar lutando por uma melhor qualidade 
de vida para os bancários e pela manuten-
ção da unidade da categoria na construção 
de uma sociedade mais justa e fraterna. 
Juntos, Sindicato e bancários, poderemos 
construir uma nova ordem social”.

“O Sindicato dos Bancários, ao longo de 
sua existência, teve e tem uma importância 
signifi cativa na vida dos bancários, princi-
palmente, nas lutas travadas na busca de 
transformações que visassem a melhoria 
de vida para seus fi liados. O Sindicato é 
também um importante agente de transfor-
mação na busca de uma sociedade mais 
justa e igualitária para todos”.

[  SEEB /CE  •  MAIS  DE  SETE  DÉCADAS DE  HISTÓRIA  ]

O Dom Raton, que representava os banqueiros, foi por vários anos uma alegoria 
tradicional do Sindicato durante as manifestações e caravanas
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[  SEEB /CE  •  MAIS  DE  SETE  DÉCADAS DE  HISTÓRIA  ]

Nacional dos Bancários (CNB/CUT). 
A Participação nos Lucros e Resul-
tados veio em 1995. A discussão 
sobre igualdade de oportunidades 
entrou na convenção em 2001.

Após a gestão de Tomaz de 
Aquino, eleito por duas vezes 
(1994/1997 e 1997/2003), assume 
Vaumik Ribeiro (Caixa) para o pe-
ríodo 2003/2006. Atualmente está 
na presidência do Sindicato Marcos 
Saraiva, empregado da Caixa.

No Brasil, a ascensão do ex-
metalúrgico Luiz Inácio Lula da 
Silva representou uma vitória dos 
movimentos social e sindical que 
abriu um horizonte promissor iné-
dito no País. Com uma visão equi-
librada e afiada, o sindicalismo tem 
dado uma importante contribuição 
para construir um País soberano, 
democrático e justo.

Apesar do ciclo estar mais 
favorável à luta dos trabalhadores, o 
terreno continua cheio de desafios. 
Durante esse período, os bancá- 
rios iniciaram um processo de 
retomada do poder aquisitivo, ga-
rantindo aumento real nas últimas 
campanhas salariais, afora ter con-
seguido unificar as negociações, o 
que forçou a elevação dos índices 
discutidos com o patronato.

Com 75 anos de existência, 
o Sindicato dos Bancários acredita 
que apenas a experiência conquis-
tada com anos de luta poderá man-
ter vivo o espírito de mobilização 
dos trabalhadores. Por isso, a histó-
ria desse organismo vivo não pára e 
tem colaborado para a construção 
dessa entidade por intermédio da 
ética e do compromisso com os 
trabalhadores.

O Brasil tem uma larga tradição na área da Comunicação Sin-
dical, destacando-se, sobretudo nas últimas décadas, a experiência 
comunicacional de alguns sindicatos, especialmente a dos bancá-rios, 
dos metalúrgicos e dos petroleiros. O jornalismo sindical desempenha 
papel fundamental na vida política brasileira. 

No final dos anos 70, o Sindicato ampliou os canais de co-
municação com o bancário, criando a Tribuna Bancária, em 1979, 
como meio de mobilizar os trabalhadores na defesa dos seus direitos 
e repercutir as lutas e conquistas junto aos diversos públicos. Já em 
1993, a entidade amplioi o raio de sua comunicação e criou o pro-
grama Rádio Bancários. É o radiojornalismo voltado para os interesses 
dos trabalhadores. Há 14 anos vai ao ar de segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 8h. 

A entidade possui ainda uma página na internet, que em 2007, 
passou por uma reestruturação e hoje conta com um layout moderno 
e informações atualizadas diariamente, que permitem à categoria 
uma comunicação mais rápida. A página contém, ainda, todas as 
publicações editadas pelo Sindicato, inclusive a versão digital da TB.

Clécio Morse, di-
retor do Sindicato 
e funcionário do 
ABN/Real

Alex Citó, diretor 
do Sindicato e 
funcionário do 

Unibanco

“O Sindicato dos Bancários do Ceará, 
ao longo de sua trajetória, além das lutas 
inerentes a sua categoria, tem ampliado 
suas ações para questões sociais. Vem 
desenvolvendo um papel importante no 
estímulo do exercício da cidadania, con-
solidando seu papel junto à sociedade”

“Mesmo sofrendo duras intervenções 
militares na ditadura, os bancários foram 
determinantes na processo de redemocra-
tização, em especial no Ceará. O acúmulo de 
resistência pautou a linha política no campo 
da esquerda. Hoje lutamos para repelir de vez 
a perspectiva neoliberal de desmantelo de 
bancos públicos e depredação do patrimônio 
nacional”

A Comunicação do Sindicato é referência
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[  C A M P A N H A  S A L A R I A L  2 0 0 8  ]

Aumento real para todos os 
bancários pelo quinto ano con-
secutivo, valorização dos pisos 
salariais, mudança na regra da Par-
ticipação dos Lucros e Resultados 
(PLR), entre outras conquistas. Esse 
foi o resultado de uma campanha 
salarial que enfrentou, além da 
permanente má vontade dos ban-
queiros, uma crise financeira que 
se alastrou mundo à fora.

Mas as conquistas não vieram 
à toa. Em alguns estados foram 23 
dias de greve. No Ceará foram 17 
dias de um movimento forte, que 
envolveu funcionários de bancos 
públicos e privados, numa das 
maiores greves da categoria no País 
e no Estado.

Os funcionários de todos os 
bancos têm todos os motivos de se 
sentirem orgulhosos: deram mais 
um exemplo de como a união e 
a luta dos trabalhadores podem 
superar os maiores obstáculos 
e conseguir melhorar a vida de 
todos. A campanha de 2008 en-
trará para a história das lutas da 
categoria como a consolidação 
da unidade nacional, modelo de 
organização que se mostra cada 
vez mais acertado.

Foi essa mobilização da cate-
goria, liderada pelos sindicatos de 
todo o País, que conseguiu derrotar 

a intransigência dos banqueiros, a 
truculência policial e o conluio do 
patronato com a Justiça, tudo no 
cenário internacional da maior cri-
se financeira mundial, desde 1929.

O aumento de 10% para 
os trabalhadores que recebem 
até R$ 2.500,00 representa um      
ganho acima da inflação de quase 
3%, que atinge 57% da categoria. 
Para essa parcela foi a melhor 
campanha em saldo econômico 

dos últimos dez anos. Para a outra 
parcela da categoria, houve au-
mento real de 1%.

Além disso, a mudança na re-
gra básica da PLR, aumentando seu 
valor de 80% para 90% do salário 
do trabalhador e de dois para 2,2 
salários na parte fixa, significou 
uma conquista muito importante 
para todos os trabalhadores, repre-
sentando ganhos de até 19,7% para 
os bancários.

Bancários conquistam 
aumento real e PLR melhor 

Mateus Neto, 
diretor do Sindicato 
e funcionário do  
Safra

Telmo Nunes, 
diretor de RH do Sin-

dicato e funcionário 
do Bradesco

“O Sindicato, aos seus 75 anos, vem 
marcado por luta, essa é marca registrada 
ao longo de sua existência: um Sindicato 
combativo e preocupado não só com a 
classe bancária, mas também com toda 
sociedade, para que tenhamos um País 
mais justo. É isso que mostra a grandeza 
dessa entidade, respeitado por muitos e 
admirado por todos”

“Para nós é bastante satisfatório fazer 
parte de uma entidade madura com bastante 
conhecimento acumulado adquirido ao longo 
desses 75 anos de existência. Nosso Sin-
dicato atravessou os principais momentos 
de transformação democrática do País e 
sempre conduziu as questões inerentes 
aos bancários com responsabilidade e 
autonomia”.

Foto: Drawlio Joca
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[  C A M P A N H A  S A L A R I A L  2 0 0 8  ]

O êxito da greve de 2008 mostra mais 
uma vez o acerto da estratégia da unificação 
da campanha salarial nacional nos bancos 
públicos e privados, uma bandeira histórica 
que vem sendo construída pela categoria 
bancária há mais de três décadas.

Antes da campanha nacional unifica-
da, nunca os bancários haviam conseguido 
aumento real de salário, nem na Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban) nem nos 
bancos públicos, que tinham campanhas 
separadas. Aliás, durante o governo FHC, 
de 1995 a 2002, nas últimas sete campa-
nhas salariais seguidas, os bancários do 
Banco do Brasil, do BNB e da Caixa Federal 
tiveram reajuste zero (em troca 
de abonos), sofrendo um brutal 
achatamento salarial.

Desde que a unificação 
começou a ser implementada na 
prática, em 2004, articulada com 
as negociações das mesas especí-
ficas de cada banco, os bancários 
conquistaram 11,5% de aumento 
real no piso, 7,3% nos salários 
até R$ 2.500,00 e 5,5% de au-
mento acima da inflação para as 
demais faixas salariais.

Além do grande salto da 
PLR no Banco do Brasil, no BNB 
e na Caixa nestes últimos anos, 
os bancários conquistaram em 
2007 uma participação adicional 
na variação do lucro líquido de 
cada banco. Também em 2007, 
a campanha nacional dos ban-
cários conquistou ainda a 13ª 
cesta-alimentação, que este ano 
é de R$ 272,93.

Estratégia da campanha unificada

Peça da Campanha Nacional 2008

Fonte: CONTRAF/CUT

CONFIRA AS PRINCIPAIS CONQUISTAS DA
CATEGORIA BANCÁRIA EM 2008

Bosco Mota, diretor 
de Sub-Sedes do Sin-
dicato e funcionário 
do Banco do Brasil

Carlos Eduardo, 
diretor de Finanças do 

Sindicato e funcioná-
rio do Banco do Brasil

“Realmente são 75 anos de lutas histó-
ricas em prol dos trabalhadores da nossa e 
de todas as categorias. Este é um momento 
ímpar, principalmente pelo esforço desenvol-
vido nos últimos 20 anos, quando o Sindicato 
dos Bancários do Ceará esteve envolvido na 
defesa da escolha de um Presidente que 
veio da classe trabalhadora”.

“O Sindicato é engrenagem importante da 
máquina social na luta de classes.  Consegue 
traduzir e encaminhar as demandas especí-
fi cas da categoria, ao mesmo tempo em que 
é um defensor de uma nova ordem social 
no Brasil. Sem os sindicatos, dificilmente 
teríamos os direitos que temos hoje e com o 
pensamento cutista, nós temos capacidade 
de continuar buscando mais justiça social e 
desenvolvimento para o nosso povo”.

• Reajuste de 10%, com AUMENTO REAL de 2,85% para 
todos os bancários do BB, BNB e CEF e para os da rede 
privada que ganham até R$ 2.500,00

• Elevação da parte variável da PLR de 80% para 90% da 
remuneração bruta

• Elevação do teto do adicional de PLR para R$ 1.980,00
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[  C A M P A N H A  S A L A R I A L  2 0 0 8  ]

A busca da unidade nacional 
dos bancários é uma luta que 
vem sendo travada pela categoria 
desde que ela existe. Até o início 
dos anos 1980, os bancários não 
tinham data-base única no País 
inteiro, como é hoje (em 1º de se-
tembro). Nem os salários e direitos 
eram os mesmos em todo Brasil. 
Os acordos salariais da categoria 
eram assinados pelos sindicatos e 
federações, estado por estado.

A primeira grande vitória na 
luta pela unidade da categoria 
ocorreu em 1982, quando os 
bancários conseguiram unificar a 
data-base. Em 1986 foi criado o 
Departamento Nacional dos Ban-

A construção da unidade

Carlos Titara, 
diretor do Sindicato 

e funcionário do  
Santander

“Ao longo de seus 75 anos, o Sindicato 
dos Bancários do Ceará esteve sempre à 
frente em defesa dos empregos e dos direitos 
dos trabalhadores e da população. Em cada 
campanha salarial, todas vitoriosas, nos 
sentimos confortáveis em ter um Sindicato 
estruturado e confi ável à categoria”Manuel Nemésio,

diretor do Sindicato e 
funcionário do Bradesco

“É com grande orgulho que participo 
deste Sindicato dos Bancários. Um 
Sindicato atuante que sempre busca 
a melhoria para nossa categoria e já 
participou de grandes lutas, como a 
defesa do BEC e está pronto a atender 
as reivindicações da categoria bancária”

Foto: Drawlio Joca

cários da CUT (DNB/CUT), para 
organizar a ação dos sindicatos 
filiados à central sindical e buscar a 
unidade nacional com os sindicatos 
e entidades de outras correntes. O 
DNB foi transformado em Confe-
deração Nacional dos Bancários 
(CNB), em 1992. Neste mesmo 
ano, pela primeira vez, a CNB/CUT 
assinou a Convenção Nacional dos 
Bancários com a Fenaban.

A Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Fi-
nanceiro (Contraf/CUT) foi criada 
em 2006 em substituição à CNB, 
com o objetivo de organizar e 
representar, além dos bancários, 
os cerca de 1 milhão de trabalha-

dores que atuam em financeiras, 
promotoras de venda, mercado 
de capitais, cooperativas de 
crédito etc.

Outro passo importante para 
a unidade nacional da categoria 
ocorreu em 2003, quando o Ban-
co do Brasil e a Caixa Federal, 
que antes faziam negociações e 
acordos separados, participaram 
pela primeira vez da mesa da 
Fenaban – dando início a um pe-
ríodo de conquista de aumentos 
reais. Isso transforma os bancários 
na única categoria profissional 
com a mesma convenção coletiva 
e os mesmos direitos em todo o 
território nacional.
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[  C A M P A N H A  S A L A R I A L  2 0 0 8  ]

A greve dos bancários 
durante a Campanha Nacio-
nal 2008, que somou 15 dias 
nos bancos privados, fica 
registrada na história como 
uma das maiores mobiliza-
ções dos funcionários das 
instituições particulares. A 
motivação desses trabalha-
dores, que sempre sofrem 
pressão para não aderir ao 
movimento, pode ser expli-
cada pelo atual contexto. 
Assédio moral, cobrança 
excessiva por metas, falta de 
condições de trabalho são 
alguns dos aspectos apon-
tados para esses bancários 
irem à luta. 

Em 1991, a mobilização dos funcionários de bancos privados 
também teve uma forte adesão e entrou para história da catego-
ria. Na ocasião, a luta rendeu a conquista do auxílio-refeição. 
Em 2008, os empregados do Unibanco, Santander, Real, Itaú, 
Bradesco e HSBC demonstram sua insatisfação participando da 
greve. A mudança de atitude é uma resposta aos banqueiros que 
não tratam os funcionários com respeito. 

O que chama atenção na atitude desses bancários é que a 
adesão foi espontânea, mesmo com a pressão do banco conti-
nuando forte. Esses trabalhadores mostraram sua dignidade. “Essa 
foi uma das greves mais fortes e organizadas nos últimos anos”, 
disse o diretor do Sindicato dos Bancários do Ceará e funcionário 
do Real, Clécio Morse. “Os trabalhadores deram uma prova de 
que não aceitam mais o assédio moral, a pressão por metas ou 
qualquer proposta rebaixada e por isso foram à luta, sem medo 
de represálias”, concluiu.

Greve de 2008 nos bancos privados 
foi a maior dos últimos anos

Gabriel Motta, diretor 
de Relações Sindicais e 
Sociais do Sindicato e 
funcionário do Bradesco

Marcos Franceli-
no, diretor do Sin-

dicato e funcionário 
do Itaú

“O Sindicato dos Bancários se fi rmou 
ao longo desses 75 anos como uma das 
entidades de classe mais importantes, 
não só representando os bancários, mas 
participando de vários movimentos e 
várias lutas do povo cearense. Nacional-
mente é visto como um dos mais comba-
tivos. Considero este Sindicato com uma 
grande referência regional e nacional”

“O Sindicato é representado pela 
luta, tendo como função a organiza-
ção dos trabalhadores no movimento 
sindical. Seu desempenho não é só no 
aspecto político, mas também é voltado 
para os movimentos sociais, o que repre-
senta o interesse da categoria”

Fotos: Drawlio Joca
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A economia brasileira tem 
crescido ao longo dos seis últimos 
anos de forma significativa, mais 
que o dobro do período FHC, co-
meçando em 2004, puxando até 
agora um crescimento contínuo, 
segundo revelam os números. 
Tem-se observado que ela cresce 
de forma ascendente e os últimos 
dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) têm 
demonstrado crescimento significa-
tivo já passando dos 5%. Todos os 
economistas têm consenso em dizer 
que o crescimento com essas taxas 
possui característica de crescimento 
robusto e não aquela grande crítica 
que se fazia, quando se dizia que o 
crescimento da economia brasileira 
era apenas “um vôo de galinha”.

Até este ano, o País estava se 
consolidando para o futuro, até 
que veio esse banho de água fria 
do exterior, com a chamada crise 
financeira mundial. Para o econo-
mista Reginaldo Aguiar, supervisor 
técnico do DIEESE/CE, “isso pode 
ser uma grande oportunidade para 
o Brasil, se continuarmos com as 
políticas anti-cíclicas para mini-
mizar, diminuir os impactos dessa 
crise. O Brasil tem uma condição 
privilegiada em relação a outros 
países e podemos sair bem fortale-

A difícil jornada da retomada 
do crescimento

cidos dessa crise mundial”.
Para se ter idéia da evolução 

da economia brasileira, faz-se 
necessário uma comparação entre 
os governos de FHC e de Lula, ou 
seja, nos períodos de 1994/2002 e 
2003/2008. O primeiro indicador 
que ressalta essa diferença é o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) que variou 
de 1,8% a 2%, no governo FHC, 
caracterizado por um crescimento 
muito pequeno e um forte controle 
inflacionário, ligado ao modelo 
de metas e superávit primário. 

Observa-se que o crescimento do 
PIB foi extremamente baixo nesse 
período. 

No governo Lula, com pers-
pectiva até 2010, a taxa de cresci-
mento médio está na base de 4%. 
Tivemos ao longo de 2003 até 2008 
um período de ascensão, período 
de crescimento acentuado do PIB, 
com taxas sustentadas em torno 
de 6%.

O economista Reginaldo 
Aguiar analisa que, para se falar em 
crescimento, temos que falar em 

Erotildes Teixeira, 
diretor de Cultura do 
Sindicato e funcionário 
do Bradesco

“Na vida do trabalhador, o Sindicato é 
especial. Sua ausência é sintoma grave de 
doen-ça social. Passam governos, mudam-se 
as leis, fi ca o sindicato. Este está na raiz das 
necessidades básicas de defesa do trabalha-
dor contra a exploração do capital. O Sindicato 
é a âncora do trabalhador, seu amparo legal, 
sua escola política, promotor por excelência 
da solidariedade humana”

Humberto Filho, 
diretor do Sindicato e 
funcionário do HSBC

“Nós, trabalhadores bancários, estamos 
de parabéns pelas mais de sete décadas do 
nosso Sindicato dos Bancários do Ceará, 
essa entidade tão representativa na nossa 
sociedade, que luta não só pelos nossos 
direitos, como também por uma sociedade 
justa e igualitária”



PIB 2,3% 4%

Taxa de Investimento 14%
19% 

(21% em 2010)

Geração de Empregos 926.384 8.416.739

Governo FHC Governo Lula
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taxa de investimento, que há muito 
tempo não se falava neste País. Para 
crescer, necessariamente precisa-se 
fazer novos investimentos, dado 
que a capacidade produtiva vinha 
muito estagnada, principalmente 
no setor de infra-estrutura, um setor 
que induz outros investimentos e 
cria possibilidade de crescimento 
maior. A taxa de investimento do 
governo FHC variava entre 13% 
e 14% do PIB, uma taxa baixa. 
Hoje, no Governo Lula, essa taxa 
está em 19% e deve chegar a 21% 
em 2010.

Na geração de empregos, no 
governo FHC houve desemprego, 
associado a um crescimento pe-
queno. No governo Lula, as taxas 
de emprego têm-se elevado, os 
números são recordes de formali-
zação, que traz trabalho com co-
bertura social. 

Hoje, no governo Lula os 
trabalhadores que estavam na in-
formalidade, estão conseguindo 
emprego de carteira assinada, com 
cobertura social.

Com relação à renda, os 
dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio (PNAD) têm 
demonstrado crescimento significa-
tivo de renda, principalmente das 
famílias mais pobres. Isso é fruto 
de uma política salarial desenvol-
vida junto às Centrais Sindicais e o 
Governo, onde o crescimento do 
PIB em torno de 5% mais a infla-
ção medida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC), 
em 11 meses, tem feito que esses 

ganhos do salário mínimo tenham 
servido de parâmetros para outras 
categorias.

Diante dessa visão macro, o 
Brasil não vai ser pego no contrapé 
dessa crise financeira mundial, pois 
realizou alguns ajustes, se livrou da 

dívida do FMI, como também de 
parte significativa da dívida em dó-
lar, é auto-suficiente em petróleo, o 
País cresce e alguns investimentos 
de multinacionais estão até sendo 
ampliados no Brasil, como é o caso 
da montadora Ford.

“O Brasil tem condição privilegiada e pode sair dessa crise 
fortalecido”, disse o economista Reginaldo Aguiar durante 

palestra promovida pelo Sindicato com o tema: “Conjuntura e 
Sistema Financeiro na Atualidade”

Carmem Amélia, 
diretora do Sindicato 
e funcionária do 
Bradesco

Eugênio Silva, diretor 
de Saúde do Sindicato e 
funcionário do ABN/Real

“O Sindicato dos Bancários do Ceará 
sempre teve um papel importante e funda-
mental, atuando fi rmemente nos interesses da 
categoria e da sociedade. Sempre presente nos 
importantes debates e na luta pela democracia e 
justiça social, lembramos nesses 75 anos suas 
importantes lutas e conquistas. É sem dúvida, 
uma das entidades mais ativas e participativas 
que muito contribui no desenvolvimento do País”   

“O Sindicato dos Bancários participou 
de momentos históricos do Brasil. Na bus-
ca constante de benefícios para a categoria 
obteve várias conquistas. A luta não se 
resume apenas à defesa dos bancários, 
mas também da sociedade e da soberania 
do País,  quando em 1984 implementamos 
a Caravana contra as privatizações e, mais 
recente, a defesa do BEC, que marcou a 
atuação do Sindicato”

Ganho real dos
trabalhadores

30,1% 1ºsem/2002 73,5% 1ºsem/2008

Fotos: Drawlio Joca
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Há 200 anos, nascia o primei-
ro banco brasileiro: o Banco do 
Brasil. Ao longo dos tempos, ele 
passou por reformulações e ajudou 
no desenvolvimento da economia 
nacional. Para celebrar a data, 
houve festa em todos os cantos do 
País, mas esqueceram de convidar 
os funcionários para as comemora-
ções. Não repartiram o bolo com 
o funcionalismo. A gratificação 
recebida pelos 200 anos do banco 
não apaga as péssimas condições 
de trabalho as quais os bancários 
do BB estão sendo submetidos 
historicamente. 

O ano de 2008 no Banco do 
Brasil foi marcado pelas lutas e 
mobilizações por melhores condi-
ções de trabalho, isonomia, fim da 
lateralidade e fim do assédio moral, 
entre outros. Eixos que acabam 
sendo esquecidos pela direção do 
banco na hora das negociações.

No início do ano, os sindi-
catos e a Contraf-CUT lançaram 
a Campanha Nacional de Valo-
rização dos Empregados do ban-
co, com o slogan “Acorda BB”. 
Durante a campanha, bancários 
e usuá-rios foram conscientizados 

BB: 200 anos 
sem motivos 

para comemorar

[  B A N C O S  P Ú B L I C O S  ]

sobre a impor-
tância de mais 
con-tratações, 
melhoria nas 
c o n d i ç õ e s 
de trabalho e 
cumprimento da lei das filas. 

Desde maio de 2007, com a 
redução de mil caixas, os funcio-
nários do BB sofrem com carga de 
estresse contínuo. A reestruturação 
deteriorou as condições de trabalho 
a partir de uma política de gestão 
que prioriza a lateralidade e o 
desvio de função, aumentando o 
volume de trabalho e o de produ-
tividade, perdendo, por outro lado, 
em qualidade.  

Diante desse cenário, o cor-
po funcional do banco se uniu 
e construiu uma das greves mais 
fortes dos últimos anos. No Ceará, 
foram 16 dias de greve, resultando 
na conquista de uma melhor PLR e 
de aumento real. O diretor do SEEB/
CE, Bosco Mota, avalia o ano de 
2008 como positivo para os ban-
cários do BB. Por outro lado, ele 
lamenta o fato de o banco estar 
nessas condições em seu pleno 
aniversário de 200 anos. “Não 

vejo motivos para comemorar. É 
muito triste que o Banco do Brasil 
tire os direitos dos trabalhadores. 
Quais os motivos que temos para 
comemorar? Nenhum”.

Segundo os diretores do 
SEEB/CE, as questões prioritárias 
para o ano de 2009 serão PCCS 
(que engloba lateralidade e con-
dições de trabalho), isonomia e 
garantia de emprego. As rodadas 
das negociações permanentes estão 
mantidas, e o congresso dos funcio-
nários do BB foi antecipado para o 
mês de março. “Para avançarmos 
no debate, precisamos de mobi-
lização permanente. 2009 é um 
ano com uma conjuntura alterada, 
aumento de fusões e diminuição do 
crescimento do País. Precisamos, 
portanto, defender direitos, avançar 
nas conquistas e garantir nossos 
empregos”, completa o diretor 
do SEEB/CE e funcionário do BB, 
Carlos Eduardo.

Roberto Félix, diretor 
de Organização do 
Sindicato e funcionário 
do BIC Banco

Claúdio Rocha, 
diretor do Sindicato e 

funcionário do BNB

“Ao longo de sua existência o Sin-
dicato dos Bancários do Ceará sempre 
esteve presente a frente das manifesta-
ções democráticas e populares, além da 
realização de inúmeras conquistas em 
prol dos bancários cearenses”

“O Sindicato comemora seus 75 anos 
de lutas em favor da categoria bancária. 
Sou testemunha de muitas lutas desde 
que entrei para a categoria. Entre elas, 
as grandes greves vitoriosas no início dos 
anos 80.  Ressaltando, ainda, as recentes 
mobilizações que trouxeram ganho real de 
salário para o trabalhador bancário”

Foto: Drawlio Joca
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Océlio Silveira, 
diretor de Aposenta-

dos do Sindicato e 
funcionário do BNB

“Considero o Sindicato uma das enti-
dades mais representativas e combativas 
da história dos que fazem a luta de classe. 
Os seus 75 anos têm sido marcados por 
vitórias e conquistas. Resistimos a época 
da ditadura, onde o Sindicato foi sufocado 
pela violência. Participamos ativamente da 
democratização do País. Quero salientar as 
ações deste Sindicato que tem se pautado 
pela responsabilidade perante a sociedade”

Carlos Henrique, 
diretor do Sindicato 
e funcionário do 
Bradesco

“Os 75 anos de história do Sindicato dos 
Bancários do Ceará se confundem com a his-
tória da luta de classes em nosso País. Fazer 
parte dessa instituição signifi ca contribuir, de 
forma concreta, para a construção de uma 
nova sociedade, mais justa e igualitária. Nosso 
principal desafi o hoje é avançar no resgate dos 
direitos dos bancários perdidos no governo FHC 
e sabemos que somente com a mobilização de 
todos avançaremos nessa luta”

[  B A N C O S   P Ú B L I C O S  ]

Após uma luta construída 
há vários anos pelo movimento 
sindical, os empregados da Caixa 
Econômica Federal conquistaram 
neste ano de 2008, uma proposta 
de PCS com avanço na questão da 
unidade da tabela salarial, onde 
deixa de haver o empregado de 
segunda classe, que era o  caso 
dos técnicos bancários na questão 
do tratamento. Houve muita nego-
ciação para se chegar a uma tabela 
única, onde todos têm condições 
de  chegar ao final da carreira com 
remuneração melhor do que é pra-
ticada atualmente pela Caixa.

Este ano, os funcionários do 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB) 
deram lições de conscientização e 
foram à luta em busca de garantir 
seus direitos e avançar nas conquis-
tas. 2008 foi o ano da primeira gran-
de greve depois da década de 1980 
e isso mostra o poder de organiza-
ção e de mobilização do Sindicato 
que, particularmente no BNB, teve 
sua participação bastante cerceada 
na gestão do Byron e de FHC. 

Somente agora, cinco anos 
após a atual gestão ter assumido, 
houve uma greve forte, principal-
mente no Passaré. “Houve um salto 
de organização e de conscientiza-
ção política dos funcionários do 
BNB”, afirma o diretor do Sindicato e 
coordenador da Comissão Nacional 
dos Funcionários do BNB (CNFBNB/

Bancários do BNB deram exemplo de mobilização
Contraf-CUT), Tomaz 
de Aquino. 

Somente o BNB 
teve aumento de mais 
de 20% no seu salário 
de ingresso.Ressalte-
se que o BNB é pio-
neiro na implantação 
de um plano de cargos 
e remuneração (PCR). 
O PCR está no seu 
quarto ano de vigên-
cia e está prestes a ser 
revisado – há proposta 
a ser apresentada em janeiro/2009. 
“O BNB vive hoje um momento de 
democracia, uma onda de espaço 
político pra atuar, e o Sindicato está 
aproveitando bem esses espaços, 
inclusive, com Plantões Sindicais nas 
agências e no Passaré”, completou.

As negociações entre a CN-
FBNB e o banco estão acontecen-
do em mesa permanente, que já 
conquistou empréstimo de férias 
e folgas anuais para novos, e bus-
ca alcançar a isonomia total de 
tratamento entre novos e antigos 
funcionários.

PCS da Caixa: conquista da categoria
Afirma o presidente do Sindica-

to dos Bancários do Ceará, Marcos 
Saraiva, empregado da Caixa, “na 
conquista do PCS nós temos hoje os 
técnicos bancários incluídos e  aten-
dida a isonomia e também na solução 
da busca para que os empregados de 
meio tivessem uma transformação na 
política de  empresa e ele pudessem 
também chegar ao final da carreira 
com aumento no interstício entre uma 
referência e outra. O aumento ante-
rior variava de 0,6% a 1,2%. Hoje 
tem interstício fixo de  2,35%”.

Hoje, as promoções na Caixa 
têm um grupo de trabalho estudando 

uma proposta da empresa. Durante 
o ano, o Sindicato promoveu vários 
debates sobre PCS com emprega-
dos da Caixa, com destaque para 
o primeiro semestre de 2008, com 
reuniões pelas agências da Capital 
e do Interior do Estado.
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Para se construir um 
sindicato forte, é preciso 
compreender as lutas e 
os desafios da sua cate-
goria, entender o embate 
constante entre patrões 
e empregados. A partir 
dessa compreensão, a 
formação sindical torna-
se fundamental na con-
solidação das entidades 
representativas dos tra-
balhadores.

O ano de 2008 foi 
marcado por várias ini-
ciativas da Secretaria de 
Formação do Sindicato dos Bancários 
do Ceará. Entre elas, a realização de 
palestras e debates, que resultaram 
em cartilhas distribuídas para os 
bancários. A política de trazer para 
o ambiente do Sindicato questões 
relevantes na contemporaneidade foi 
implantada há um ano e é tida como 
referência por outros sindicatos. 

Este ano, foram publicadas 
cartilhas abordando temas como 
a mundialização do capital e seus 
impactos no mundo do trabalho, a 
relação entre ética, política e de-
senvolvimento e as transformações 
no mundo do trabalho. Além dessas 
publicações, o Sindicato promoveu 
palestras sobre a democratização 

Formação sindical: 
entender ajuda a construir

dos meios de comunicação (car-
tilha que será lançada em 2009), 
convenções da OIT e perspectivas 
dos trabalhadores diante da crise 
financeira internacional. 

As palestras são gravadas, 
transcritas e adaptadas para a 
linguagem escrita. Após esse pro-
cesso, ela passa por revisão dos 
palestrantes, que autorizam a 
publicação. Segundo o secretário 
de Formação do SEEB/CE, Leirton 
Leite, “essas ações visam o forta-
lecimento da política de formação 
sindical dos bancários e de seus 
dependentes, possibilitando a eles 
uma maior compreensão dos pro-
blemas atuais”.

Com o objetivo de estimular o 
desenvolvimento da autoconfiança, 
aprimorando postura e gesticulação, 
o SEEB/CE promoveu, em 2008, a 
11ª edição do curso de comunicação 
oral. O curso ajuda as pessoas que 
têm dificuldade de falar em públi-
co a vencerem seus medos e a se 
posicionar diante de situações que 
exijam o domínio da oratória e do 
poder de convencimento. É indicado 
tanto para sindicalistas, quanto para 
pessoas que buscam inserção no 
mercado de trabalho e não sabem 
se portar diante de uma entrevista 
de emprego.

Curso de 
comunicação oral

Robério Ximenes, 
diretor do Sindicato e 

funcionário do Bradesco

“A unidade dos trabalhadores é fator 
primordial na luta pelos seus diretores e 
na busca de uma sociedade mais justa. O 
movimento sindical surgiu da necessidade 
de organizar os trabalhadores. O Sindicato 
dos Bancários do Ceará em seus 75 anos 
teve destacada atuação no cenário estadual 
e até nacional na luta dos trabalhadores e 
da sociedade”

“Com atuação importante, o Sindicato é 
pioneiro nas lutas sindicais que teve inicio 
na década de 1960. Tem uma relevância 
muito grande no movimento sindical brasi-
leiro, com muitas vitórias na luta trabalhista 
que visa a melhoria das condições de 
trabalho para o cidadão brasileiro”Roberval Lopes, 

diretor do Sindicato e 
funcionário do Santander

Foto: Drawlio Joca
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Um dos grandes anseios da 
juventude brasileira é passar em 
concursos públicos e garantir 
estabilidade financeira. Dentro 
desse contexto, o Sindicato dos 
Bancá-rios do Ceará (SEEB/CE) está 
possibilitando aos bancários sindi-
calizados e a seus dependentes a 
oportunidade de se preparar para 
concursos na área financeira. O 
projeto que teve início no primei-
ro semestre de 2008, com turmas 
preparatórias para a Caixa, é uma 
parceria bem sucedida entre o cur-
so Athenas e o SEEB/CE. 

Para o concurso da Caixa, o 
Sindicato ofertou 90 vagas. Além 
da qualidade do ensino, o grande 

• Em janeiro houve 
o encerramento do Projeto 
Juventude, Trabalho e 
Cidadania: o Sindicato e a 
sociedade efetivando relações, 
financiado com recursos 
do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT). Foram 
contempladas 80 pessoas, 
para os cursos de Informática 
Básica (Itapipoca), Informática 
Avançada e Inglês Básico 
(Fortaleza).

• Em março aconteceu 
a celebração de convênio com 
a Associação Internacional de 
Educação Continuada (AIEC), 
para pós-graduação latu sensu à 
distância MBA em Consultoria 
Financeira.

• Em junho foi publicado 
um jornal especial sobre a 
Pesquisa “Profissão Bancária: 
Identidades em Mutação”.

• Em agosto houve a 
Criação do Coletivo de Gênero, 
Raça/Etnia e Diversidade 
Sexual; a criação do Coral do 
SEEB/CE – Projeto Vivência 
Musical e o lançamento do 
blog Diálogos Políticos.

diferencial está na ajuda de custo 
dada pelo SEEB/CE, que paga 50% 
do valor da mensalidade. A inicia-
tiva já deu resultado, com a apro-
vação de 22 alunos no concurso 
da CEF. Seguindo essa trajetória, o 
Sindicato iniciou no fim de 2008 
um novo cursinho para o concurso 
do Banco do Nordeste, contem-
plando 270 pessoas.

O estudante universitário 
Helder Linhares, dependente de 
bancário, elogia a iniciativa do 
SEEB/CE. “É bom saber que o Sin-
dicato se preocupa conosco, pos-
sibilitando que a gente tenha uma 
boa preparação para seguirmos a 
carreira de nossos pais”.

Concursos

Outras ações do 
Sindicato na área de 
Formação em 2008

Aula inaugural do Curso de 
Preparação para o concurso do BNB

Aureo Júnior, diretor 
do Sindicato e funcio-
nário da Caixa

“O Sindicato cumpre um papel fun-
damental na construção da unidade 
bancária. Ao longo da história contribuiu 
com eficácia participando das lutas 
do povo cearense, o que demonstra 
credibilidade e respaldo social. O alto 
índice de fi liações mostra que o Sindicato 
responde com efi ciência aos anseios de 
nossa categoria”

“O Sindicato é um marco na história 
do movimento sindical, com suas lutas 
constantes a favor da categoria bancária e 
da sociedade. Esses 75 anos demonstram 
vitória para os que compõem a diretoria 
do Sindicato e a todos que contribuem 
para um melhor trabalho desempenho 
da entidade”

Pedro Moreira, di-
retor do Sindicato e 
funcionário do BNB

Foto: Drawlio Joca
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A Secretaria de Esporte e La-
zer do Sindicato dos Bancários do 
Ceará realizou três grandes campe-
onatos durante o ano de 2008. O 
objetivo era, além de confraternizar 
os bancários, ex-bancários e suas 
famílias, criar um ambiente de 
diversão, debate político e cons-
cientização da categoria. 

O primeiro evento do ano foi 
a II Copa dos Campeões de Futebol 
Soçaite, cuja campeã foi a equipe 
do Bradesco, ao derrotar a equipe 
da APCEF por 4 x 3. A artilharia 
do campeonato terminou empata-
da entre os atletas Alexandre, da 
AABB, e Jorge Cláudio, do Bra-
desco, ambos assinalaram 4 gols. 
O melhor goleiro do campeonato 
foi o atleta Valter, também do Bra-
desco. 

Logo em seguida, foi realiza-
da a XXVI edição do Campeonato 
de  Futebol  de  Salão  dos  Bancá-
rios, cujo vencedor foi o time do 
Bradesco. Em uma final bastante 
disputada e com lances emocio-
nantes de lado a lado, a equipe 
do Bradesco derrotou a AABB 
por 4 x 2, placar final (sendo 2 x 
2 no tempo regulamentar e 2 x 0 
na prorrogação). O jogo foi reali-
zado no Ginásio Aécio de Borba. 
A equipe terceira colocada foi o 
Banco do Nordeste/Combativos, 

O Esporte e lazer fazem a integração 
e diversão dos bancários

[  E S P O R T E R   E  LAZER ]

após derrotar a equipe do Safra 
pelo placar de 5 x 2. A artilharia 
do Campeonato ficou como atle-
ta Evandro, da equipe da AABB, 
com 19 gols assinados e o melhor 
goleiro foi o atleta Daniel, da 
equipe Bradesco. 

E após quase cinco meses 
de disputa, chegou ao fim a XXII 
edição do Campeonato de Futebol 
Soçaite dos Bancários. A competi-
ção foi disputada por dez equipes, 
totalizando em torno de 300 parti-
cipantes, contemplando bancários, 
filhos de bancários, esposos de 
bancárias e ex-bancários. 

A campeã foi a equipe da 
AABB, que derrotou o Bradesco por 
4 x 1. O terceiro lugar ficou com 
a APCEF I, ao derrotar o Real por 
3 x 1. A artilharia do campeonato 
só foi definida no jogo final, sendo 
o artilheiro o atleta Carlos Alexan-
dre, da equipe da AABB, com 15 
gols assinalados na competição. O 

melhor goleiro foi o atleta Ricardo, 
da equipe da AABB e o troféu de 
equipe mais disciplinada ficou com 
o BNB. 

Para Ribamar Pacheco, se-
cretário de Esporte e Lazer do 
Sindicato, “a realização de várias 
competições durante o ano propor-
cionaram aos bancários momentos 
de diversão e integração entre os 
companheiros. Além disso, é uma 
excelente oportunidade para o 
Sindicato mobilizar, conscientizar 
e debater os diversos assuntos ine-
rentes à categoria”, analisa.

Bradesco, campeão da Copa dos Campeões Bradesco, campeão do Futebol de Salão

AABB, campeã do Futebol Soçaite

Ailson Duarte, 
diretor do Sindicato 
e funcionário do 
Santander

“O Sindicato é um instrumento de luta 
importante, que tem acompanhado as transfor-
mações no mundo do trabalho. Mesmo sendo 
considerada categoria elitizada, os bancários 
foram os mais atingidos nas últimas décadas. 
O Sindicato, como fi liado da CUT, luta pelo 
público da informalidade, formado também 
por ex-bancários”. Lúcia Silveira, 

diretora do Sindicato 
e funcionária do Itaú

“Em 2008, conseguimos um passo 
importante na organização de luta da cate-
goria, realizando uma greve nacional forte 
e de unidade dos bancários, no ano que se 
inicia temos um novo desafi o, diante da crise 
capitalista mundial, garantir o emprego dos 
trabalhadores  e alcançar novas  conquistas”

Fotos: Drawlio Joca
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[  S A Ú D E  ]

O assédio moral no trabalho 
não é um fenômeno novo. Po-
demos dizer que ele é tão antigo 
quanto à própria relação de traba-
lho. Caracteriza-se pela exposição 
dos trabalhadores à situações 
humilhantes e constrangedoras, 
repetitivas e prolongadas durante 
a jornada de trabalho e no exer-
cício de suas funções, sendo mais 
comuns em relações hierárquicas 
autoritárias, onde predomina con-
dutas negativas, relações desuma-
nas e anti-ética de longa duração, 
de um ou mais chefes, dirigidas a 
um subordinado, desestabilizando 
a relação da vítima com o ambiente 
de trabalho.

É errado pensar que o assédio 
moral é um problema entre indiví-
duos, isentando, assim, a empresa 
de qualquer responsabilidade. 
Muitas vezes o assédio é reflexo 
da política de gestão que tenciona 
os empregados. As empresas cos-
tumam fazer vista grossa diante de 
uma situação de assédio moral aos 
seus colaboradores, mas elas têm 
o dever de fiscalizar a atuação de 
seus gestores e zelar pela quali-
dade no ambiente de trabalho e 
pelo respeito à dignidade de seus 
funcionários.

A Secretaria de Saúde do 

Pesquisa traça o perfil do assédio 
moral nos bancos

Sindicato dos Bancários do Ceará 
concluiu em junho de 2008 uma 
pesquisa sobre assédio moral, co-
ordenada pelas doutoras Regina 
Maciel e Rose Cavalcanti. O estu-
do, que foi realizado durante dois 
meses, traça o perfil do assédio 
moral sofrido pelos bancários do 
Ceará, já que a pesquisa abrangeu 
tanto a Capital quanto o interior 
do Estado.

Segundo Regina Maciel, “o 
fenômeno se traduz pela exposição 
repetitiva e prolongada a situações 
humilhantes e constrangedoras 
dos trabalhadores no desempenho 
de suas funções, gerando sofri-
mento psíquico e degradação do 
ambiente de trabalho”. Para ela é 
preciso tratar não só o assediado, 

mas todo o ambiente de trabalho. 
“Essa pesquisa serve para tentarmos 
mudar essa realidade, que infeliz-
mente hoje é tão presente entre os 
bancários. Precisamos exigir que 
hajam mudanças imediatas ou pelo 
menos que os bancos ofereçam ur-
gentemente condições de trabalho 
dignas para todos”, concluiu. 

De acordo com o secretário 
de Saúde da Instituição, Eugênio 
Silva, as conclusões desse estudo 
servirão de embasamento para as 
próximas ações do Sindicato. “Nos-
so objetivo principal nesta pesquisa 
é dispor de dados para subsidiar as 
ações do Sindicato no combate ao 
assédio moral e criar mecanismos 
de defesa contra o assédio moral”, 
concluiu ele.

Ao todo, participaram do estudo 921 bancários, sendo 789 de bancos públicos e 132 
de bancos privados. O Bradesco, de forma autoritária, impediu a participação de seus 
funcionários. Pôde-se concluir também que mais da metade dos bancários, 56,47%, possui 
nível superior. “Trata-se, portanto, de uma população com alto nível educacional”. A idade 
média dos pesquisados é de 40,86 anos. Esses bancários têm em torno de 16 anos de 
banco. Dos participantes do estudo, 14,9% afi rmaram já ter sofrido algum tipo de assédio 
moral. O tipo de assédio mais citado foi o de cumprimento de uma carga excessiva de 
trabalho. Os homens apresentaram uma freqüência maior de relatos de situações cons-
trangedoras do que as mulheres. No entanto, homossexuais, bissexuais e transgêneros 
são as maiores vítimas. Outra conclusão interessante é que os bancários de nível médio 
relatam um maior número de assédio.

Pesquisa revela o tipo e quem mais é assediado

“O Sindicato é um importante instrumen-
to, que estimula o trabalhador a lutar por seus 
direitos. É uma entidade que se preocupa em 
esclarecer o trabalhador sobre tudo que lhe 
diz respeito, dando-lhe condições de obter 
conquistas. O Sindicato dos Bancários do 
Ceará, por exemplo, é reconhecido nacional-
mente e respeitado até por representações 
de trabalhadores da América do Sul”

Moacir Melo, diretor 
do Sindicato e funcio-

nário do Itaú

“Estou no movimento desde 1994 e 
acompanhei a luta árdua contra os desman-
dos de FHC. O Sindicato tem sido um instru-
mento forte de combate a esses desmandos. 
O Sindicato dos Bancários tem tido papel 
fundamental tanto nas campanhas salariais, 
quanto na requalifi cação profi ssional e po-
lítica da categoria. Hoje somos referência 
nacional”

Marcus Rôla, diretor do 
Sindicato e funcionário 
do Itaú
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[  A S S A L T O  ]

Trabalho sob riscos
Além do trauma do assalto, o funcionário ainda pode ser demitido

Dentro da agência, os ban-
cários estão sujeitos a assaltos e 
a todo o conjunto de danos que 
estes trazem consigo. Em alguns 
casos, chegam a ser rendidos por 
uma arma e ficam horas à mercê 
de bandidos, sem proteção. Não 
são apenas sustos momentâneos, 
algumas pessoas carregam o trau-
ma por toda a vida.

Com essa preocupação, o 
Sindicato dos Bancários do Ceará 
(SEEB/CE) realizou uma audiência 
com representantes do Bradesco 
no dia 25 de março, na Delegacia 
Regional de Trabalho (DRT). Na 
ocasião, os sindicalistas cobraram 
a criação de uma equipe multidis-
ciplinar formada por um psicólogo, 
um médico do trabalho, um funcio-
nário do RH da instituição financei-
ra e um representante da entidade. 
O Bradesco, contudo, não aceitou 
a proposta, pois, segundo os seus 
representantes, já possui um servi-
ço de assistência ao bancário vítima 
de agressão. Mas o procedimento 
não é de todo eficiente, ele se dá 
somente por telefone. O setor de 
Recursos Humanos do banco liga 
para o empregado e faz perguntas 
sobre o acidente. O procedimento 
chega a ser esperançoso, mas não 
é eficaz. Sem psicólogos que façam 
um acompanhamento da vítima no 
próprio local, o empregado retoma 

suas atividades, como se nada ti-
vesse acontecido. 

Ligações não bastam para aca-
bar com o sofrimento dessas pes-
soas. É preciso, além de ouvi-las, 
acompanhar o seu desempenho 
após o assalto e verificar se este 
não está sendo comprometido por 
danos psicológicos. Voltar ao tra-
balho na mesma agência, e até no 
mesmo dia que a situação ocorreu, 
pode ser bastante difícil. Isso deve 
ser levado em conta, mas não o é. 
Com o trauma, o funcionário não 
rende. Nada tolerante, o banqueiro 
acaba demitindo o empregado. 

Segurança – Todos os danos 
provenientes desses assaltos pode-

riam ser evitados. Uma segurança 
externa eficiente anularia ações 
criminosas e eliminaria o medo do 
bancário. Isto não ocorre devido ao 
despreparo do policiamento no lo-
cal, principalmente às agências do 
interior, onde ocorrem os maiores 
registros de violência. Muitas ve-
zes, a quadrilha parece estar mais 
organizada que a própria polícia.

Como forma de cobrar uma 
maior segurança por parte do Estado, 
a Polícia Federal está cons-truindo 
um projeto de lei, juntamente com 
a Contraf/CUT e representantes dos 
vigilantes bancários, estabelecendo 
novas normas de segurança obriga-
tórias, com o objetivo de resguardar 
a vida de clientes e trabalhadores.

AJUDA VINDA DO SINDICATO – Mesmo não sendo sindi-
calizado, o bancário vítima de assalto pode e deve recorrer ao Sin-
dicato. A entidade realiza visitas in loco à agência. Na ocasião, os 
diretores  do Sindicato fazem uma investigação para levantar todas 
as informações possíveis. Caso o banco não emita a Comunicação 
por Acidente de Trabalho (CAT), a entidade se ocupará de cobrar 
a emissão deste documento. Em último caso, o Sindicato a emite.

Existem situações onde o funcionário vítima de assalto volta às 
atividades bancárias, mas, tempos depois, é demitido. O secretário de 
saúde do Sindicato (SEEB/CE), Eugênio Silva, lembra que a entidade 
oferece assistência jurídica às vítimas. O secretário também afi rma 
que o empregado, após ser demitido, poderá entrar com uma ação 
por danos morais contra o banco.

Henrique Ellery, 
diretor do Sindicato e 

funcionário do BB

“O sindicalismo é importante na consolida-
ção das conquistas dos direitos trabalhistas e 
sociais. Nosso sindicato não tem grilhões da 
política partidária que impeçam o avanço de 
luta para garantir suas conquistas e avançar 
para novas. Hoje há um novo desafi o para 
um novo futuro: introduzir o debate e ações 
concretas na defesa do meio ambiente. Sem 
terra ou vida, não haverá nenhum outro tipo de 
debate de natureza alguma”

Carmen Araújo, 
diretora do Sindicato e 
funcionária do BNB

“Vejo o Sindicato como instrumen-
to indutor das ações que permeiam a 
classe bancária. Sua importância de 
fortalecer a categoria também refl ete 
na sociedade brasileira. O seu tempo 
de existência não importa, o que fi ca 
são suas ações”
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Paraíso para banqueiros. 
Pesadelo para bancários

[  F U S Õ E S  ]

Itaú e Unibanco anunciaram 
a fusão no dia 3/11, causando 
alvoroço no mercado financeiro 
e gerando preocupação entre os 
trabalhadores das duas empresas. 
Para o supervisor técnico do Dieese 
no Ceará, Reginaldo Aguiar, um 
processo de fusão traz conseqüên-
cias para todos: mercado, traba-
lhadores e população. “Ainda não 
podemos medir os impactos dessa 
fusão nos postos de trabalho, mas 
provavelmente haverá redução de 
quadros”. Ele ressalta que, há algum 
tempo, o número de empregos ban-
cários vem sendo reduzido, fruto, 
principalmente, das terceirizações, 

das incorporações e da criação de 
correspondentes bancários. 

Emprego – A Contraf-CUT 
procurou a direção dos dois bancos 
para tratar da questão dos empre-
gos e direitos. As duas empresas 
anunciaram o compromisso de não 
demitir, mas em reunião realizada 
no último dia 9/12, os bancos 
recusaram-se a assinar um termo 
de compromisso ratificando o 
prometido aos representantes dos 
trabalhadores.

Enquanto isso, os funcionários 
temem por seus empregos. O maior 
exemplo dessa conduta é o papel do 

Fusão Itaú/Unibanco preocupa bancários
a postura toma da pelo Unibanco 
em situações desse tipo no passado 
também é importan te para os ban-
cários. E ela também não é nada 
animadora, se olharmos para o caso 
da fusão entre Unibanco e Banco 
Nacional, em 1995. Entre 1994 e 
1995, o quadro de fun cionários do 
Unibanco aumentou de 17 mil para 
28 mil empregados. No entanto, 
nos anos seguintes, esse nú mero 
caiu até alcançar os mesmo 17 mil 
trabalhadores de antes da fusão – 
uma redução de 39%. 

Para o diretor do Sindicato, 
Ribamar Pacheco, representante 
do Nordeste na COE-Itaú, “essa 

“Ao completar 75 anos, o Sindicato dos 
Bancários do Ceará foi, é e será um importante 
instrumento na luta de classes travada entre 
banqueiros e bancários/clientes/usuários, e 
um aliado perfeito da sociedade cearense nas 
discussões e nos debates dos grandes temas 
nacionais, estaduais e municipais” Plauto Macedo, 

diretor do Sindicato e 
funcionário do BB

Ricardo Barbosa, 
Secretário Geral do 
Sindicato e funcionário 
do Banrisul

“Nesses 75 anos, o Sindicato dos 
Bancários do Ceará se afi rmou como um 
referencial de lutas para o sindicalismo 
cearense, nordestino e nacional”

Sempre anunciadas com gran-
de alarde na imprensa nacional, 
as fusões são classificadas pelos 
empresários como verdadeiros 
negócios da China. No entanto, 
para os trabalhadores fusão cheira à 
demissão e muita, muita incerteza. 
Foi assim no final de 2007 quando 
o Santander anunciou a compra 
do Banco Real no Brasil e da mes-
ma forma, em novembro último, 
quando o Itaú anunciou a fusão 
com o Unibanco, criando a maior 
instituição financei ra do Brasil e 

do Hemisfério Sul e uma das 20 
maiores do planeta, se gundo dados 
divulgados pelos dois bancos. 

O chamado “pai das fusões” 
foi o presidente Fernando Henrique 
Cardoso, após a implantação do 
Plano Real, em junho de 1994. 
Com a abertura do sistema ban-
cário nacional ao capital externo, 
dezenas de bancos internacionais 
viram no Brasil uma mina de lucros 
fáceis e rápidos.

A partir do Plano Real, o 
sistema bancário brasileiro passou 

por uma drástica reestruturação 
com redução do número de ins-
tituições, concentração e interna-
cionalização acentuadas, além de 
inúmeras demissões de bancários. 
No início do Plano Real havia no 
País 241 bancos. Hoje são 177 e 
o número tende a cair ainda mais, 
segundo especialistas. Além dis-
so, os dez maiores bancos do País 
empregavam diretamente 403 mil 
pessoas em dezembro de 1994. 
Ao final do ano passado, cerca 
de 395 mil. 
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Itaú nas privatizações de bancos públicos 
estaduais. En tre 1997 e 2001, o banco 
comprou os estatais Banerj, BEMGE, 
Banestado e BEG. Em todos os casos, as 
declarações do banco foram na mesma 
direção: não haverá de missões ou per-
da de direitos. No entanto, os números 
mostram coisa diferente: cerca de 90% 
dos funcioná rios dos bancos comprados 
foram demitidos pelo Itaú.

Como os dois bancos afirmam não 
se tratar de uma com pra, mas de uma 
fusão planejada en tre as duas empresas, 

[  F U S Õ E S  ]

Convenção 158 
é proteção para 
todos os traba-
lhadores

A Convenção 158 da 
Organi zação Internacio-
nal do Trabalho (OIT) é 
um tratado internacio nal 
que traz garantias contra 
a dispensa imotivada, 
ou seja, as empresas 
teriam que demonstrar 
justifi cativas para a 
demissão. Não se trata 
aqui das demissões por 
justa causa previstas na 
CLT. Nos casos em que a 
motivação for econômica, 
tecnológica ou estrutural, 
a 158 prevê a neces-
sidade de negociação 
prévia com os sindica-
tos para realocação do 
pessoal. Quando seus 
procedi mentos não forem 
observados, o trabalha-
dor tem o direito de plei-
tear sua reintegração na 
Jus tiça do Trabalho. Esta 
convenção já vigorou 
no Brasil entre janei ro 
de 1996 e novembro de 
1997, quando foi denun-
ciada pelo go verno FHC. 
A luta pela revoga ção da 
denúncia e ratifi cação da 
Convenção 158 é uma 
das priori dades da CUT e 
da Contraf.

Confira algumas das principais fusões realizadas nos últimos anos

Com a obtenção do Real pelo consórcio formado pelos bancos Santander, 
RBS e Fortis, o presidente mundial do Santander, Emilio Botín, obteve as ope-
rações brasileiras do Real e dobrou seu volume de ativos no Brasil. 

No entanto, como os funcionários de Itaú e Unibanco, o grande temor 
dos bancários gira em torno da garantia de seus empregos. O Santander e o 
Real, somados, teriam 53 mil postos de trabalho. Há cálculos que apontam 
uma eventual supressão de 10 mil empregos. 

O funcionário do Real e diretor do Sindicato dos Bancários do Ceará, 
Clécio Morse, acredita que só com a mobilização em todas as esferas do Poder 
(Executivo, Legislativo e Judiciário) por parte dos trabalhadores e das lideranças 
sindicais é que poderemos mudar esse cenário de fusões e incorporações. Ele 
lembra ainda a importância da regulamentação da Convenção 158 da OIT, que 
garante a não demissão em casos de fusões.

fusão não pode se transformar em pre-
juízo para a sociedade e nem para os 
funcionários, principalmente, quanto 
à diminuição do nível de emprego e 
precarização na prestação dos serviços 
bancários”, afirmou. Ribamar avisa 
ainda que as entidades representativas 
dos funcionários estão vigilantes quanto 
ao acompanhamento deste processo. 
“Isso significa que não admitiremos 
ações praticadas pelos banqueiros que 
resultem em demissões e que aflijam os 
direitos dos trabalhadores”, completou.

Caso Santander-Real

Banco Adquiridor

BRADESCO

ITAÚ

SANTANDER

Bancos Incorporados

BCN, Mercantil Finasa, Cidade, American Express. 
Além dos estaduais de BA, MA e CE

BFB, BankBoston, BBA, AGF, Banerj, Banestado, Be-
mge, BEG, Unibanco

Banco Geral do Comércio, Noroeste, Bozano, Simon-
sen, Banespa e ABN/Real

Francisca Aires, 
diretor do Sindicato e 

funcionária do BB

Ana Ximenes, 
diretora do Sindicato e 
funcionária do BB

“Em seus 75 anos, a entidade tem contri-
buído para a democracia brasileira pautado na 
autonomia a qualquer governo, priorizando a 
justiça e o direito dos trabalhadores seja no 
campo político, jurídico ou social. Como desafi o, 
devemos construir uma agenda emergencial e 
positiva de ações voltadas para a preservação 
do meio ambiente, para sustentar a nossa 
geração e as gerações futuras”

“Em 2008, o Sindicato completou 75 
anos de muitas lutas e conquistas. Resistiu 
ao período da ditadura militar e ao longo de 
sua trajetória vem organizando a categoria 
com base nos princípios democráticos para 
enfrentar os desafi os que são postos à classe 
trabalhadora. Desta forma tem papel na so-
ciedade, colaborando na construção de um 
mundo mais justo e solidário”
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[  O U T R A S  R E A L I Z A Ç Õ E S  ]

Em 2008, o Sindicato dos Bancários do Ceará (SEEB/CE) foi atuante em 
questões específicas da categoria, mas não esqueceu a promoção de 

campanhas e outros eventos que demonstraram a preocupação com o social

No dia 14/4, em parceria com 
a Secretaria de Saúde do Municí-
pio, o SEEB/CE lançou uma mobi-
lização de combate à dengue. Na 
ocasião, a Capital cearense sofria 
com inúmeros casos da doença. 
Cientes de que a conscienti-zação 
da população seria o método mais 
eficaz para a redução do número 
de incidências, a entidade achou 
relevante a criação de uma cam-
panha que contemplasse essa 
realidade.

O Sindicato dos Bancários do Ceará lan-
çou em 2008 a Campanha de Sindicalização, 
com o slogan: “Resistir é preciso”, homena-
geando a luta do povo nordestino. Para se 
sindicalizar, acesse www.bancariosce.org.br, 
clique em sindicalização e preencha a ficha 
de nova sindicalização. Mais informações 
pelo número: (85) 3252 42 66, com a Secre-
taria de Organização e/ou CPD, nos horários 
das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

A problemática do gênero, da 
raça e etnia e da diversidade se-
xual não foi deixada de lado pelo 
Sindicato. No dia 11/8, a Secretaria 
de Formação propôs a criação do 
Coletivo de Gênero, Raça/Etnia e 
Diversidade Sexual.

O secretário de Formação do 
SEEB/CE, Leirton Leite, afirmou 
que se faz necessário e urgente a 
abordagem em conjunto de temas 
como a misogenia, o racismo e a 
homofobia, o que, além de ser uma 
proposta absolutamente ousada, é 
também oportuna na conjuntura 
em que vivemos. Em novembro, 
os representantes do SEEB/CE par-
ticiparam do I Encontro Nacional 
de Formação da CONTRAF/CUT.

Combate à dengue
Com o objetivo de integrar 

os bancários e, ao mesmo tempo, 
incentivar no cotidiano da categoria 
a cultura da música, o Sindicato dos 
Bancários do Ceará criou o proje-
to Vivência Musical. O primeiro 
encontro da Vivência Musical do 
Coral do SEEB/CE aconteceu no dia 
20/8. Essa atividade é uma iniciativa 
do Coletivo de Mulheres Bancárias 
e Financiárias do Sindicato. Segun-
do a diretora da entidade, Carmen 
Araújo, uma iniciativa como essa 
atrai a atenção de todos para a 
importância da cultura. A idéia é 
corroborada pelo regente do Coral, 
Rogério Jales. De acordo com ele, 
todas as pessoas têm a capacidade 
de cantar. Os ensaios do coral são 
às terças e quintas, a partir das 19h, 
no SEEB/CE (Rua 24 de Maio, 1289 
– Centro) e o coral se apresenta, 
constantemente, nas atividades 
promovidas pelo Sindicato.

Criação do Coletivo de 
Gênero, Raça/Etnia e 
Diversidade Sexual

Sindicato cria Coral 
dos Bancários

“Em 2008, a luta foi muito valiosa. Durante 
a Campanha, em todo o País, foi possível 
perceber que os bancários estavam mobili-
zados. Houve muita consciência e adesão. 
Em 2009, trabalharemos por uma maior 
conscientização dos bancários da base, com 
intuito de uma maior participação deles nas 
atividades sindicais. Com isto, a categoria 
poderá realizar maiores conquistas”

Carlos Rogério, 
diretor do Sindicato e 
funcionário da Caixa

Valéria Cristina, 
diretora do Sindicato e 
funcionária do Santander

“Em 2008, todos nós, bancários, estamos de 
parabéns pela nossa mobilização e demonstra-
ção de força em nossa greve. Que em 2009 a 
luta continue cada vez mais forte e que seja um 
ano lembrado por novas conquistas”

Fotos: Drawlio Joca






