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[   Editorial   ]Nesta edição
Projeto de Isonomia segue 
tramitando na Câmara
O projeto está na CFT e já tem parecer 
favorável do relator (pág.2)

Sindicato intensifica luta em defesa 
dos bancos públicos
Atos e reuniões marcaram a 
mobilização dos bancários (pág. 3)

DIEESE/CE completa 25 anos
Para comemorar, uma sessão solene 
na AL/CE (pág. 3)

Reestruturação na CEF aterroriza 
empregados
O Sindicato fez protestos e cobrou 
respostas do banco (pág. 4)

SEEB/CE e BB criam Fórum Sindical
O objetivo é debater as questões de 
interesse dos funcionários (pág. 4)

Mobilizações da Campanha 
iniciaram em maio
Encontros definiram pauta da 
categoria (pág. 5)

Dilma é eleita presidente
A eleição da petista mostrou a força 
de Lula no Nordeste (pág. 6)

Entrevista: economista fala dos 
desafios de Dilma
Tânia Bacelar é professora da UFPE 
(pág. 8)

Maior greve da história arranca 
conquistas importantes para todos
A greve que durou 15 dias conseguiu 
um dos melhores acordos em 20 anos 
(pág. 10)

Bancos geram empregos com 
salários defasados
A rotatividade ajuda a reduzir a 
remuneração (pág. 14)

35 ataques a bancos são 
registrados em 2010
A maioria das ocorrências aconteceu 
em cidades do Interior (pág. 15)

Posse de novos bancários conta 
com presença do Sindicato
Os diretores falam da importância 
da entidade em defesa da categoria 
(pág. 17)

Campeonatos empolgantes 
marcam o ano
Bradesco e AABB foram os grandes 
campeões de 2010 (pág. 18)

Sindicato completa 77 anos
Conquistas e lutas importantes 
marcam aniversário da entidade 
(pág. 20)

Foi fundamental para ampliar as conquistas dos bancários nas últimas 
Campanhas Salariais, a unidade nacional da categoria. Essa estratégia vem 
sendo construída pela categoria desde 2004. Na avaliação do Comando 
Nacional, a força da campanha unificada deste ano de 2010 em todo o País 
fez a Fenaban retomar as negociações no décimo dia de greve e finalmente 
apresentar proposta condizente com as reivindicações.

Nesta edição, destacamos como é cada vez mais evidente o acerto 
da estratégia de construção de ampla unidade para o desenvolvimento de 
campanhas nacionais unificadas, pois somente com a luta coletiva, orga-
nizando nacionalmente os trabalhadores, de bancos públicos e privados, 
conseguimos arrancar conquistas. A divisão só enfraquece nossa força e 
organização e isso só interessa aos patrões.

Os seis principais grupos financeiros, que empregam 90% dos ban-
cários em todo o País e, por isso mesmo, com maior influência e peso nas 
decisões da Fenaban, só voltaram a discutir com o Comando Nacional 
porque suas respectivas redes de agências foram atingidas nacionalmente 
pelas paralisações da categoria.

A entidade patronal  apostava, equivocadamente, na greve só nos 
bancos públicos. Além disso, a força da paralisação nacional evidenciou 
as diferenças de interesses econômicos e políticos entre bancos públicos e 
privados, concorrentes no mercado, fazendo com que BB e Caixa pressio-
nassem as instituições privadas a voltarem às negociações.

Vimos isso no dia a dia da greve, construída com a nossa força, cons-
truída com participação, envolvimento e organização dos bancários desde 
o local de trabalho, por meio de consultas às bases, de reuniões e assem-
bleias regionais, até a realização de seminários, congressos e conferências 
nacionais.

Na avaliação final, dizemos que esse processo democrático tem se 
mostrado acertado na organização ampla, fazendo com que os interesses 
da categoria se sobreponham às diferenças entre as várias forças do mo-
vimento sindical, mobilizando e unificando os bancários para enfrentar os 
banqueiros que estão organizados nacionalmente. 

Ainda nesta edição ressaltamos as conquistas dos bancos públicos, como 
fruto da mobilização dos bancários, como foi o caso do Plano Odontológico 
do BB, uma luta desde 2008, e a solução de passivos trabalhistas no âmbito 
do Banco do Nordeste. Na Caixa, o assédio moral foi uma preocupação com 
o novo gerenciador de atendimento e o susto que causou a reestruturação 
no banco no primeiro semestre.

Avanços nas conquistas
pela Unidade
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O deputado federal cearense, Chico 
Lopes (PCdoB) acompanha a tramitação do 
projeto de isonomia nos bancos públicos e 
garante esforço pessoal para conquistar a 
relatoria na próxima comissão, a Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ). O deputa-
do falou do seu trabalho e de como está o 
projeto na Câmara Federal.

Revista o Bancário – Como está 
a tramitação do projeto de Isonomia 
na Câmara Federal?

Chico Lopes – Se não tivesse de-
putado seguindo orientação do Gover-
no, esse projeto já teria sido aprovado, 
porque é um projeto enxuto, que veio 
das bases, principalmente do movimento 
sindical, do movimento bancário, que é 
uma categoria com conhecimento, tanto jurídico, político, econômico e social. 

Como o Senhor avalia esse projeto?
Chico Lopes – Esse projeto veio exatamente para preencher uma lacuna 

entre os bancos públicos, que é a isonomia. Por que banco A, banco B e banco C 
tendo a mesma função tem salários diferentes? E qualquer pessoa de bom senso 
sabe disso: funções iguais, salários iguais. O trabalhador vai se destacar por outras 
razões, tempo de serviço, qualificação profissional, mas o cargo em si, tanto faz ser 
na Caixa ou Banco do Brasil é um só. 

O que está emperrando a aprovação do projeto?
Chico Lopes – Infelizmente, a base do governo, inclusive alguns deputados 

do Ceará, que até bem pouco tempo pensavam em resolver o problema da contra-
dição do trabalho e capital, hoje pensam diferente. A minha preocupação é que os 
sindicatos, as federações façam pressão, devem pressionar.

Qual o próximo passo do projeto?
Chico Lopes – Está perto, já foi aprovado em duas Comissões, quando che-

gar na CCJ vou lutar para ser o relator, ou vamos brigar para ter algum que tenha 
mais compromisso com a categoria do que com o governo, para que o projeto seja 
aprovado. Se for aprovado em caráter terminativo, já vai para sanção presidencial 
e não passa necessariamente pelo plenário. 

Qual é a mobilização da bancada cearense?
Chico Lopes – Entre no site da Câmara e veja quem é contra e quem é a 

favor. Não vou avaliar nenhum, nem dos outros Estados, nem do Ceará. Mas o meu 
mandato continua sendo popular, com uma eleição muito suada. Meu empenho 
tem sido desde o começo convencer os outros partidos da importância do projeto, 
meu empenho é ir à tribuna dizer da importância do projeto, meu empenho é estar 
sempre do lado do trabalho e nunca do capital.

O Projeto de Lei nº 6.259/2005, 
que institui a isonomia de direitos 
entre novos e antigos trabalhadores 
dos bancos públicos federais – Caixa, 
Banco do Brasil, Banco do Nordeste 
(BNB) e Banco da Amazônia (Basa) –, 
venceu mais uma etapa de sua trami-
tação no Congresso Nacional. No dia 
10/11, o deputado federal Osmar 
Júnior (PCdoB/PI) apresentou parecer 
favorável ao PL em seu relatório na 
Comissão de Finanças e Tributação da 
Câmara Federal. De autoria do então 
deputado Inácio Arruda (PCdoB/CE) 
e de Daniel Almeida (PCdoB/BA), 
o projeto dispõe sobre a isonomia 
salarial, benefícios e vantagens dos 
empregados dos bancos federais. 

Considerado um passo importante 
em defesa dessa luta, o parecer do 
deputado federal Osmar Júnior se-
guiu a linha da Contraf/CUT e anula 
resoluções impostas de forma arbitrá-
ria pelo governo neoliberal de FHC. 
Ocorre que, a partir de 30/5/1995, 
os trabalhadores que ingressaram na 
Caixa, BB, BNB e Basa perderam uma 
série de direitos em relação aos antigos 
bancários, devido às resoluções nº 9 
(maio de 1995) e nº 10 (outubro de 
1996) do Conselho de Coordenação e 
Controle das Empresas Estatais (CCE).

A luta pela isonomia de direitos e 
benefícios entre os bancários das ins-
tituições financeiras públicas fez parte 
da minuta específica da campanha 
salarial deste ano. Nesse particular, a 
reivindicação é por isonomia de direitos 
entre os novos e antigos bancários, com 
extensão a todos de benefícios como 
licença-prêmio, anuênios, Adicional 
por Tempo de Serviço (ATS) e Vantagens 
Pessoais (VPs), entre outros.

Ao longo dos últimos anos, o 
movimento nacional dos bancários e a 
Contraf/CUT  desenvolveram campa-
nhas por isonomia nos bancos públicos 
federais, com o objetivo de intensificar 
a pressão ao Congresso Nacional pela 
aprovação do projeto de lei 6.295. 

Projeto de Isonomia nos bancos 
públicos venceu mais uma etapa

Na CCJ, Chico Lopes diz que vai 
lutar para ser relator
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DIEESE: 25 anos no Ceará

Mobilização dos bancários: 
Luta pela defesa dos Bancos Públicos

O dia 27/10 marcou a luta em 
defesa dos bancos públicos. A mo-
vimentação começou na agência da 
Caixa Econômica da Praça do Ferreira, 
coração de Fortaleza. À noite, os ban-
cários foram à agência do Banco do 
Brasil da Praça do Carmo.

Durante todo o dia, os diretores da 
entidade expressaram a importância do 
Banco do Brasil e da Caixa Econômica 
para o desenvolvimento do Nordeste e 
do Brasil e ressaltaram a necessidade 
da defesa dessas instituições como 
patrimônio da Nação e dos brasileiros.

Carlos Eduardo Bezerra, presi-
dente do Sindicato dos Bancários do 
Ceará e funcionário do Banco do Brasil, 
afirmou que os bancários não lutam 
apenas em defesa dos bancos públicos, 
mas também contra o retrocesso do 
projeto neoliberal que queria vender 
as instituições financeiras públicas do 

País. “A Cai-
xa e o BB têm 
o papel de 
garantir o fi-
nanciamento 
dos projetos 
sociais e que 
um dos obje-
tivos também 
é aumentar 
o horário de 
atendimento 
à  popu la -
ção. Temos 
que continuar lutando pelo fortaleci-
mento desses bancos como principais 
fomentadores do crescimento do Bra-
sil”, concluiu.

No dia 28/10, mais uma grande 
mobilização. O movimento contou 
com o apoio de diversos sindicatos, 
movimentos populares e  parlamentares 

O Ceará foi o terceiro estado 
do Nordeste a criar um Escritório 
Regional (ER) do DIEESE. Sete enti-
dades sindicais locais se mobilizaram 
e tomaram a iniciativa de organizar a 
implantação da entidade no Estado. 
Assim, em 20/10/1985, foi realizada 
a assembleia de fundação do ER CE, 
que em outubro completou 25 anos. 

Em 20/11/1985, foi realizada a 
Assembleia Geral de Sócios do Ceará, 
que aprovou a instalação do DIEESE 
e elegeu a primeira direção sindical 
no Estado, formada por: Sindicato 
dos Economistas (Presidente), Sindi-
cato dos Petroleiros (Vice-Presidente), 
Antonio Augusto Fernandes Coelho 
(Secretário); Suplentes: SINDIÁGUA 
(Aluisio Sérgio Novaes Eleutério), Sin-
dicato dos Farmacêuticos (Francisco 
Edson Pereira), Sindicato dos Adminis-
tradores (Luis de Melo Andrade Filho). 

A primeira sede do DIEESE ficava 
na Sede I do Sindicato dos Bancários, 
na Rua 24 de Maio, 722. Mais tarde, 

o Sindicato dos Bancários mudou-se 
para o número 1289 da mesma rua, 
para onde o DIEESE também foi e per-
manece até hoje. Desde os primeiros 
anos de atuação, o DIEESE cresceu 
muito no Ceará, passando de sete 
entidades filiadas para trinta nos dias 
atuais. No final da década de 1980, 
a equipe do DIEESE fazia um grande 
esforço para ampliar a base sócia. 

A década de 1990 foi marcada 
pela entrada de novos sócios no quadro 

de filiados do DIEESE no Ceará. Em 
2010, o Escritório Regional chegou às 
bodas de prata, sob a coordenação 
de Francisco Paiva da Neves e a su-
pervisão técnica de Reginaldo Aguiar. 
O trabalho conjunto da direção 
regional e do corpo técnico fez com 
que o escritório voltasse a crescer, 
tornando-se, a cada dia, referência 
nas questões do mundo do trabalho, 
com reflexos junto à sociedade e ao 
movimento sindical local.

que estiveram, na Praça Murilo Borges, 
em frente ao BNB/Centro, numa grande 
manifestação em defesa das estatais e 
contra as privatizações. Os discursos 
foram unânimes em enfatizar que o 
fortalecimento das estatais só foi pos-
sível graças ao projeto de governo em 
vigência no País atualmente.

Para comemorar 
os 25 anos do 
Dieese no Ceará 
foi realizada uma 
sessão solene 
na Assembleia 
Legislativa
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BB: Sindicato cria Fórum Sindical com 
Super/BB e Gepes

Os diretores do Sindicato dos Bancários do 
Ceará promoveram neste ano três reuniões do 
Fórum Sindical com o Banco do Brasil (GEPES e 
SUPER/BB) para discutir questões de interesse dos 
funcionários do BB. O Fórum Sindical é uma mesa 
de negociação específica e permanente entre Sin-
dicato, GEPES e SUPER, estabelecido para tratar as 
demandas de âmbito local.

O Fórum Sindical foi organizado a partir do 
processo de negociação local, entre o Sindicato dos 
Bancários do Ceará e a diretoria estadual do Banco 
do Brasil, sendo criado especialmente para abrir o 
debate sobre as questões que estão na alçada do 
BB local e envolvem os funcionários do banco. A 
ideia é debater as questões visando solucioná-las. 
São questões negociáveis com o banco.

No dia 25/11, os temas do Fórum Sindical fo-
ram o projeto BB 2.0, negociações coletivas, CASSI, 
os projetos de Isonomia dos Bancos Públicos e o 
de Reintegração dos demitidos do BB.

Em março, a Caixa Econômica 
Federal anunciou um processo de re-
estruturação na empresa que pegou de 
surpresa os bancários e causou revolta 
em muitos. A maior reclamação girou 
em torno da falta de informação e de 
transparência, por parte da empresa, 
sobre as mudanças. Motivados pelo 
tratamento que receberam, os empre-
gados da Caixa no Ceará fizeram uma 
manifestação no dia 18/3, no Edifício 
Sede, no Centro de Fortaleza.

O protesto foi pautado pela falta 
de comunicação sobre as mudanças 
bruscas, como extinções de alguns 
setores – sem orientar o empregado 
para onde ele deveria ir – e transfe-
rências descriteriosas. Na ocasião, o 
diretor Marcos Saraiva afirmou que 
“é um desrespeito aos bancários, pois 
essa reestruturação pode significar 
uma redução de até 40% nos salários 
dos trabalhadores. Queremos ser 

Reestruturação na Caixa 
provoca protestos dos bancários

tratados com dignidade, respeito e 
transparência”.

No dia 29/6, aconteceu nova 
manifestação contra a postura da 
empresa. Empregados atingidos pela 
reestruturação fizeram um Dia Nacional 

de Luta contra o processo em curso. A 
mobilização resultou de orientação do 
26º Congresso Nacional dos Emprega-
dos da Caixa (Conecef). Em Fortaleza, 
o protesto aconteceu, mais uma vez, no 
Edifício Sede. 
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ENCONTRO REGIONAL – Aconteceu nos dias 16 e 17/7, 
em Recife (PE), a X Conferência Regional da Fetec/NE, onde 
os bancários do Nordeste tiveram a oportunidade de definir as 
suas principais reivindicações para 2010.  Entre outros pontos, 
os bancários do Nordeste aprovaram ampliação do horário de 
atendimento para dois turnos (9h às 17h); eleição de delegados 
sindicais em bancos privados; adicional de insalubridade e de 
risco de vida nas áreas identificadas como sujeitas à insegurança; 
denunciar a violação da lei 7.102/83, que trata da segurança 
nos bancos; participação dos trabalhadores no Conselho de 
Administração dos bancos públicos e rediscutir a recriação dos 
bancos estaduais. 

Como preparação à Conferência Nacional, os bancários 
cearenses participaram de encontros por bancos realizados em 
nível estadual e nacional. No dia 15/5, aconteceu o Encontro 
Estadual dos Funcionários do BB e Empregados da Caixa, no 
Ponta Mar Hotel. Ao final do encontro, os bancários elegeram 
8 delegados do BB e 7 da Caixa para os congressos nacionais 
dos funcionários dos dois bancos, que ocorreram no final do 

mesmo mês. Em São Paulo, no dia 30/5, aconteceu o 26º Co-
necef – Congresso Nacional dos Empregados da Caixa. Os 321 
delegados definiram a pauta de reivindicações que nortearam as 

negociações específicas com a Caixa Econômica Federal 
durante a Campanha Nacional dos Bancários 2010.

BNB – Em Aracaju, aconteceu o XVI Congresso Nacional 
dos Funcionários do BNB, ocasião em que os 152 dele-
gados aprovaram as reivindicações e estratégias para a 
Campanha Nacional 2010. Entre as principais estratégias, 
os delegados definiram, ponto a ponto, a prioridade de 
cada item da minuta como forma de pressionar o Ban-
co, inclusive durante as reuniões da mesa permanente. 
Além disso, o Congresso se destacou pela unidade do 
movimento, que reuniu participantes de diversas correntes 
políticas do funcionalismo.

ENCONTRO ESTADUAL – O Sindicato dos Bancários 
do Ceará realizou, no dia 19/6, o Encontro Estadual dos 
Bancários de sua base, com 300 participantes. O evento 
foi aberto aos bancários de bancos públicos e privados 
no Seara Praia Hotel, em Fortaleza. No evento, houve 
exposições sobre a conjuntura econômica nacional e so-
bre as campanhas salariais dos trabalhadores de diversas 
categorias. Ao final do encontro, os bancários cearenses 
elegeram os 36 delegados que foram à Conferência 
Regional da FETEC/NE, em Recife (PE).

Mobilização dos bancários 
em níveis estadual e regional
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Após quatro meses 
de uma campanha em 
que até temas morais e re-
ligiosos viraram argumen-
to político, a candidata 
petista Dilma Rousseff foi 
eleita a primeira mulher 
presidente da história bra-
sileira. A candidata petista 
derrotou o tucano José 
Serra e o projeto neolibe-
ral que ele defendia.

Dilma confirmou ain-
da a força do PT no Nor-
deste, vencendo em todos 
os Estados da região, em 
alguns deles com votação 
superior a 70% dos votos 
válidos como Maranhão, 
Ceará e Pernambuco (veja 
quadro na pág 7). A presi-
dente eleita também teve 
uma vitória importante em 
Minas Gerais, reduto do PSDB.

Com 56,05% dos votos válidos, 
Dilma será a 11ª mulher a ocupar o 
cargo de presidente na América Latina, 
sendo a oitava eleita. Outros oito países 
latino-americanos tiveram ou têm uma 
mulher presidente: Argentina, Bolívia, 
Haiti, Nicarágua, Equador, Guiana, 
Panamá, Chile e Costa Rica. 

Dilma Rousseff (PT) destacou esse 
fato em seu pronunciamento após a 
vitória. Segundo ela, sua eleição é 
uma demonstração do avanço demo-
crático do País e disse que seu desejo 
é que esse “fato, até hoje inédito, se 
transforme em um evento natural. 
Gostaria muito que os pais e mães 
de meninas olhassem hoje nos olhos 
delas, e lhes dissessem: sim, a mulher 
pode”. “A igualdade de oportunidade 
entre homens e mulheres é um princípio 
essencial da democracia”, completou. 

Dilma venceu em 15 estados 

Dilma Rousseff é eleita a primeira 
mulher presidente do Brasil

A PETISTA CONFIRMOU A FORÇA DE LULA NO NORDESTE. A CANDIDATA VENCEU EM 
TODOS OS ESTADOS DA REGIÃO, EM ALGUNS COM MAIS DE 70% DOS VOTOS

e no Distrito Federal. Serra teve a 
maioria dos votos em 11 unidades 
da Federação. O maior percentual da 
petista foi no Nordeste onde obteve 
70% dos votos. 

Por muito pouco a eleição não foi 
definida logo no primeiro turno. A can-

didata Dilma computou 47.651.434 de 
votos, totalizando 46,91% dos votos 
válidos em todo o País. No Ceará, ela 
conseguiu 66,30% dos votos, vencendo 
ainda em todos os estados do Nordeste. 
Já o candidato tucano venceu apenas 
em oito estados, angariando 32,61% 
dos votos.

Conhecidos por usar todo tipo de 
artimanha para captar qualquer voti-
nho, os tucanos plantaram todo tipo 
de mentiras contra a candidata petista. 
Além disso, o adversário tucano afirmou 
ter realizado inúmeros feitos que sequer 
apoiava quando foi ministro da saúde 
de FHC ou governador do estado de 
São Paulo. Pela internet, milhares de 
e-mails circularam contando várias 
facetas do candidato e difundindo 
mentiras sobre a petista. Entretanto, 
mesmo com toda espécie de falácias, 
Dilma saiu vitoriosa da eleição.

“

”

Registro um 
compromisso com 

meu país: valorizar a 
democracia em toda a 
sua dimensão, desde 
o direito de opinião e 

expressão até os direitos 
essenciais básicos, da 

alimentação, do emprego, 
da renda, da moradia 

digna e da 
paz social.”
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Dilma Vana Rousseff tem 62 
anos e nasceu em Belo Horizon-
te. Nascida em família de classe 
média, interessou-se por ideias 
socialistas durante a faculdade 
de Ciências Econômicas, na 
Universidade Federal de Minas 
Gerais, às vésperas do Golpe 
Militar de 1964. 

Integrou organizações que 
defendiam a luta armada contra o 
regime militar, como o Comando 
de Libertação Nacional (COLINA) 
e a Vanguarda Armada Revolucio-
nária Palmares (VAR Palmares). Em 
1969, já vivendo na clandestinida-
de, Dilma usava vários codinomes 
para não ser encontrada pelas 
forças de repressão aos opositores 
do regime. No ano seguinte, foi 
presa e condenada a dois anos e 
um mês por subversão. Durante 
o cárcere, passou pela Operação 
Bandeirantes (Oban), onde foi 
submetida a sessões de tortura, 
e depois no Departamento de 
Ordem Política e Social (DOPS).

Dilma foi condenada em 
primeira instância a seis anos de 
prisão. Já havia cumprido três 
quando o Superior Tribunal Militar 
(STF) reduziu sua condenação a 
dois anos e um mês. Teve também 
seus direitos políticos cassados por 
dezoito anos. Após deixar a prisão, 
vai para Porto Alegre. Volta a cur-
sar Ciências Econômicas, desta 

vez na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Conhece o advoga-
do gaúcho Carlos Franklin Paixão de 
Araújo, que foi seu companheiro por 
mais de 30 anos, e a quem ajudou 
na fundação do Partido Democrático 
Trabalhista (PDT). 

Filiada ao PDT, ocupou os car-
gos de secretária da Fazenda da 
Prefeitura de Porto Alegre (1986-
89), presidente da Fundação de 
Economia e Estatística do Estado 
do Rio Grande do Sul (1991-93) 
e secretária de estado de Energia, 
Minas e Comunicações, tanto no 
governo de Alceu Collares como no 
de Olívio Dutra, no meio do qual se 
filiou ao Partido dos Trabalhadores 
(PT) em 2001.

Coordenou a equipe de Infra-
Estrutura do Governo de Transição 
entre o último mandato de Fernando 
Henrique Cardoso e o primeiro de 
Luiz Inácio Lula da Silva, tornando-
se membro do grupo responsável 
pelo programa de Energia do go-
verno petista.

Em 2003 foi indicada para assu-
mir o Ministério de Minas e Energia. 
Após o escândalo do Mensalão, em 
2005, que culminou com a renúncia 
de José Dirceu de Oliveira e Silva, 
Dilma é nomeada ministra-chefe 
da Casa Civil. Durante o governo 
Lula, coordenou o Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), 
Luz para Todos, Minha Casa, Minha 
Vida e Pré-Sal.

Dilma tornou-se um nome forte 
para disputar o cargo ao assumir o 
posto de ministrachefe da Casa Ci-
vil, em junho de 2005. No comando 
da Casa Civil, Dilma travou uma 
intensa disputa com o então ministro 
da Fazenda, Antonio Palocci, por 
causa da política econômica do go-
verno. Enquanto ele defendia aperto 
fiscal, ela pregava aceleração nos 
gastos e queda nos juros. Com a 
reeleição de Lula e sem grandes 
rivais à altura no PT, Dilma tornou-
se, depois do presidente, o grande 
nome do governo. Sua atuação à 

frente do Ministério de Minas e 
Energia rendera-lhe a simpatia do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
que enxergou na subordinada o 
perfil discreto e de muita força de 
trabalho, ideal para ser candidata 
à Presidência da República. 

BANCÁRIOS 
APOIARAM DILMA

Os delegados presentes à 12ª 
Conferência Nacional dos Bancá-
rios, realizada em julho de 2010, 
no Rio de Janeiro, discutiram na 
plenária final a eleição deste ano. 
No entendimento da maioria dos 
delegados presentes, o projeto re-
presentado por Dilma representa a 
continuidade das políticas iniciadas 
pelo governo Lula de desenvolvi-
mento econômico com inclusão so-
cial, geração de empregos, respeito 
aos trabalhadores e fortalecimento 
dos bancos públicos. Em razão dis-
so, o plenário aprovou o apoio à 
candidatura Dilma Rousseff.

Quem é DILMA ROUSSEFF

Maranhão
79,09%

Piauí
69,98%

Ceará
77,35%

Rio Grande do Norte
59,54%

Paraíba
61,55%

Pernambuco
75,65%

Alagoas
53,64%

Sergipe
53,56%

Bahia
70,85%

VOTAÇÃO NO NORDESTE
(2º TURNO)
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A senhora aponta que o cres-
cimento do emprego formal é um 
dos aspectos que atestam a apro-
vação do Governo Lula em todos 
os Estados e nas diversas camadas 
da sociedade nordestina. Quais 
as principais transformações que 
o nordeste viveu nos oito anos de 
governo Lula?

Essa questão do emprego foi 
percebida pelo Brasil todo. Foram mi-
lhões de empregos formais criados no 
governo Lula. A tendência anterior era 
de criar pouco emprego e a maior parte 
era informal. Nesse período, essa ideia 
se inverteu. O Nordeste acompanhou o 
Brasil neste segmento. Este crescimento 
está voltado para o mercado de con-
sumo de massa que demanda bens. 
A construção civil foi uma das áreas 
que mais criou empregos, dinamizou 
o consumo do comércio, que também 
criou muito emprego. Foram, portanto, 
tendências nacionais que chegaram ao 
Nordeste. Na minha leitura, o governo 
atuou primeiro com políticas que dina-
mizaram a renda. Ele atuou mais pelo 
lado da demanda do que da oferta, 
como era antes comum na área de 
políticas públicas. O governo adotou 
políticas que mexeram com a deman-
da porque mexeram com a renda. As 
políticas sociais, por exemplo, melho-
raram a vida das pessoas. O Bolsa 
Família é uma delas. Aí o Nordeste foi 
beneficiado porque 55% das pessoas 
que ganham até um quarto do salário 

Entrevista: Tânia Bacela
A Revista O Bancário reproduz 

a entrevista da economista Tânia 
Bacelar ao site do Instituto Humanitas 
Unisinos (www.ihu.unisinos.br). Nessa 

conversa, ela aborda os principais 
desafios que a presidente Dilma 
Rousseff deve enfrentar em seu 

mandato.
A eleição de Dilma suscitou duas 

questões importantes que precisam 
de reflexão e discussão no Brasil: 

o movimento conservador que 
levantou bandeiras preconceituosas 

durante as eleições movendo 
votos consideráveis e, também, 

o crescimento da discussão 
política que envolve a atuação 
do Nordeste, antes esquecido e 
renegado no ‘canto do País’. “O 
Nordeste tem 28% da população 
total do Brasil, mas tem metade 
dos que ganham salário mínimo 

no País. Nesse sentido, o Nordeste 
foi bastante beneficiado por essa 

política. Aumento de renda significa 
aumento de consumo e o aumento 
de consumo destacou a economia 
do Brasil, mas, particularmente, do 
Nordeste”, relatou a professora e 

economista Tânia Bacelar de Araújo 
durante a entrevista que concedeu à 

IHU On-Line, por telefone. 
A economista analisou as principais 

transformações que o Nordeste 
viveu nos oito anos de governo Lula 

e refletiu sobre o protagonismo 
que a região vem explorando e o 
preconceito que cresce contra os 

nordestinos no País. Além disso, ela 
também falou sobre suas expectativas 

em relação ao governo Dilma. 
“Para as mulheres, a chegada de 
Dilma é simbólica. As mulheres, 

até 1930, sequer votavam. A taxa 
de analfabetismo feminina até 

metade de século XX era o dobro da 
masculina. Então, as mulheres, no 

século XX, fizeram um esforço grande 
de se qualificar porque foi o canal 
de entrada na vida pública que nós 

escolhemos”, manifestou.
Confira a entrevista:

Tânia Bacelar de 
Araújo é graduada em 
Ciências Sociais pela 
Faculdade Frassinetti 

do Recife e em 
Ciências Sociais pela 
Universidade Católica 

de Pernambuco. 
Especializou-se em 
Análise Regional e 

Organização do Espaço 
pela Université de Paris 
I – Pantheon Sorbonne 
(França), onde também 
realizou o doutorado 

na mesma área. Desde 
1978 é professora na 

Universidade Federal de 
Pernambuco.

mínimo, que é o público alvo deste 
programa, estão nesta região. Já 25% 
estão no Sudeste. A pobreza extrema do 
Brasil está mais presente nestas regiões. 
Ou ela é a pobreza rural do Nordeste, 
principalmente, ou ela é uma pobreza 
das periferias das grandes cidades 
do Nordeste, Sudeste, Sul... Então, 
quando observamos o Bolsa Família, 
percebemos que duas regiões se bene-
ficiaram mais: o Nordeste e o Sudeste. 
A melhoria no salário mínimo foi outra 
política que mexeu com a renda das 
pessoas. O governo Lula aumentou 
consideravelmente o salário mínimo em 
termos reais. O Nordeste tem 28% da 
população total do Brasil, mas tem me-
tade dos que ganham salário mínimo 
no País. Nesse sentido, o Nordeste foi 
bastante beneficiado por essa política. 
Aumento de renda significa aumento 
de consumo e o aumento de consumo 
destacou a economia do Brasil, mas, 
particularmente, do Nordeste.

Por que o Nordeste, quando 
se torna um sujeito de destaque, 
reacende o preconceito de parte 
de nossas elites e da grande mídia 
brasileira?

Porque no século XX o Nordeste 
perdeu o trem da industrialização bra-
sileira e empobreceu. O Brasil virou 
um grande país industrial, com mais 
de 80% das indústrias no sudeste. No 
entanto, o nordeste tem quase 30% da 
população brasileira e no século XX dei-
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r e os desafios de Dilma 
miséria no Brasil como assinala em 
seus discursos?

Esse foi o primeiro compromisso 
dela. Depois que ela falou das mulheres 
no primeiro discurso, em sua segunda 
frase ela já falou que ia extinguir a mi-
séria extrema no Brasil. Nós reduzimos 
à metade a miséria extrema no Brasil 
nos últimos anos, por isso ela tem con-
dições de reduzir a outra metade. Não 
é um objetivo inalcançável para um 
País com as condições atuais e com o 
potencial que o Brasil tem. Inaceitável 
é manter a miséria extrema num País 
com o perfil do nosso. Ela está prome-
tendo o que pode cumprir, portanto. 
Para as mulheres, a chegada de Dilma 
é simbólica. As mulheres, até 1930, 
sequer votavam. A taxa de analfabe-
tismo feminina até metade de século 
XX era o dobro da masculina. Então, 
as mulheres, no século XX, fizeram um 
esforço grande de se qualificar porque 
foi o canal de entrada na vida pública 
que nós escolhemos. Nós queríamos 
chegar à vida pública, porque as 
mulheres estavam segregadas à vida 
privada, e construímos essa trajetória 
de chegar lá através da qualificação. 
Hoje, a taxa de analfabetismo entre 
mulheres e homens é igual. O número 
médio de anos de estudo da popula-
ção feminina é superior à masculina. 
Há mais meninas do que rapazes nas 
universidades e tem mais doutoras do 
que doutores no País. Então, você pode 
ver o esforço que a população feminina 
fez para se qualificar. Até 1930 nós 
sequer tínhamos direito ao voto. Então, 
num País como o nosso, ter uma mulher 
presidente é um fato positivo. Eu espero 
o mesmo que Dilma espera: que isso se 
torne um fato tão comum que nós não 
precisemos comemorar. Agora, se vai 
ser diferente... Veja, todo mundo sabe 
que a mulher tem um jeito diferente de 
ver o mundo em relação ao homem. 
Então, certamente ela vai marcar essa 
diferença ao comandar o País. Nosso 
olhar para o mundo não é o olhar 
masculino. Ainda bem, o mundo fica 
mais bonito assim.

Como a senhora entende a 
ideia de lulismo?

Eu não compreendi bem esse con-

ceito, o que é ou deixa de ser o lulismo. 
Existe, para mim, um presidente com 
uma trajetória e características próprias, 
que pegou o País num determinado 
momento e conduziu bem em relação 
às condições em que ele encontrou o 
Brasil e com as condições que vai dei-
xar. Tanto que ele tem uma aprovação 
recorde. Lulismo, para mim, portanto, 
acaba com o fim do mandato de Lula. 
Existe, então, Lula, um presidente com 
características peculiares, que veio do 
povo, teve uma vida difícil e conseguiu 
se tornar um grande líder. Nesse senti-
do, isso é positivo para o País. A Dilma 
tem outra trajetória e espero, ainda 
assim, que ela conduza o País bem 
assim como Lula fez.

Um movimento bastante con-
servador se apresentou nessas elei-
ções colocando temas em debate de 
forma, às vezes, muito reacionárias. 
Como a senhora avalia o surgimen-
to desse movimento?

Tem um Brasil arcaico, inegavel-
mente. O Brasil se transformou muito 
rápido e, ainda assim, sua elite arcaica 
continua existindo e de forma latente. 
Este movimento está, gradualmente, 
diminuindo, o que é positivo para o 
País, mas ainda existe. O que aconte-
ceu nesta eleição? Serra, para crescer, 
se agarrou com esse Brasil arcaico. O 
espaço que ele teve para crescer foi 
entre os conservadores. Infelizmente, 
ele fez essa escolha estratégia de 
defender temas conservadores. Ele, 
assim, prestou um desserviço para o 
País. Até cresceu no número de votos, 
mas saiu menor do que entrou na cam-
panha. Esse Brasil, portanto, é real, 
por exemplo, ainda existe escravidão 
no País. O Brasil não é só maravilha. 
Eu li um artigo muito interessante 
mostrando que os marqueteiros tam-
bém tiveram uma hegemonia muito 
grande na construção do processo 
eleitoral. O marqueteiro de Serra, por 
exemplo, copiou o que tinha de pior 
na campanha estadunidense e trouxe 
para o Brasil, despertando sentimentos 
que não são nossos e são amplamente 
minoritários na sociedade brasileira. 
Um exemplo disso é o preconceito 
contra os nordestinos.

xou de ser uma região com forte dina-
mismo econômico e, assim, deixou de 
receber investimentos importantes. Por 
isso, o preconceito contra o nordestino 
é um preconceito contra os pobres, é 
um preconceito de parte da elite. Como 
não havia investimentos no Nordeste e 
esta é uma região altamente povoada, 
os nordestinos, sem oportunidades de 
sobrevivência na sua região, migraram 
para outras regiões do País. Como os 
níveis educacionais do Nordeste são 
mais baixos em comparação com o 
nível nacional, quando eles chegam às 
outras regiões, se inserem no mercado 
de trabalho de pouca qualificação. 
Então, o preconceito é de classes.

Quais são suas perspectivas em 
relação ao novo governo que terá 
Dilma Rousseff como presidente?

Com relação ao Brasil, ela pode 
avançar em relação ao que foi feito no 
último período. Ela vai receber o Brasil 
melhor do que Lula recebeu. Ela vai 
receber um Congresso mais favorável 
e, por isso, vai ter uma condição inicial 
bastante favorável em comparação ao 
que o Lula teve. Tem uma condição 
desfavorável que é o ambiente mun-
dial. O presidente Lula recebeu o País 
pior, mas o contexto internacional era 
melhor. No entanto, Dilma pode dar 
continuidade a mudanças importantes 
que o Brasil está precisando e pode fa-
zer escolhas importantes. O Brasil é um 
país que ainda tem a possibilidade de 
fazer escolhas estratégicas importantes 
e espero que ela faça as boas.

Cerca de 80% da dívida pública 
brasileira estão em mãos de algo 
como 20 mil pessoas. O que isso sig-
nifica para a economia brasileira?

A dívida pública é muito bem re-
munerada porque o Brasil tem uma taxa 
de juros muito elevada. Significa que os 
muito ricos, que são os aplicadores na 
dívida pública, são tratados “a pão de 
ló”, o que estimula a concentração de 
renda. Ou seja, estamos distribuindo 
renda com uma mão e concentrando 
com a outra.

Dilma tem condições de dimi-
nuir a desigualdade e erradicar a 
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Aumento na PLR

A categoria bancária fez em 2010 
uma mobilização histórica, com grande 
participação de bancários de bancos pú-
blicos e privados em todo o País, e como 
resultado da força da greve que durou 
15 dias, conseguiu um dos melhores 
acordos em vinte anos. O aumento da 
base salarial foi uma conquista fundamen-
tal. O reajuste de 7,5%, que contempla 
um aumento real de 3,08% para quem 
ganha até R$ 5.250, e os aumentos 
nos pisos para R$ 1.250 (após 90 dias) 
representam dois dos maiores avanços 
obtidos em campanhas salariais das últi-
mas duas décadas, conforme avaliação 
do Comando Nacional dos Bancários. 
“Tivemos em 2010, avanços na propos-
ta dos bancos, como resultado da força 
da greve dos bancários”, avaliou Carlos 
Eduardo Bezerra, presidente do Sindicato 
dos Bancários do Ceará.

 O ganho real de 3,08% atingiu qua-
se 85% dos bancários da rede privada. A 
maioria estava na faixa salarial inferior a 
R$ 5.250, o limite da proposta. Outros 
10% da categoria com salários acima des-
sa faixa receberam aumento entre 7,5% 
e 4,29%, pois tiveram um reajuste fixo de 
R$ 393,75. Apenas 5% dos comissiona-
dos, com salários mais altos, receberam 
a reposição da inflação. O reajuste de 
16,33% conquistado para os pisos de 
escritório representa um aumento real de 
11,54% no piso para os funcionários de 
bancos privados. 

Maior greve, força e unidade arra

A elevação do piso reflete nas 
demais faixas salariais, que são empur-
radas para cima, reduz as discrepâncias 
salariais existentes em prejuízo das mu-
lheres e negros, grupos concentrados nas 
menores faixas, e serve de desestímulo à 
rotatividade de mão de obra, mecanismo 
usado pelos bancos para reduzir custos, 
com demissão daqueles com salários 
mais altos e contratação de novos com 
remuneração inferior. 

Com mais este aumento real con-
quistado em 2010, os reajustes salariais 
acumulados obtidos juntos à Fenaban 
foram bem superiores à inflação a partir 
de 2004. Os salários subiram 58,2% neste 
período, o que representa aumento real 
de 12,27%, acima do INPC acumulado. 
O piso salarial cresceu quase o dobro do 
índice de inflação neste mesmo período. 
A remuneração mínima cresceu 77,9% 
desde 2004 contra uma inflação de 40,9% 
(INPC-IBGE). 

A Campanha Salarial dos Bancários 
traz ganhos não só para a categoria, mas 
também para o conjunto da economia 
brasileira, fortalecendo a tendência de 
crescimento do PIB com distribuição de 
renda. O aumento da renda dos tra-
balhadores reflete em maior consumo, 
estimulando os mais diversos setores da 
economia, gerando empregos e criando 
um ciclo virtuoso que amplia o desenvol-
vimento do País e cria melhores condições 
de vida para toda a população.

Esta é outra grande conquista da 
Campanha Nacional 2010 no 
acordo fechado com a Fenaban 
– o aumento da fatia na PLR. A 
regra básica previa a distribuição 
de até 13% do lucro líquido do 
banco na forma de 90% do salário 
mais R$ 1.100,80, com teto de R$ 
7.181,00. Caso a distribuição do 
lucro líquido não atingisse 5%, os 
valores seriam aumentados até 
chegar a 2,2 salários, com teto de 
R$ 15.798,00. O maior avanço 
deste ano está no aumento da 
parcela adicional: 2% do lucro 
líquido distribuídos linearmente, 
passando o teto de R$ 2.100,00 
para R$ 2.400,00, um crescimento 
de 14,28%. 

Outras conquistas
Adicional tempo de serviço: 
R$ 17,83;  Auxílio-refeição: 
R$ 18,15; Auxílio-cesta 
alimentação: R$ 311,08;  13ª 
cesta-alimentação: 311,08;  
Auxílio creche-babá: Reajuste 
de 7,5%, com adequação à 
nova legislação sobre o ensino 
fundamental (6 anos de idade 
a partir de 2011). Os bancos 
pagarão o valor de R$ 261,33, 
para cada filho nascido a partir 
de 1º de setembro de 2010 até a 
idade de 71 meses. Os bancários 
admitidos até 31 de agosto 
de 2010 receberão R$ 223,55 
para cada filho nascido até 31 
de agosto de 2010, até que 
complete a idade de 83 meses; 
Auxílio-funeral: R$ 599,61; 
Ajuda deslocamento noturno: 
R$ 62,59; Indenização por 
morte/incapacidade decorrente 
de assalto: R$ 89.413,79; 
Requalificação profissional: R$ 
893,63;  Compensação dos dias 
parados no prazo entre a data da 
assinatura da Convenção Coletiva 
e 15 de dezembro de 2010, 
nos mesmos moldes de 2009, 
sem desconto. 
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ancam melhor acordo em 20 anos

A forte mobilização dos bancários 
do Banco do Brasil e a greve de 15 dias 
em todo o País permitiram o funcionalis-
mo do BB conquistar importantes vitórias 
na Campanha Nacional 2010. Acompa-
nhe as principais conquistas: Elevação 
do piso salarial para R$ 1.600,00, o que 
representa reajuste de 12,99% (aumento 
real de 8,71%), com correção de todo 
o PCS; Reajuste salarial de 7,5% sobre 
todas as verbas salariais; Implantação 
da Carreira de Mérito como parte de 
um Plano de Carreiras e Remuneração 
(PCR), retroagindo seus efeitos ao ano 
de 2006; Alteração da Instrução Norma-
tiva 369: a negociação garantiu o fim 
do descomissionamento de bancários 
após apenas uma avaliação. Agora ele 
só poderá ocorrer quando houver três ci-
clos avaliatórios negativos e sequenciais. 
Essa regra não se aplica aos primeiros 
gestores e aos que estão enquadrados 
como NRF4. Não concordamos com 
descomissionamento, mas consideramos 
a alteração um avanço; Considerar o 
tempo de exercício na função de Aten-
dente B nas Centrais de Atendimento, 
quando da promoção para Atendente 
A, no que diz respeito ao cumprimento 

da trava de 
dois anos; 
Aplicação 
de interstí-
cio de 3% 
nas  p ro -
m o ç õ e s 
do PCS no 
VCPI dos 
funcioná-
rios incor-
po rados ; 
Pagamento 
d e  c o m -
pensação 
p e l o  f i m 
do benefí-
cio da Gratificação Variável que havia 
no Banco Nossa Caixa. O montante a ser 
dividido entre esses funcionários será equi-
valente à sua aplicação por cinco anos; 

Foi mantido o modelo de PLR (Parti-
cipação nos Lucros ou Resultados) do ano 
passado, que é considerado o melhor de 
todo sistema financeiro, contemplando 
agora 17 mil novos funcionários em re-
lação ao ano anterior, com os seguintes 
parâmetros: NRF Especial: 3,0 salários; 
NRF 01 e 02: 3,0 salários; NRF 03: 2,3 

No Banco do Brasil somam-se vitórias em 2010

Plano 
odontológico do 
BB começou a 
funcionar 

Depois de mais de uma década de 
reivindicações e aceito na Campanha 
Nacional de 2008, o plano odonto-
lógico do funcionalismo do Banco do 
Brasil foi finalmente implantado no dia 
19/11. O plano se chama BB Dental, 
não vale para os aposentados — a luta 
passou a ser estender o benefício até 
eles — e a rede credenciada é a mesma 
oferecida pela Odontoprev.

salários; Primeiros Gestores Rede:1,85 
salários; Primeiros Gestores Demais: 
1,85 salários; Demais Gestores Rede: 
1,57 salários; Demais Gestores BB: 
1,57 salários; Analistas e Assessores 
NRF 04: 1,57 salários; Gerência Média 
Rede: 1,55 salários; Demais Gerências 
Médias: 1,55 salários; Analistas e As-
sessores NRF 05 e 06: 1,50 salários; 
Demais Comissionados: 1,47 salários; 
Escriturários: R$ 3.118,08; e Caixas 
Executivos: R$ 3.434,99.
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BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

No ano de 2010, os funcionários 
do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) 
alcançaram uma grande conquista: 
fecharam o ciclo de restabelecimento 
de todos os direitos e beneficíos, supri-
midos na era Byron, mediante acordo 
com o Banco ou via ação judicial.

O processo de resgate começou 
com o passivo trabalhista das promo-
ções. Logo após veio o retorno e o 
pagamento das diferenças da licença-
prêmio e, finalmente, se concluiu com 
o ATS e as Folgas, embora este último 
ainda não tenha sido efetivamente 
concretizado, face o questionamento 
sobre valores. 

“A resolução desses passivos 
trabalhistas, mais o da ‘Urpinha’, 
liquidado em 2003, revelam o zelo 
e a eficiência do Sindicato no trato 
dos interesses de seus associados. 
Tomaz de Aquino, diretor do SEEB/
CE e coordenador da Comissão 
Nacional dos Funcionários do BNB 
(CNFBNB/Contraf-CUT) afirma que 
não foi fácil a reconquista desses 
benefícios, pois muitas vezes não 
teve a celeridade esperada da dire-
ção do BNB. 

LICENÇA-PRÊMIO – Em reunião 
da mesa de negociação realizada no 
dia 13/9 e diante de toda a pressão e 
mobilização da CNFBNB/Contraf-CUT, 
o BNB apresentou uma proposta de 
acordo específico para o restabeleci-
mento da licença-prêmio para todos 
os 1.724 funcionários do Banco que ti-
nham o direito adquirido até 6/1/1997 
e não foram contemplados por acordos 
judiciais. “Durante oito anos, nós, da 
Comissão Nacional, temos pressionado 
pelo retorno desse benefício arbitraria-
mente retirado durante a gestão ante-
rior. Agora, nossa luta é pela criação 
desse direito também para os novos 
e para que ela abranja ainda os fun-
cionários com até 35 anos de serviços 
prestados”, afirmou Tomaz de Aquino. 

Além das conquistas salariais, funcionários 
resgatam direitos suprimidos por Byron

Confor-
me a propos-
ta de acordo 
específico do 
Banco, todos 
o s  f u n c i o -
ná r i o s  que 
completaram 
qu i nquên io 
entre janeiro 
de  2005 e 
dezembro de 
2009 farão 
jus a 90 dias 
de l i cença-
prêmio, dos 
quais 55% são indenizados e 10% 
são disponibilizados para gozo, po-
dendo também ser indenizados. 
Em assembleia realizada no último dia  
9/12, os funcionários aprovaram o 
restabelecimento da LP com base nos 
novos cálculos do Banco. O acordo 
foi  aprovado com ressalvas no que se 
refere ao rebaixamento dos valores.

ATS/FOLGAS – BNB e Sindicato 
assinaram dia 20/7 a versão final dos 
acordos para o pagamento das dife-
renças relativas às ações do Adicional 
por Tempo de Serviço (ATS) e Folgas. 
Os acordos foram aprovados em 
assembleia pelos funcionários no dia 
5/5 e foram assinados pelo diretor do 
SEEB/CE, Tomaz de Aquino, o diretor 
Administrativo e de Logística do Banco, 
Stélio Gama Lira Jr., e a superintendente 
de Desenvolvimento Humano da insti-
tuição, Eliane Brasil. 

Entretanto, a ação das folgas 
teve sua homologação suspensa pelo 
SEEB/CE devido à constatação que a 
diferença devida é de 10 e não de 5 
folgas conforme calculado pelo Banco. 
Para agilizar o desfecho do acordo, 
o Sindicato propôs o pagamento dos 
valores que já foram divulgados e o 
saldo creditado para utilização e cobra 
insistentemente posicionamento do 

Banco sobre a proposta.
O ATS (anuênio) e as folgas foram 

retirados dos funcionários do BNB em 
1997, por decisão da autoritária gestão 
Byron Queiroz. Os benefícios foram 
restabelecidos em 2003, no início 
da administração Roberto Smith, mas 
ficaram as diferenças do período de 
seis anos, asseguradas pela Justiça do 
Trabalho, através de processo trabalhis-
ta ajuizado pelo Departamento Jurídico 
do Sindicato.

EQUIPARAÇÃO – O Sindicato 
dos Bancários do Ceará realizou dia 
20/12 um ato de protesto contra a 
morosidade da direção do BNB na ne-
gociação da Ação de Equiparação. O 
objetivo foi denunciar que uma ação que 
tramitou por mais de 15 anos na justiça e 
não tem mais qualquer recurso na esfera 
judicial, esteja, há 4 anos na mesa de 
negociação com a administração do 
Banco, sem qualquer proposta concreta 
decente para apresentação aos benefi-
ciários ativos e aposentados. As reuniões 
de negociação com o Banco ocorridas 
ultimamente não têm prosperado, pois 
a Direção do Banco não apresenta 
proposta oficial por escrito. O protesto 
visou quebrar esse ciclo de conversações 
infrutíferas e obter uma posição formal 
da empresa sobre a questão. 
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Força da greve gera saldo positivo na 
campanha salarial na CEF

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

A campanha salarial de 
2010 na Caixa Econômica Fe-
deral teve saldo positivo. Com a 
força da greve, as negociações 
com a Caixa resultaram em 
significativa elevação do piso 
da carreira administrativa. Con-
quistou-se elevação do piso de 
ingresso para R$ 1.600,00 indo 
a R$ 1.637,00 após 90 dias e 
um acréscimo linear de R$ 39,00 
em todas as referências do PCS 
de 2008. O banco acordou na 
mesa unificada e pagar ainda 
uma PLR Social, equivalente a 
4% do lucro líquido, distribuídos 
de forma linear para todos os 
empregados. Para o empregado 
com tempo de trabalho superior 
a 90 dias, está garantida a sua 
mudança da referência 201 
para a 202, tendo por resultado 
um reajuste de 12,74 no piso 
salarial. A carreira profissional 
também terá enquadramento 
automático no segundo nível, 
após conclusão do contrato de 
experiência de 90 dias, saindo 
da referência 801 para 802 de 
sua tabela. Quanto à promoção 
por mérito, a Caixa garantiu 
aplicação de um delta para to-
dos, retroativamente a janeiro. 

Os bancár ios da Caixa 
conquistaram também PLR da 
Fenaban mais uma PLR extra. 
Essa PLR extra corresponde à dis-
tribuição linear de 4% do lucro 
líquido. Quanto aos dia parados  
a Caixa seguiu a mesma regra 
da Fenaban de não desconto dos 
dias parados, com compensação 
até o último dia 5/12. A empresa 
garantiu a devolução de valores 
referentes a dias descontados 
nas greves de 2007 e 2008, por 
meio de acordo nos autos das 
ações judiciais.

• Reajuste que representa aumento real de 3,08%; significativa elevação 
do piso; delta de promoção; PLR extra;

• Garantia de que a promoção por mérito referente ao ano de 2010 será 
paga em março de 2011 retroativo a janeiro de 2011;

• Ampliação da idade da criança adotada na licença adoção de 8 anos 
incompletos para 12 anos incompletos;

• Frequência bimestral para as reuniões dos comitês de acompanhamento 
do credenciamento e descredenciamento do Saúde Caixa;

• Discussão do Plano de Funções Gratificadas (PFG) e PSI na mesa per-
manente;

• Comissão paritária para discutir das pendências no SIPON;

• Inclusão, para diagnóstico no PCMSO, dos exames de mamografia e 
de Papanicolau para as mulheres e, para os homens, de próstata, em 
caso de PSA alterado;

• Ampliação de 4,6 mil para 5 mil bolsas graduação e de 2,6 mil para 
3 mil as bolsas idioma.

Principais conquistas dos 
empregados da Caixa:
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A ordem dos banqueiros é criar emprego, 
mas com salários bem menores

Os bancos cearenses 
geraram somente 87 pos-
tos de trabalho de janeiro 
a setembro deste ano, de 
acordo com levantamento 
da Pesquisa de Emprego 
Bancário (PEB), realizada 
pela Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-
CUT) e pelo Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). O saldo é resultado 
da admissão de 452 traba-
lhadores e desligamento de 
365 pessoas. Enquanto isso, 
o Centro de Processamento 
de Dados (CPD) do Sindicato 
dos Bancários apurou que 
durante todo o ano foram realizados 
340 desligamentos, 109 deles sem 
justa causa.

O desempenho estadual corres-
ponde a apenas 10,3% das vagas 
criadas pelo setor no Nordeste. O 
Ceará encontra-se na quinta colo-
cação, entre os estados nordestinos, 
no ranking do saldo de emprego 
bancário em 2010, atrás de Bahia 
(294), Pernambuco (129), Paraíba 
(98) e Maranhão (95) e empatado 
com Alagoas (87).

O salário médio dos novos empre-
gados é 40,2% inferior ao dos demiti-
dos. Estes tinham remuneração média 
de R$ 3.115,45, contra R$ 1.860,38 
do salário de contratação.

Além disso, os banqueiros têm 
usado de uma outra manobra: geram 
empregos, é verdade, mas com salários 
drasticamente menores. E como se não 
bastasse, a questão de gênero ainda é 
observada.

De acordo com o presidente do 
Sindicato dos Bancários do Ceará 
(SEEB/CE), Carlos Eduardo Bezerra 
Marques, as admissões se caracterizam 
por ser de mulheres em primeiro em-
prego, mas ele alerta para a diferença 

salarial entre gêneros. Na admissão, 
elas ganham cerca de 37% a menos 
do que eles. No desligamento, 24% 
menos. “É uma perversidade com re-
lação ao gênero”, diz.

A remuneração média de contrata-
ção dos trabalhadores dos bancos cea-
renses fica em R$ 1.860,00 em 2010, 
valor 40,2% inferior ao de demissão, 
de R$ 3.115,45. Mulheres ganham 
37% menos.

No País, os bancos criaram 
17.067 postos de trabalho entre ja-
neiro e setembro de 2010, quando 
contrataram 43.719 funcionários e 
desligaram 26.652. 

Rotatividade para 
reduzir salários

A pesquisa mostra que, analisando 
dados de janeiro a setembro, os bancos 
privados estão utilizando a rotatividade 
de mão-de-obra para reduzir a remu-
neração dos trabalhadores. 

“Os bancos querem reduzir custos 
cortando empregos e diminuindo a 
remuneração dos bancários”, analisa 
Carlos Eduardo.

O Bradesco segue mantendo 
sua liderança cruel a frente do 
ranking dos bancos que mais 
demitem. Ano passado, o banco 
desligou 69 bancários, sendo 38 
ex-becistas. Do total, 53 foram 
desligados sem justa causa. 
Já esse ano, mesmo com uma 
pequena redução nos números, 
mas ainda mantendo-se em 
primeiro lugar nas demissões, o 
Bradesco demitiu 64 funcionários 
(15 ex-becistas), sendo 40 sem 
justa causa.

Em segundo lugar no 
quesito demissões ficou o 
grupo Santander/Real com 43 
desligamentos, 18 sem justa causa. 
O grupo Itaú Unibanco ficou em 
terceiro lugar com 24 demissões, 
sendo 9 sem justa causa.

Ao total, foram 340 
demissões em 2010, entre 
desligamentos realizados por 
bancos públicos e privados. Em 
2009, foram 296 demissões.

Bradesco: campeão 
de demissões
no Ceará
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Ataques a bancos aterrorizam o Interior
Armas de grosso calibre. Seques-

tros. Ataques a postos policiais. Fuga 
no carro do padre. Uso de dinamite. 
Antigamente, esses artifícios faziam 
parte do cenário de um filme de bang 
bang desses que passam na Sessão 
da Tarde. Hoje, são apenas algumas 
características que as quadrilhas de 
assaltantes de banco estão fazendo uso 
no Interior do Ceará, com o detalhe que 
os bancários não são atores de filmes 
e o pânico é bem real. 

No Ceará, somente neste ano, se-
gundo levantamento feito pelo Sindica-
to dos Bancários do Ceará foram mais 
de 30 ações de quadrilhas realizadas 
no Estado, entre assaltos, tentativas 
de assaltos, arrombamentos, ata-
ques a malotes, entre outros. Entre 
os alvos preferidos pelos bandidos 
destacam-se mesmo as agências 
bancárias no Interior.

Muitas agências foram alvos de 
ataques até mais de uma vez este ano, 
a exemplo de Monsenhor Tabosa (ata-
cada dias 26/11 e 29/6); Nova Russas 
(4/11 e 29/4); Lavras da Mangabeira 
(29/10 e 16/7), Quiterianópolis (8/11 
e 7/10) e Banabuiú, atacada três vezes: 
27/10, 1º/8 e 14/1. 

A maioria dos assaltos foram às 
unidades do Banco do Brasil, mais 
várias agências do Bradesco no Interior 
também foram alvos de assaltantes, que 
incluíram também em suas “visitas” 
às cidades, passagens em postos dos 
correios e lotéricas, pois sabiam que ali 
funcionam os chamados “correspon-
dentes bancários”.

Ação do Sindicato 
contra a insegurança

O Sindicato dos Bancários do 
Ceará já encaminhou o pedido de 
uma Audiência Pública com o Poder 
Legislativo, através do gabinete do 
Deputado Estadual Nelson Martins (PT/
CE), para discutir a questão da falta de 
segurança, principalmente no Interior, 
onde ocorreram os últimos assaltos. 
Segundo o presidente do Sindicato dos 
Bancários, Carlos Eduardo Bezerra, 
serão convidados para esse Audiên-
cia, além do presidente Nacional da 
Contraf-CUT, Carlos Cordeiro, e o 
presidente do Sindicato Nacional dos 
Vigilantes, todas as autoridades en-
volvidas com a questão da segurança 
pública no Estado. 

Além disso, no dia 21/7, o Sin-
dicato dos Bancários do Ceará esteve 
reunido com a Secretaria de Segurança 
Pública e Defesa Social (SSPDS) para 
tratar da insegurança nas agências 
do Interior, propondo que Sindicato e 
SSPDS atuassem como parceiros na luta 
contra a onda de assaltos no Estado. 
A reunião contou com a participação 
do secretário Roberto Monteiro e de 
vários diretores do Sindicato, incluindo 
o presidente Carlos Eduardo Bezerra. 

Na ocasião, o secretário de segu-
rança, Roberto Monteiro, argumentou 
que um trabalho conjunto com os de-
mais estados nordestinos também preci-
sa ser feito para acabar com o que ele 
chama de “Novo Cangaço”. São gru-
pos com armas de grosso calibre que 
invadem cidades do Interior e praticam 

assaltos a bancos, lotéricas e comércio 
em geral. Ele admitiu, no entanto, que 
os ataques acontecem principalmente 
por dois motivos: o pouco investimento 
dos próprios bancos em segurança 
privada e o baixo efetivo policial de 
algumas localidades cearenses. 

Bancário deve exigir emissão 
de CAT em caso de assalto

Acidente de trabalho é o que 
ocorre pelo exercício do trabalho a 
serviço da empresa, provocando lesão 
corporal ou perturbação funcional 
que cause a morte, ou a perda ou a 
redução, permanente ou temporária, 
da capacidade para o trabalho. A 
perda ou redução da capacidade para 
o trabalho pode advir tanto de pro-
blema físico quanto mental. Em caso 
de acidente do trabalho, a empresa é 
obrigada a emitir a CAT (Comunicação 
de Acidente de Trabalho) até o dia útil 
seguinte ao da ocorrência. 

Assalto em agência bancária 
caracteriza-se como acidente de tra-
balho em relação a todos os bancários 
presentes durante o evento. Assim, 
sempre que uma agência bancária for 
assaltada, a empresa deve emitir a CAT 
para todos os trabalhadores envolvidos 
no infortúnio, encaminhando-a ao 
INSS, não cabendo a ela empresa dizer 
se houve ou não redução ou perda da 
capacidade, já que isso é de responsa-
bilidade do INSS. 

No caso de recusa documenta-
da da empresa, podem emitir a CAT, 
encaminhando-a ao INSS, o próprio 

Agência do Banco do Brasil de Lavras da Mangabeira
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trabalhador, o médico que o assistiu, 
qualquer autoridade pública ou o sin-
dicato. Faz-se, no entanto, necessário 
lembrar que a obrigação pela emissão 
da CAT é da empresa, pelo que deve-
mos desenvolver todos os esforços para 
que ela cumpra sua obrigação. 

Para o diretor do Sindicato dos 
Bancários do Ceará, Eugênio Silva, a 
CAT tem grande importância para o 
trabalhador, uma vez que resguarda 
direitos do ponto de vista trabalhista, 
previdenciário e da saúde.

ASSALTOS A BANCOS – Em 
caso de assalto à agência, com 
danos físicos ou não aos bancários, 
estes devem exigir de sua gerência a 
emissão da CAT. Esse procedimento 
garante tratamento médico pago pela 
empresa caso no futuro o bancário 
venha a desenvolver qualquer doença 
proveniente do assalto. É sempre bom 
lembrar que a emissão da CAT pela 
empresa está previsto em lei. O banco 

Procedimentos para emissão de CAT
• Entregar ao banco atestado médico 

contendo pedido de afastamento e 
solicitação de emissão de CAT. 

• Caso o banco se negue, ou lhe dê 
outro documento que não a CAT, 
procure imediatamente o Sindicato. 
Só vá à perícia com a CAT em mãos. 

• O Sindicato emitirá a CAT mediante 
solicitação médica e negativa do ban-
co em emiti-la. 

• Registrar a CAT na agência do 
INSS mais próxima da sua resi-
dência (vide endereços no site: 
www.previdenciasocial.gov.br) 

• Caso o perito do INSS não reconheça 
o nexo causal você deve: 

• Entrar com recurso administrativo, 
na agência do INSS, contrariando o 
benefício concedido (B31). 

• Contatar o Sindicato, através do ju-
rídico, para estudar a possibilidade 
de entrar com ação de reversão de 
benefício. 

• Caso você tenha uma alta médica 
considerada precoce pelo seu médico 
assistente, você deverá: 

• Entrar com recurso administrativo, na 
agência do INSS (prazo – até 15 dias 
após a alta). 

• Contatar o Sindicato para avaliar os 
próximos procedimentos. 

• Qualquer problema que você tenha no 
INSS seja com a área administrativa 
ou técnica, você deverá procurar a 
Gerência Executiva do Instituto (em 
Fortaleza – Rua Pedro Pereira, 383, 
Centro – Fone: (85) 3255 7490 ou 
denunciar à Ouvidoria do INSS).

Data Local
11/12 Bradesco de Cascavel e BB de 
 Nova  Olinda
03/12 BB de Itapiúna
26/11 BB de Monsenhor Tabosa
08/11 Bradesco de Quiterianópolis
04/11 BB de Nova Russas
29/10 BB de Lavras da Mangabeira
28/10 BB de Ibicuitinga
27/10 BB de Banabuiú
07/10 Bradesco de Quiterianópolis
13/09 BB de Milhã
08/09 BB de Caririaçu
02/09 BB de Catarina
01/08 BB de Banabuiú
23/07 BB de Cruz
16/07 BB de Lavras da Mangabeira
06/07 BB de Reriutaba
29/06 BB de Monsenhor Tabosa
01/06 BB de Piquet Carneiro
03/05 BB de Orós
29/04 BB de Saboeiro e de Nova Russas
26/03 Bradesco e Correios de Aiuaba
09/03 Bradesco Guaraciaba do Norte
26/02 BB de Novo Oriente
14/01 BB de Banabuiú
05/01 BB e Bradesco de Pedra Branca

Ataques a unidades 
do Interior em 2010

é obrigado a registrar uma CAT para 
cada assalto, independente de qual 
seja o intervalo entre eles. O fun-
cionário da agência assaltada tem o 
direito de retirar-se do trabalho após o 
incidente, procurar um médico, pedir 
um laudo e exigir a emissão da CAT 
pelo banco. Ao contrário dos casos 
de acidente ou doença profissional, 
essa CAT pós assalto não requer 
afastamento das funções: ela é o re-

gistro da exposição a que o bancário 
foi submetido. É indispensável que o 
trabalhador guarde suas vias de cada 
uma delas. 

IMPORTANTE – Embora seja di-
reito dos trabalhadores, muitas chefias 
recusam-se a emitir CAT pós-assalto. 
Se isso ocorrer em sua agência, pro-
cure imediatamente o Sindicato para 
fazer valer seu direito.

ANO CAPITAL INTERIOR TOTAL

2010    07      28    35

2009    08      16    24

2008    05      03    08

Ataques crescem ano após ano

Dados contabilizados até 20.12.2010 pelo SEEB/CE
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Novos bancários tomam posse no
Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal

Posse na Caixa,  12/4

Posse no BB,  25/1

Posse na Caixa,  8/3

Posse na Caixa,  1º/2

Posse na Caixa, 10/5

Posse no BB, 2/8

Posse no BB, 26/4

Posse na Caixa, 9/7

Posse no BB, 22/11 Posse na Caixa, 23/11Posse na Caixa, 13/12

O ano de 2010 será inesquecível 
para os novos 123 funcionários do 
Banco do Brasil. Desse total 68 estão 
distribuídos no Ceará. Na segunda-
feira, 22/11, na Gepes/Fortaleza, 
foram empossados os 23 últimos no-
vos funcionários do Banco do Brasil 
na Gepes/Super, em Fortaleza no ano 
de 2010. No Ceará, estão lotados 15 
bancários. No Piauí serão lotados cinco 
e no Maranhão, três. Aos novos bancá-
rios, o presidente do SEEB/CE, Carlos 
Eduardo Bezerra, falou da importância 
da filiação ao Sindicato, dando também 
várias orientações sobre o trabalho 
bancário. Também estiveram presen-
tes os diretores Bosco Mota, Gustavo 
Tabatinga e Plauto Macedo.

CAIXA – No dia 1º/2/2010, 
os primeiros 50 novos empregados 
da Caixa Econômica Federal foram 
empossados em Fortaleza. Desses, 32 
foram lotados no Ceará, sete no Mara-
nhão e 11 no Piauí, números incluindo 
capitais e interior. 

No dia 13/12, foi realizada a 
cerimônia de posse dos últimos novos 
23 empregados da Caixa em 2010. No 
Ceará, foram lotados 13 empregados. 
Os outros 10 serão distribuídos no Piauí 
e no Maranhão. Uma das 13 pessoas 
que vai trabalhar aqui no Estado é 
Eusenda Morais Torres. Moradora de 
Fortaleza, ela está muito entusiasmada 
em começar o novo emprego e diz que 
está depositando muita expectativa. 
Segundo Eusenda, que vai trabalhar 
na agência de Senador Pompeu, atuar 
como bancária significa uma mudança 
de vida. Para a nova bancária, a CEF 
é uma empresa sólida e por isso des-
perta a vontade de quem ingressa em 
permanecer no banco.
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APCEF-I, Bradesco, AAB

Copa dos Campeões
No dia 10/4, foi a vez da equipe da equipe do Bradesco soltar o grito de campeão 

ao derrotar no confronto final a equipe da AABB pelo placar de 2 x 0 e conquistar a IV 
Edição da Copa dos Campeões de Futsoçaite dos Bancários, no Clube da Petrobrás. A 
terceira colocada na competição foi a equipe do BNB, ao vencer a equipe da APCEF 
pelo placar de 2 x 0. Os atletas Raul (BNB) e Ricarte (AABB), com seis gols marcados, 
foram os artilheiros da competição. O melhor goleiro foi o atleta Valter, pertencente à 
equipe do Bradesco. A equipe mais disciplinada foi a AABB.

A competição começou no dia 6/2 e representou um verdadeiro confronto de 
titãs, tendo reunido os vencedores dos últimos campeonatos: Bradesco, APCEF I, AABB, 
Real/Santander, Safra e BNB.
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A APCEF-I foi 
a equipe vencedo-
ra da XXIII edição 
do Campeonato de 
Futebol Soçaite dos 
Bancários, que teve 
início em 2009 e só 
terminou no dia 16 
de janeiro de 2010.  
A campeão APCEF-I 
venceu a APCEF-II 
por 4 x 1. O cam-
peonato mostrou o 
excelente nível de 
todas as equipes, 
principalmente as 
finalistas.

XXIII Futsoçaite

Mais do  que 
uma simples 

atividade 
física, a prática 

esportiva 
também é 

sinônimo de 
construção 
de laços 

afetivos e de 
união. O Sindicato dos 

Bancários do Ceará, consciente 
da importância do esporte, 
investe em eventos como os 

Campeonatos de Futsoçaite e de 
Futsal dos Bancários. “O objetivo 
é promover a congraçamento e 

interação dos bancários”, explica 
o diretor da Secretaria de Esporte 

e Lazer do SEEB/CE, Ribamar 
Pacheco.

O Campeonato de Futsal 
dos Bancários já acontece há 
26 anos e é um dos eventos 

esportivos mais antigos 
do Sindicato. O assessor 
de esporte da entidade, 

Sérgio Rodrigues, diz que 
“vivenciamos a época de ouro 
do futsal cearense”, disse ao 
explicar que muitos bancários 

que disputaram os jogos 
promovidos pelo Sindicato 

acabaram se profissionalizando 
e indo atuar em times 

profissionais do Estado, como o 
Sumov e a equipe de futsal do 
BEC. A participação tanto dos 
bancários como da população 

em geral era grande. “O 
Campeonato de Futsal era 
impressionante e cerca de 
2.000 pessoas lotavam o 

ginásio”, lembra o assessor.
O Futsoçaite também não 

perde no quesito participação. 
São 24 anos de história em 

que os bancários disputam em 
campo. O Futsoçaite teve tanta 

adesão que em apenas uma 
edição, na década de 80, 42 

equipes participaram da disputa.
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B os campeões de 2010
Futsal

No dia 21/8, o time da 
AABB levantou a taça pela 
segunda vez seguida e con-
quistou a XXVIII edição do 
Campeonato de Futsal dos 
Bancários, vencendo nos pê-
naltis a equipe do Bradesco 
nos pênaltis por 3 x 2, após 
empatar sem gols no tempo 
normal e na prorrogação. 

Além do título, fechando 
a tríplice coroa da AABB, a 
equipe teve o artilheiro do 
torneio, Ricarte, com 15 gols 
marcados e o melhor golei-
ro da competição, Ricardo. 
O time da APCEF venceu a 
equipe do BNB por 7 x 2 e 
ficou com a terceira coloca-
ção. Além do quarto lugar, 
a equipe do BNB foi a mais 
disciplinada. A competição 
foi disputada por 10 equipes.

XXIV 
Futsoçaite

A bola voltou a rolar para 
XXIV Campeonato de Futebol 
Soçaite no dia 28/8. A com-
petição começou com 12 equi-
pes, divididas em dois grupos 
de seis: Grupo A – Apcef I; 
BB Metropolitano; Santander; 
Itaú; AABB e Daycoval. 

Grupo B – Apcef II; Bra-
desco; BNB Calouros 6; Uni-
banco; Bradesco Empresa e 
BNB.

Oito times fizeram a dis-
puta do título: AABB, Bradesco, 
BB Metropolitano e APCEF livre 
no grupo C e grupo D, BNB, 
Bradesco Empresa, APCEF 
Máster e Santander. A AABB 
sagrou-se a campeã na disputa 
com a equipe do BNB, vencen-
do, nos pênaltis, por 3 x 2.
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SEEB/CE:  77 anos

Considerado como um dos maio-
res sindicatos do Brasil, o SEEB/CE, 
ao longo de quase oito décadas vem 
participando ativamente de momentos 
importantes da história do Brasil. Na 
lista de conquistas estão a garantia 
da jornada de seis horas de trabalho 
(1934), a unificação da data-base 
dos bancários (1985), a filiação CUT 
(1989) e a assinatura da 1ª Convenção 
Coletiva (1992), válida para todo o país 
em 2005.

Por outro lado, o SEEB/CE vi-
venciou momentos de resistência. A 
entidade sobreviveu a dois golpes de 
estado. No primeiro, em 1937, o SEEB/
CE  sofre sua primeira intervenção, que 
duraria até 1957, quando é eleita uma 
chapa de oposição.

O ano de 1962 marcou a primeira 
grande greve após a intervenção: a 
greve do BNB pela equiparação salarial 
com o BB. Em 1964, acontece nova in-
tervenção, com a destituição da diretoria 
e a ocupação do sindicato, presidido 
por José de Moura Beleza, que chegou 
a ser candidato a prefeito de Fortaleza. 

Em 1968, acontece uma nova gre-
ve. No ano de 1979, uma frente política 
de oposição ganha a eleição para o 
sindicato. Assume a presidência Maria 
da Natividade, ligada ao PCB, que ao 
lado do PC do B, predominaram até 
1998, quando a chapa ligada à CUT 
venceu a eleição.

O ano de 1985 representou a 

Uma história de lutas e conquistas
primeira grande greve nacional da dé-
cada. Nos quatro anos seguintes, mais 
conquistas:Plano de cargos e salários 
(PCS) para os bancos oficiais equipara-
ção do BB ao BNB e a criação de pisos 
salariais para os bancos privados. 

No ano de 1989, o Sindicato 
filiou-se à Central Única dos Traba-
lhadores.

Os anos 1990 começaram com 
o novo presidente Fernando Collor 
de Melo e a implantação do projeto 
neoliberal no Brasil.No sindicato, O 
grupo político ligado à CUT e ao PT,que 
assumiu a direção da entidade pela pri-
meira vez em 1988 continua dirigindo 
a entidade.

Primeiro Presidente do Sindicato 
nesse novo período, Nelson Martins, 
foi reeleito para o período 1991/1994. 
Nesta fase da gestão, houve uma 
ampliação da frente de esquerda que 
dirigia o Sindicato,incorporando nova-
mente militantes do PT/PC do B.

Tomaz de Aquino (BNB), ree-
leito por duas vezes (1994/97 e 
1997/2003). 

Em 2003,o empregado da Caixa 
Econômica Federal e diretor de Finan-
ças da entidade, Vaumik Ribeiro, é elei-
to presidente do SEEB/CE para o perío-
do 2003/2006. Em seu lugar,assumiu 
a presidência do Sindicato, Marcos 
Saraiva, também empregado da Caixa. 

Em 2009, uma eleição onde con-
correram duas chapas, o grupo ligado 

à CUT e ao PCdoB venceu novamente, 
assumindo a presidência o funcionário do 
Banco do Brasil, Carlos Eduardo Bezerra.

Nos anos 2000, o Sindicato obteve 
grandes conquistas. Nos últimos anos,o 
movimento sindical intensificou as cam-
panhas e teve atendido a reivindicação 
de ampliar a licença-maternidade de 
quatro para seis meses, passando a ser 
uma cláusula na convenção coletiva. 

Para a ampliação, ficou estabele-
cido que o banco deveria fazer adesão 
ao Programa Empresa Cidadã, instituído 
pela Lei nº 11.770, de 9 de setembro 
de 2008 e também que a empregada 
deveria fazer uma solicitação escrita  até 
o final do primeiro mês após o parto.

O acordo com os bancos trouxe 
outros novos avanços. Foram incluídas 
as diretrizes do Programa de Valoriza-
ção da Diversidade, construído a partir 
do Mapa da Diversidade, onde consta, 
por exemplo, a democratização do 
acesso à população negra nos bancos 
e o encarreiramento das mulheres, que 
somam quase metade da categoria.

Os bancários homoafetivos tam-
bém tiveram uma grande conquista. 
Pela primeira vez, foi incluída uma 
cláusula na convenção coletiva que 
assegura a isonomia de direitos para 
homoafetivos. Ficou estabelecido 
que a comprovação da condição de 
parceiro se dará com base nas mes-
mas exigências estabelecidas pela 
Previdência Social. 
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Sindicato em ação

Dia do Aposentado, janeiro 2010 Audiência Pública contra insegurança (Pedra Branca), 
fevereiro 2010

Ato Fora Maria Fernanda/CEF, abril 2010Dia Internacional da Mulher, março 2010

Dia do Bancário (AL), agosto 2010

Greve, outubro 2010

Protesto no BNB Passaré, abril 2010

Festa do Dia do Bancário, agosto 2010
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77 anos de 
Lutas e Conquistas


