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Pressão dos bancários faz Fenaban, 
BB, CEF e BNB marcarem negociações

A GREVE CONTINUA! TODOS À ASSEMBLEIA NESTA QUARTA-FEIRA, 
ÀS 17 HORAS, NA SEDE DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO CEARÁ

No sexto dia de greve nacional por tempo 
indeterminado dos bancários, a Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban) marcou para 
quinta-feira, 1º/10, às 10h, em São Paulo, 
uma nova rodada de negociação com os 
trabalhadores.

“A greve aumenta e se fortalece a cada 
dia e a expectativa da categoria é de que a 
Fenaban apresente proposta que, finalmente, 
atenda às nossas reivindicações”, disse o pre-
sidente do Sindicato, Carlos Eduardo Bezerra. 
O agendamento vem poucos dias depois de 
os trabalhadores enviaram uma carta para os 
bancos reivindicando o retorno para a mesa 
de negociações. “Não estamos felizes com o 
impasse nas negociações, mas também não 
vamos recuar diante da intransigência dos 
banqueiros que nos fizeram uma proposta 
infame. Esperamos que na quinta-feira a Fe-
naban nos apresente uma proposta digna”, 
finalizou.

BB, CEF E BNB MARCAM NEGOCIA-
ÇÕES ESPECÍFICAS – Desde o fim de 
semana, o Comando Nacional dos Bancários 
vêm solicitando à Fenaban, ao Banco do Brasil 
e à Caixa Econômica Federal a retomada das 
negociações. A direção do BB marcou para 
esta quarta, 30/9, às 14h, uma nova rodada 
para tratar das questões específicas.  Já no 
dia 1º/10, às 15h, acontecem negociações 
específicas com a Caixa e o BNB. A direção 
da CEF se reúne com os bancários em São 
Paulo e a do BNB, na sede administrativa do 
Passaré, em Fortaleza.

AUMENTO REAL DE SALÁRIOS – 10% e os bancos 
oferecem 4,5%, que repõe apenas a infl ação.

PLR – Os banqueiros querem reduzir o teto da PLR 
de 15% para 4% do lucro líquido, enquanto pou-
cos executivos recebem bônus de milhões de 
reais. Exigimos três salários mais R$ 3.850,00 
por bancário.

GARANTIA DE EMPREGO – As fusões estão 
gerando insegurança nos bancários. Os altos 
lucros dos bancos brasileiros não dão espaço 
para demissões.

FIM DAS METAS ABUSIVAS E DO ASSÉDIO MO-
RAL – A pressão tem adoecido bancários e tor-
nado o clima nos locais de trabalho insuportável.

MANUTENÇÃO DE TODAS AS CONQUISTAS – 
Bancos tentam reduzir o período de pagamento 
do auxílio-creche/babá.

AUXÍLIO-EDUCAÇÃO PARA TODOS OS BAN-
CÁRIOS – Bancos como o Bradesco ainda não 
atenderam à reivindicação, apesar de exigirem 
formação superior.

VEJA PORQUE A PROPOSTA DA 
FENABAN É TÃO RUIM

Dirigentes de vários sindicatos e centrais sindicais, ban-
dinha, a bateria do Cordão Princesa no Frevo, palhaços, 
emboladores e muito, muito barulho. Foi assim que o Sindi-
cato dos Bancários do Ceará, contando com a solidariedade 
de todo o movimento sindical e social cearense, entraram 
na agência do Bradesco da Rua Senador Alencar, sede da 
gerência regional do banco, no Centro de Fortaleza.

“A nossa manifestação é pacífi ca. Estamos aqui fazendo 
todo esse barulho para ver se o Bradesco nos escuta. Esse 
é o nosso recado ao banco contra o assédio moral, às más 
condições de trabalho, às demissões e em defesa do direito 
de greve”, afi rmou o diretor do Sindicato e funcionário do 
Bradesco, Gabriel Motta.

Durante todo o dia, os manifestantes permaneceram na 
agência com o objetivo de protestar contra a atitude anti-
sindical do Bradesco que, já no 1º dia da greve, entrou com 
um interdito proibitório para tentar barrar o movimento. 

“Que tipo de democracia é essa que cercea o trabalhador 
de seu direito de greve, de lutar por seus direitos de forma 
legal. Essa manifestação é um repúdio ao Poder Judiciário, 

Sindicalistas realizam ato e almoço 
social no “Bradescão” 

que parece estar conivente com os banqueiros”, indignou-se 
a presidente do Sindicato dos Jornalistas do Ceará, Deborah 
Lima, ao falar sobre os interditos proibitórios que são usados, 
arbitrariamente, para barrar a greve nos bancos privados. “O 
Bradesco é o banco que mais demite, não respeitando os 
trabalhadores. Além disso, todos os anos, é sempre o pri-
meiro a lançar mão do interdito. O Sindicato está aqui para 
mostrar ao Bradesco que esses bancários daqui têm quem 
os represente e quem lute por eles”, completou o diretor do 
SEEB/CE e funcionário do banco, Telmo Nunes.

Ao meio-dia foi servido aos manifestantes um almoço 
social e todos fi zeram suas refeições no pátio da unidade.

“Nós somos solidários aos companheiros que estão tra-
balhando, sabemos que podem perder o emprego, por isso 
chamamos todos os movimentos sociais, do campo e da 
cidade, para participarem dessa mobilização pelo direito de 
greve. A direção do banco faz movimento para diminuir PLR 
e é um absurdo que os trabalhadores bancários não tenham 
o direito de fazer greve”, disse o presidente do Sindicato, 
Carlos Eduardo Bezerra.
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2 Adesão à greve no BB e 

CEF é de quase 100% em 
Fortaleza

BNB

LEI DAS FILAS

É lei: cliente pode esperar, no 
máximo, 15 minutos em fi las

Drawlio Joca

Sindicato fortalece mobilização. 
Negociação marcada para 1º/10

Secretaria de Imprensa

Drawlio Joca

O sexto dia de greve dos 
bancários no Ceará continuou 
com grande adesão da catego-
ria, especialmente nos bancos 
públicos Caixa e BB. Nesta 
terça-feira, 29/9, a Tribuna 
Bancária voltou a percorrer os 
principais corredores financei-
ros de Fortaleza e constatou 
que a maioria das agências da 
cidade está efetuando apenas 
o auto-atendimento. Já nas 
unidades da Caixa Econômica 
Federal, a paralisação é total.

No Banco do Nordeste do 
Brasil e Banco do Brasil localiza-
dos à Santos Dumont apenas o 
auto-atendimento funcionava. Se 
no BNB o movimento era míni-
mo, no BB, a bandinha animava 
a intensa circulação de clientes. 

A agência Fortaleza Centro do 
BNB foi palco ontem de intensa 
mobilização por parte do Sindica-
to dos Bancários do Ceará, que 
realizou um grande apitaço nas 
dependências daquela agência – 
a única da Capital que até ontem 
não havia aderido a um dia sequer 
da greve.

Também no Passaré, o Sindi-
cato, intensifi cou a mobilização e o 
movimento cresceu com a adesão 
parcial de importantes setores como 
Educação Corporativa, Gestão de 
Pessoas, Unidade de Orientação ao 
Cliente, e a manutenção da greve 
forte na Central de Retaguarda, 
Tecnologia de Informação e Núcleo 
Áudio-visual.

A paralisação mantêm-se par-
cial ou integralmente nas agências 
da Capital – Bezerra de Menezes, 
Montese, Aldeota, Central de 
Retaguarda, Passaré (parcial), e 
no Interior – Aracati, Brejo Santo, 
Campos Sales, Canindé, Crato, 

Enquanto as tarifas de serviços 
bancários subiram cerca de 600% 
em 10 anos, as fi las nas agências 
e as reclamações dos clientes 
parecem ter crescido na mesma 
proporção, segundo estudo do 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese). O atendimento, 
em Fortaleza, demora, em média, 
40 minutos.

Cada consumidor deve ser 
atendido em, no máximo, 15 minu-
tos em dias normais e 30 minutos 
nos dias que antecedem feriados, 
pagamento de tributos, entre 
outros, de acordo com o artigo 
2º da Lei estadual nº 13.312/03. 
A legislação está em vigor desde 
17 de junho de 2003 e é requerida 
indenização de 1% sobre os lucros 
dos bancos que não cumprem a lei. 
O dinheiro seria destinado ao Fun-
do Nacional dos Direitos Difusos, 
para ser aplicado em iniciativas de 
fi scalização em prol dos direitos do 
consumidor.

A Caixa Econômica e o Banco 
do Brasil, no entanto, se resguar-
dam com uma decisão judicial 

que proíbe fi scalizações em suas 
agências, apesar de a CEF apre-
sentar a situação mais grave, pois 
a  instituição concentra muitos dos 
serviços sociais, atendendo pes-
soas idosas, doentes que buscam 
o auxílio-doença, que recebem o 
programas sociais, etc, sendo um 
dos bancos mais problemáticos, 
já que as agências estão sempre 
abarrotadas de pessoas. O Decon 
ainda enfrenta outro problema para 
tornar mais efetiva a fi scalização da 
lei: apenas três fi scais atuam em 
todo o Estado.

RANKING DAS FILAS – A 
Caixa Econômica Federal (CEF) é 
a campeã da demora, com 70 minu-
tos, em média; o cliente do Banco 
do Brasil perde cerca de 53 minutos 
para ser atendido e o do Bradesco, 
23 minutos. Contraditoriamente, o 
Bradesco foi considerado, recen-
temente, o banco mais rentável 
da América Latina e dos Estados 
Unidos, além de ser a marca mais 
valiosa do país, no que é seguido 
pelo Banco do Brasil, em terceiro 
lugar nesse ranking.

Juazeiro do Norte, Mombaça, 
Nova Russas, São Benedito, Tauá 
e Tianguá.

PRESSÃO DO BANCO – 
Como em toda a greve, começam 
a pipocar pressões de chefias 
sobre os grevistas com o intuito de 
fazê-los voltar ao trabalho. Episódio 
ilustrativo foi a tentativa de retenção 
dos tíquetes dos funcionários da 
Central de Retaguarda, pronta-
mente repudiada e combatida pelo 
Sindicato, tendo como resultado 
dessa ação, a liberação imediata 
do tíquete e cartão refeição.

“A orientação do Sindicato para 
hoje é intensifi car a greve para for-
çar o banco a apresentar proposta 
na reunião da mesa específi ca de 
negociação marcada para amanhã, 
quinta-feira, às 15 horas, no Pas-
saré, após a reunião do Banco do 
Brasil e Fenaban”, afi rma Tomaz de 
Aquino, diretor do SEEB/CE.

Já na Caixa da Avenida Pon-
tes Vieira, a paralisação era de 
100%. Cerca de 10 empregados 
da unidade estavam às portas 
do local pedindo a compreen-
são e o apoio da clientela. Se-
gundo um dos manifestantes, a 
mesma movimentação já havia 
acontecido na segunda-feira. 
Ele também garantiu que ela 
deve permanecer nos próxi-
mos dias.

No Centro Administrativo 
do BNB, no Passaré, a ade-
são era bem maior do que a 
registrada nos últimos dias. 
De acordo com o diretor do 
Sindicato dos Bancários, Pedro 
Moreira, uma manifestação com 
a participação de cerca de 80 
pessoas ocorreu na entrada 

principal por volta das 9h30. 
Pedro destacou algumas áreas 
do Centro em que a paralisação 
foi significativa, como a Central 
de Retaguarda, a Central de 
Orientação ao Cliente Interno e 
a Área de Tecnologia. “Outras 
áreas pontuais também tiveram 
uma grande adesão”, afirmou.

Nas unidades do Banco do 
Brasil, especialmente na Praça 
dos Correios, Praça do Carmo 
e Barão do Rio Branco, os 
funcionários estavam de braços 
cruzados, com apenas o auto-
atendimento funcionando. O 
funcionalismo está indignado 
com a postura do BB, que 
lucrou além do esperado, mas 
não quer dividir os lucros com 
os bancários. 
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