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[   Editorial   ]Nesta edição
Bancos desrespeitam a lei das filas
Além de descumprirem a lei, ainda 
escapam das punições (págs. 2 e 3)

Portadores de Síndrome de Down 
devem trabalhar
Eles possuem potencialidades e 
habilidades para exercer atividades 
profissionais (págs. 4 e 5)

Conferência Nacional dos Bancários 
reforça unidade da categoria
Encontro foi o coroamento de um 
processo democrático de discussão em 
âmbito nacional (pág. 6)

Remuneração, Igualdade de 
Oportunidades, Saúde e Condições 
de trabalho
Na pauta 2012, os bancários esperam 
avançar nas negociações com os 
bancos (págs. 7, 8, 9 e 10)

Mídia da Campanha 2012 
desmascara os truques dos 
banqueiros
Os infinitos truques são para se 
eximirem das responsabilidades com 
trabalhadores e clientes (pág. 11)

Sindicato sai às ruas para lançar a 
Campanha Nacional
Com passeatas, houve mobilização 
dos bancários e conscientização da 
população (pág. 12)

Dieese afirma que bancos podem 
contratar mais
Pesquisa aponta que há novas vagas 
nos cinco maiores bancos que atuam 
no País (pág. 13)

Começaram as negociações com 
Banco do Brasil e Caixa
Os debates não avançaram nas 
questões específicas e agora é hora de 
mobilização (pág. 16 e 17)

Congresso dos Funcionários do BNB 
define pauta de reivindicações
Entre os principais itens da minuta, 
consta também a defesa do 
fortalecimento do Banco (pág. 18)

Assume nova diretoria do SEEB/CE 
para mandato de três anos
O balanço positivo da última gestão, 
credenciou a Chapa 1 a ganhar as 
eleições (pág. 19) 

Mobilização é nossa 
palavra de ordem

Estamos em plena Campanha Nacional dos Bancários, as negociações 
já começaram e avançam sem respostas positivas às reivindicações 
dos trabalhadores. Paralelamente, o Comando Nacional, os Sin-

dicatos e federações dão início também às mobilizações da categoria, 
mostrando aos bancários a importância da unidade nesse momento de 
embate com os banqueiros. O SEEB/CE já botou seu bloco na rua e 
chama a categoria a se engajar na Campanha 2012.

Na mesa de negociação, os banqueiros têm dito não para as reivin-
dicações dos bancários, seja em mesas dos bancos privados ou bancos 
públicos. Isso reforça a necessidade de aumentar a mobilização para fazer 
esse enfretamento e se preparar para um conflito maior, cuja resposta virá 
com as paralisações, nosso último recurso, se for preciso.

Nesta edição da Revista O Bancário são destaques os itens da pauta 
de reivindicações, da mesa geral com a Fenaban, e dos bancos públi-
cos – Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal. 
Procuramos mostrar o que tem de novidade nas questões de interesse da 
categoria e, no caso dos bancos federais, destacamos o andamento das 
negociações.

Este ano, os bancários celebram em plena campanha salarial um 
feito importante: os 20 anos da Convenção Coletiva dos Bancários, única 
categoria de trabalhadores no Brasil que possui acordo nacional com os 
mesmos direitos em todo o País. Entre os principais pontos da pauta de 
reivindicações de 2012 destacam-se o reajuste salarial de 10,25% (au-
mento real de 5% mais a reposição da inflação projetada de 4,97% para 
o período), piso de R$ 2.416,38 (salário mínimo calculado pelo Dieese), 
participação nos lucros ou resultados (PLR) de três salários mais parcela 
fixa adicional de R$ 4.961,25, além de vales-refeição, cesta-alimentação 
e auxílio-creche no valor de R$ 622,00 cada. 

Além das cláusulas relativas à remuneração (reajuste dos salários, 
valorização do piso salarial e melhorias na PLR), os bancários têm como 
preocupações centrais da atual campanha nacional a defesa dos empre-
gos, a preservação da saúde e a melhoria das condições de trabalho, 
combatendo as metas abusivas, o assédio moral e a falta de segurança 
nas agências e postos de atendimento.

Ainda nesta edição, a eleição da nova diretoria do Sindicato, uma 
equipe comprometida com o projeto vitorioso de construção da unidade 
nacional dos bancários, que é coordenado pela Contraf-CUT e representa 
mais de 400 mil trabalhadores de bancos públicos e privados de todo 
País, que assume a direção do Sindicato dos Bancários do Ceará, para 
um mandato de três anos. 

Como uma entidade comprometida também a sociedade, a Revista 
O Bancário destaca a Síndrome de Down no Brasil. Esse contingente 
populacional, juntamente com outras deficiências, criou uma demanda 
de inclusão no mercado de trabalho – tanto é que desde 1991 existe a 
Lei das Cotas, que obriga as empresas com mais de 100 funcionários 
preencherem de 2% a 5% dos seus cargos com pessoas com deficiência.

Envolvidos com a questão de atendimento à população, destacamos 
que os bancos, sejam públicos ou privados, continuam em desacordo com 
a legislação, conhecida como a “lei das filas” ou “lei dos 15 minutos, 
sobre o tempo máximo de espera nas filas para atendimento”.
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A cena foi típica: uma tarde de 
terça-feira, por volta das 14h, 
uma agência do Banco do Brasil 

em Fortaleza farta de clientes em uma 
longa espera por atendimento. Não é 
difícil encontrar a mesma situação – 
senão pior – em outros bancos e em 
outras cidades do Ceará, do Brasil. 
Caixa, Itaú, Bradesco... Públicos ou 
privados, os bancos estão em frequente 
desacordo à legislação que determina o 
tempo máximo de 15 minutos de espera 
para atendimento.

Conhecida como a “lei das filas” 
ou “lei dos 15 minutos”, a Lei Estadual 
nº 13.312 diz que todas as agências 
bancárias do Estado são obrigadas 
a manter, nos caixas, um número de 
funcionários compatível com o fluxo 
de usuários, de forma que permita 
cada cliente ser atendido em tempo 
“razoável”. Razoável, de acordo com 
a lei, significa 15 minutos em dias 
normais e 30 minutos em dias atípicos 
(como final e início do mês, vésperas 
de feriados e dias de pagamentos a 
servidores públicos). 

A lei entrou em vigor em junho 
de 2003 e os bancos tiveram 90 dias 
para se adaptarem às exigências, 
como a instalação de aparelhos para 
a emissão de senhas – assim o usuário 
tem o registro da sua hora de chega-
da. Mas ainda é pública e notória a 
demora para ser atendido nos caixas 
dos bancos. A cabeleireira Jéssica 
Duarte costuma ir sempre ao banco 
e diz categórica: “é difícil eu esperar 
menos de 20 minutos. Mesmo nos dias 
mais tranquilos, quando tem pouca 
gente, ainda é essa demora porque 

Bancos não respeitam  

colocam menos funcio-
nários pra atender, ai vai 
juntando gente”. 

Os bancos têm lu-
gares cativos nos rankin-
gs de instituições mais 
reclamadas junto aos 
órgãos de defesa do 
consumidor. Cobrança 
de tarifas de serviços 
não-contratados, débi-
tos não-autorizados e 
problemas com a conta-
salário são as queixas 
mais comuns de acordo 
com levantamento reali-
zado pelo Banco Central 
em abril deste ano. A 
demora da espera por 
atendimento, apesar de 
ser uma marca registra-
da do serviço bancário, 
não apareceu nem entre 
as 10 principais recla-
mações. Talvez um reflexo de certo 
desconhecimento da população sobre 
a lei que lhe garante o direito de não 
esperar tanto tempo nos bancos. 

Cumprimento – Os bancos, 
porém, além de descumprirem a lei, 
ainda escapam das punições previs-
tas – de duas maneiras. Primeiro, por 
conta da falta de fiscalização. Segundo 
o Decon-CE, órgão responsável pela 
fiscalização e pela aplicação das pe-
nalidades previstas na lei, o setor de 
fiscalização não consegue atuar ao 
mesmo tempo em todos os setores de 
onde recebe denúncias. Provocado, o 
órgão comunicou que “voltaria a focar 

na fiscalização” da referida lei. 
“O problema dessas leis é não 

criar mecanismos fixos de fiscalização. 
A fiscalização fica sempre para regula-
mentação do Poder Executivo e a cargo 
dos órgãos de defesa do consumidor 
– que não são dotados de meios que 
suprem tal desejo de fiscalização, como 
outras leis que regulam a atividade 
bancária no Estado”, afirma Gustavo 
Tabatinga, diretor do SEEB/CE. 

Outro artifício usado para dri-
blar o cumprimento da lei é a liminar 
judicial. O Banco do Brasil, segundo 
o Decon/CE, se resguarda através 
da decisão judicial que proíbe a fis-
calização em suas agências. O BB, 

LEI DAS FILAS
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os clientes, nem as leis

juntamente com a Caixa Econômica 
Federal, são as instituições que mais 
somam problemas quando o assunto 
é superlotação, já que concentram 
muitos serviços sociais. 

Para o diretor do SEEB/CE, Taba-
tinga, a lei dos 15 minutos é apenas 
mais uma das leis que os bancos 
não cumprem no Ceará. “É um total 
desrespeito à população. Os bancos 
não cumprem porque simplesmente 
não querem se adaptar às exigências 
legais e ao bom atendimento à popu-
lação. Eles preferem não contratar mais 
bancários e não dotar as agências de 
capacidade suficiente para atender as 
suas demandas”, afirma.

Segundo o diretor, os bancos ale-
gam que para se adaptar à lei haveria 
elevação dos custos. “O movimento 
sindical acha isso uma grande descul-
pa, visto que os bancos têm, sim, meios 
financeiros suficientes e disponíveis à 
exaustão. Basta ver os balanços e os 
lucros exorbitantes para comprovar 
isso”, diz Tabatinga.

A lógica dos bancos, então, é sim-
ples: o objetivo é a alta rentabilidade; 
portanto, quanto mais pessoas forem 
atendidas por menos funcionários, me-
lhor. Enquanto isso, os clientes continuam
sofrendo com as altas tarifas e com a 
longa espera nas filas; e os funcioná-
rios com a sobrecarga de trabalho. “O 
movimento sindical pede que o governo 
fiscalize. Mas cobra principalmente dos 
bancos, que eles cumpram a lei, como 
os cidadãos devem cumprir as leis. Não 
podemos admitir que as empresas que 
mais lucram no Brasil continuem fora da 
lei”, finaliza o diretor do SEEB/CE.

O que diz a legislação

A lei 13.312, conhecida como a Lei das Filas, está em vigor 
desde 2003 e determina que clientes não devem esperar mais de 15 
minutos para serem atendidos pelos caixas de bancos. Em dias mais 
movimentados nas agências, o tempo de estende para meia hora. 

Em caso de descumprimento, a lei prevê penas de advertência e 
multa. A fiscalização da lei e a aplicação das penalidades competem 
ao órgão estadual de defesa do consumidor. As multas aplicadas 
devem ser revertidas para o Fundo Estadual de Proteção e Defesa 
do Consumidor. 

É no sistema financeiro onde encontramos os lucros mais vultosos, 
as empresas mais poderosas, as marcas mais valiosas e, ao mesmo 
tempo, os maiores índices de reclamação junto aos consumidores. 

Serviço:
O cliente que se sentir prejudicado pela demora para ser atendido 

pode fazer a denúncia em um dos órgãos de defesa do consumidor, 
com base na lei estadual nº 13.312/2003.

Denuncie!
Decon: Rua Barão de Aratanha, 100. Fone: 0800 275 8001 
Procon: Rua Major Facundo, 869. Fone: 3105 1136

Foto: Arquivo – SEEB/CE
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Ilustração do site R7

Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
existem mais de 300 mil pessoas 

com Síndrome de Down no Brasil. Esse 
contingente populacional, juntamente 
com outras deficiências, criou uma 
demanda de inclusão no mercado de 
trabalho – tanto é que desde 1991 
existe a Lei das Cotas, que obriga as 
empresas com mais de 100 funcioná-
rios preencherem de 2% a 5% dos seus 
cargos com pessoas com deficiência.  

Com relação aos números, vários 
profissionais apontam que a inclusão 
ainda está aquém do desejado, apesar 
dos avanços nos últimos anos. O pre-
conceito e a discriminação são algumas 
das barreiras, mas outros fatores dificul-
tam uma maior – e melhor – inclusão. 
O preconceito faz com que os profis-
sionais resistam em contratar e, quando 
contratam, a empresa talvez não esteja 
preparada para receber essas pessoas, 
o que acaba em discriminação. 

 “As pessoas com Síndrome de 
Down podem não possuir variedade 
e intensidade em todos os aspectos 
do desenvolvimento, mas certamente 
possuem potencialidades e habilidades 
que, quando bem exploradas, são bem 
desenvolvidas”, escreveu a pedagoga 
Rosana Figueiredo na pesquisa “Pro-
fissionalização de pessoas portadoras 
de Síndrome de Down”, apresentada 
na Universidade Veiga de Almeida, no 
Rio de Janeiro. 

“Ainda falta compreensão das 
pessoas de que eles são capazes de 
desenvolver habilidades. Até mesmo 
alguns familiares acham que eles são 
incapazes”, afirma Desaire Sampaio, 

coordenadora do Núcleo de Treina-
mento Profissional da APAE Fortaleza. 
Apesar disso, Desaire acredita que a 
fiscalização da lei das cotas realizada 
pela Superintendência Regional do 
Trabalho tem aumentado a procura por 
parte do empresariado e melhorado o 
quadro. “Às vezes ligam atrás de pes-
soas para ocupar vagas e não temos 
mais ninguém para encaminhar”.

Barreiras – João Monteiro, coor-
denador do laboratório de Inclusão da 
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimen-

to Social (STDS) do Ceará, que realiza 
projetos de empregabilidade para vários 
tipos de deficiência e vulnerabilidade 
social, afirma que a superproteção da 
família também limita a inclusão no 
mercado de trabalho de pessoas com 
Síndrome de Down. “Esse medo que as 
famílias têm de entregar o filho para o 
mercado é uma barreira. Elas têm medo 
do filho sofrer com o preconceito, com 
a discriminação. Então, também traba-
lhamos com essas correções”. 

Alguns fatores relacionados à 
própria Síndrome dificultam, de alguma 

SÍNDROME DE DOWN

Eles devem e podem trab
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forma, a inclusão e devem ser levadas 
em conta na hora de trabalhar com 
essas pessoas. “Elas têm facilidade de 
engordar e dificuldade em perder peso. 
Então, tem a mobilidade reduzida. E 
várias atividades ao mesmo tempo, nem 
pensar. Uma coisa de cada vez”, diz 
Monteiro. Já Desaire destaca ainda que 
é difícil para um portador de Síndrome 
de Down trabalhar com informática e 
leitura, por exemplo. 

No núcleo profissionalizante da 
APAE Fortaleza, são ministradas ofi-
cinas de alimentos, de embalagens, 
caixas, agendas, blusas, de auxiliar 
de escritório, informática, educação 
física e inglês. Monteiro, da STDS, 
afirma que esse público geralmente 
ocupa cargos de auxiliar administrati-
vo, atendimento, recepção, cerimonial 
e garçom. O coordenador do projeto 
acrescenta que eles se destacam pela 
pontualidade, pela assiduidade, pela 
relação interpessoal e pelo nível de 
interesse. “Eles surpreendem muito. 
São obedientes e aceitam o erro. É 
marcante o fato do nível de precon-
ceito deles ser muito baixo, eles se 
relacionam muito bem com outras 
deficiências e têm capacidade de en-
tender a inclusão”, afirma. 

A família tem papel fundamental 
no desenvolvimento das habilidades e 
no estímulo à entrada no mercado. De-
saire acredita que matricular o filho em 
uma escola especial e depois colocá-lo 
em uma escola regular é um bom ca-
minho, sempre encaminhando-o para 
cursos de formação e orientação pro-
fissional. Segundo especialistas, o tra-
balho também faz parte do projeto de 

Características que identificam
O quadro clínico da pessoa com Síndrome de Down é originado de uma 

alteração genética, de um erro na distribuição dos cromossomos, ficando 
um elemento extra único ao par 21, também conhecido como “Trissomia do 
par 21”. Síndrome quer dizer “conjuntos de sintomas que caracterizam uma 
doença”. No caso da Síndrome de Down, um dos sintomas é a deficiência 
mental. O funcionamento do cérebro é afetado pela presença do material 
genético extra. De acordo com o grau de comprometimento do indivíduo, o 
retardo mental pode ser classificado de leve, moderado, severo e profundo.

Além da limitação cognitiva, a pessoa com Síndrome de Down é iden-
tificada por traços físicos típicos, como: olhos puxados, cabelos lisos e finos, 
nariz pequeno e um pouco “achatado”, rosto redondo, orelhas pequenas, 
baixa estatura, pescoço curto e grosso, mãos pequenas e gordas com dedos 
curtos e cavidade bucal pequena, dando a impressão de a língua ser grande.

balhar
“Eles encantam pela educação, 

pela simplicidade e pela 
preocupação para saber se o 

outro está bem”
 afirma João Monteiro, 

coordenador do Laboratório 
de Inclusão da STDS

vida deles, como para qualquer outra 
pessoa. “Eles demonstram interesse em 
estudar, se aperfeiçoar e até mostram o 
desejo de chegar à Universidade. Mas 
essa ainda é uma questão distante”, 
afirma Monteiro. 

“A gestão de responsabilidade so-

cial está engatinhando ainda. Mas per-
cebemos a evolução da equipe quando 
se tem o convívio com a diversidade. O 
público interno muda, a produtividade 
aumenta. O grande desafio é tratar as 
diferenças como coisas normais e não 
como anormais”, resume Monteiro.
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Os 629 delegados e 43 observa-
dores de todo o País que par-
ticiparam da 14ª Conferência 

Nacional dos Bancários, realizada em 
Curitiba, aprovaram a pauta de reivindi-
cações da Campanha 2012, que inclui 
reajuste de 10,25% (inflação mais 5% 
de aumento real), piso igual ao salário 
mínimo do Dieese (R$ 2.416), PLR equi-
valente a três salários mais R$ 4.961,25 
fixos, além de mais contratações e fim 
da rotatividade, fim das metas abusivas 
e combate ao assédio moral.

A Conferência decidiu intensificar 
a luta pelo cumprimento da jornada de 
6 horas para todos, pela contratação 
da remuneração total do bancário e 
pela ampliação da campanha pela 
inclusão bancária, que assegure 
prestação de todos os serviços finan-
ceiros a toda a população, realizada 
em agências e PABs por profissionais 
bancários, de forma a garantir aten-
dimento de qualidade, respeitando as 
normas de segurança e protegendo o 
sigilo bancário.

O coroamento de um proces-
so democrático de discussão – A 
14ª Conferência foi o ponto culminante 
de um processo de participação e demo-
cracia da categoria em todo o País, que 
passou por assembleias, consultas dos 
sindicatos junto às suas bases, encontros 
estaduais e conferências regionais. Ago-
ra começa a fase das mobilizações que 
tratarão não apenas da remuneração e 
do emprego, mas também dos demais 
eixos que compõem a minuta. A catego-
ria está mobilizada para termos sucesso 
em todas as nossas reivindicações.

As principais reivindicações
* Reajuste salarial de 10,25%, o que significa 5% de aumento real acima 

da inflação projetada de 4,97%.
* PLR de três salários mais R$ 4.961,25 fixos.
* Piso da categoria equivalente ao salário mínimo do Dieese (R$ 2.416,38).
* Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para todos os bancários.
* Auxílio-educação para graduação e pós-graduação.
* Auxílio-refeição e vale-alimentação, cada um igual ao salário mínimo 

nacional (R$ 622,00).
* Emprego: aumentar as contratações, acabar com a rotatividade, fim das 

terceirizações, aprovação da Convenção 158 da OIT (que inibe demissões 
imotivadas) e ampliação da inclusão bancária.

* Cumprimento da jornada de 6 horas para todos.
* Fim das metas abusivas e combate ao assédio moral para preservar a 

saúde dos bancários.
* Mais segurança nas agências e postos bancários.
* Previdência complementar para todos os trabalhadores.
* Contratação total da remuneração, o que inclui a parte variável da remu-

neração.
* Igualdade de oportunidades.

Foto: Leandro Taques – Contraf-CUT
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Bancários reivindicam conquistas para celebrar 
os 20 anos de Convenção Coletiva

roa processo democrático 
a unidade

Este ano, os bancários celebram 
em plena campanha salarial um feito 
importante: os 20 anos da Convenção 
Coletiva dos Bancários, única categoria 
de trabalhadores no Brasil que possui 
acordo nacional com os mesmos direi-
tos em todo o País. 

Durante a entrega da pauta de 
reivindicações dos bancários, dia 1º/8, 
em São Paulo, o presidente da CUT 
Nacional, o bancário Vagner Freitas, 
ressaltou a importância da Convenção 
Coletiva dos Bancários e disse que uma 
das principais tarefas que terá à frente 
da CUT será a de estender essa expe-
riência vitoriosa dos bancários a outras 
categorias. “Espero que os bancários 
sejam vitoriosos nesse processo negocial 
e conquistem mais aumento real de sa-
lário. Isso influenciará outras categorias 
e aumentará o poder de compra dos 
trabalhadores, o que significa estabili-
dade e mais desenvolvimento e ajuda 
o Brasil. É com essa expectativa que a 
CUT acompanhará atentamente essas 
negociações, porque ela interessa a todo 
o Brasil”, concluiu Vagner.

Entre os principais pontos da pauta 
de reivindicações destacam-se o rea-
juste salarial de 10,25% (aumento real 
de 5% mais a reposição da inflação 
projetada de 4,97% para o período), 
piso de R$ 2.416,38 (salário mínimo 
calculado pelo Dieese), participação 
nos lucros ou resultados (PLR) de três 

salários mais parcela fixa adicional de 
R$ 4.961,25, além de vales-refeição, 
cesta-alimentação e auxílio-creche no 
valor de R$ 622,00 cada.

Além das cláusulas relativas à 
remuneração (reajuste dos salários, 
valorização do piso salarial e melhorias 
na PLR), os bancários têm como preo-
cupações centrais da atual campanha 

Fixa Direta – De acordo com a pauta de reivindicações entregue aos banqueiros, 
a categoria pede o índice de 10,25%, que corresponde à reposição da inflação acu-
mulada no período compreendido entre 1º/9/2011 a 31/8/2012 mais aumento real.

Além disso, os bancários reivindicam 14º salário, no mês de celebração da Con-
venção Coletiva, correspondente à remuneração deste mês para todos os empregados, 
inclusive os afastados por qualquer motivo, bem como os que tiveram o contrato de 
trabalho rescindido. Há ainda uma cláusula referente à proteção salarial, onde as em-
presas se comprometerão a proteger salários e gratificações, auxílios etc., recompondo 
seu valor real sempre que a taxa de inflação acumulada alcançar o percentual igual 
ou maior a 3%, medido pelo ICV do Dieese.

Salário de Ingresso – Dentro da pauta, os bancários estabelecem ainda o 
salário de ingresso da categoria e nenhum trabalhador contratado poderá receber sa-
lário inferior a esse valor. Para escriturário, o valor estabelecido corresponde ao salário 
mínimo calculado pelo Dieese (R$ 2.416,38).

Fonte: Minuta Bancários 2012

nacional a defesa dos empregos, a 
preservação da saúde e a melhoria das 
condições de trabalho, combatendo 
as metas abusivas, o assédio moral e 
a falta de segurança nas agências e 
postos de atendimento.

Confira a seguir as principais rei-
vindicações dos bancários para 2012, 
divididas por temas:

REMUNERAÇÃO

Salário de Ingresso – Minuta 2012 Valores (em R$)

Portaria 1.691,47

Escriturário 2.416,38

Caixa 3.262,11

1º Comissionado 4.107,85

1º Gerente 5.436,86
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PCS
Além de instituir o Plano de 

Cargos e Salários para todos os 
bancários, a pauta de reivindica-
ções de 2012 pede que os bancos 
reajustem anualmente em 1% todas 
as verbas de natureza salarial do 
trabalhador, a cada ano de serviço. 
A partir do quinto ano completo de 
serviço prestado, o reajuste passaria 
a 2%, além de garantir ao trabalha-
dor a movimentação horizontal e/ou 
vertical de pelo menos um nível na 
tabela salarial praticada pela empre-
sa a cada cinco anos de exercício na 
mesma função/cargo.

A pauta prevê ainda a reciclagem 
e o treinamento permanente dos tra-
balhadores sendo que os treinandos 
terão direito ao salário da nova fun-
ção/cargo; será assegurado tíquete 
refeição, transporte e hospedagem 
quando se fizer necessária; os cursos 
serão ministrados durante a jornada 
de trabalho e os bancos ficam obri-
gados a divulgar, semestralmente, a 
programação dos cursos previstos de 
treinamento e reciclagem aos seus 
empregados. Além disso, será garan-
tido aos empregados com deficiência, 
direitos e salários iguais para trabalho 
de igual função e valor.

Substituições
Como forma de combater a la-

teralidade e proteger o salário dos 
bancários, a pauta prevê que, no caso 
de substituições, o trabalhador subs-
tituto deve receber o mesmo salário 
do substituído e se um empregado for 
admitido para a função de outro será 

garantido salário no mínimo igual ao 
do empregado de menor salário da 
função.

Fixa Indireta
Os bancários reivindicam para os 

benefícios de auxílio-refeição, auxílio 
cesta-alimentação, 13ª cesta-alimen-
tação, 13ª cesta-refeição, auxílio cre-
che/auxílio-babá, 13º auxílio-creche/
auxílio-babá e auxílio-filhos em período 
escolar o equivalente a um salário 
mínimo vigente (R$ 622,00). Já no 
caso do benefício auxílio-filhos com 
deficiência, os bancários reivindicam o 
valor de dois salários mínimos, desde 
que a condição seja comprovada por 
atestado médico fornecido pelo INSS 
ou por médico pertencente a convênio 
mantido pela empresa.

A pauta 2012 prevê ainda o paga-
mento integral a todos os funcionários 
do auxílio educação para aqueles que 
estejam cursando o ensino médio ou 
nível superior de ensino ou pós-gradu-
ação. Além disso, os bancários pedem 
o reembolso até o limite de 50% do piso 
de escriturário para as despesas com 
material escolar e uniforme dos filhos 
matriculados no ensino fundamental 
e médio.

Uniforme
Os trabalhadores reivindicam 

ainda que, em caso do banco exigir 
vestimenta ou traje específico, deve-
rá fornecer no mínimo três pares de 
vestimentas, com a possibilidade de 
pagamento anual de valor fixo de 
R$ 2.075,00 para aquisição do ves-
tuário. Por medida de segurança, o 

vestuário não poderá ter a logomarca 
da empresa.

Remuneração Variável
Para 2012, os bancários reivindi-

cam a regulamentação da remunera-
ção variável como forma de combater 
as metas abusivas. A categoria pede 
que seja pago mensalmente a título 
de remuneração complementar 10% 
sobre o total das vendas de produtos 
financeiros realizadas nas unidades e 
5% da receita de prestação de serviços, 
apurada trimestralmente e distribuída 
de forma linear. Além disso, os bancá-
rios querem que os reajustes e outras 
formas de remuneração sejam previa-
mente negociadas entre a categoria e 
os banqueiros.

PLR 
Durante a 14ª Conferência Nacio-

nal dos Bancários, realizada em Curi-
tiba (PR), ficou definido o pagamento 
de três salários-base mais parcela fixa 
adicional de R$ 4.961,25 a título de 
Participação nos Lucros e Resultados 
(PLR).

Remuneração Eventual
A pauta prevê que todas as horas 

extras serão pagas com o adicional de 
125%, sendo vedada a sua compensa-
ção. Já a jornada em período noturno 
será remunerada com acréscimo de 
60% sobre o valor da hora diurna, além 
de pleitear ajuda para deslocamento 
noturno e pagamento integral de des-
pesas com hospedagem e transporte 
em casos de trabalho provisório em 
outra localidade.
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Os bancários reivindicam em 
2012 a garantia do emprego, com o 
reconhecimento da Convenção 158 
da OIT que versa sobre a dispensa 
imotivada. Além disso, os bancários 
pleiteiam a suspensão da implantação 
de quaisquer projetos de terceirização, 
vedando completamente essa prática 
nos setores fins como compensação, 
tesouraria, caixa rápido, home banking, 
autoatendimento, cobrança, cartão 
de crédito, retaguarda, concessão de 
crédito e atendimento direto ao cliente 
com produtos e serviços bancários. Os 
demais setores também deverão ser 
reassumidos pelos bancos no prazo 
máximo de seis meses.

Estágios
Os bancários reivindicam que as 

empresas só poderão contratar estagiá-
rios em consonância com a Lei do Está-
gio (Lei 11.788/2008) e, em nenhuma 
situação, poderá contratar estagiários 
para substituir seus funcionários nem 
em número maior do que meio por 
cento do quadro de funcionários.

Mudanças Tecnológicas
Num prazo de 45 dias, a contar 

da assinatura da Convenção Coletiva, 
os bancários reivindicam que seja 
criada uma comissão bipartite sobre 
mudanças tecnológicas para debater, 
acompanhar e apresentar propostas 
diante de projetos de mudanças tecno-
lógicas, reestruturação administrativa, 
introdução de novos equipamentos e 
outras situações similares.

Correspondentes bancários 
A categoria reivindica a universa-

lização da bancarização garantindo o 
atendimento para todos os municípios 
do País, dentro de um projeto de inclu-
são bancária, com serviços prestados 
em agências e postos de atendimento 
bancários, desempenhados por ban-
cários, visando garantir a qualidade 
do atendimento e proteger o sigilo 
bancário. Os bancos seriam obrigados 
ainda a cumprir a legislação de segu-
rança bancária, visando à proteção da 
vida dos trabalhadores e clientes e não 
aplicariam as resoluções do Conselho 

EMPREGO

Monetário Nacional e do Banco Cen-
tral que tratam do funcionamento dos 
correspondentes bancários.

Tarifas
De acordo com a pauta de reivin-

dicações 2012, os bancos passarão 
a isentar do pagamento de quaisquer 
tarifas bancárias todos os seus tra-
balhadores, além de cobrarem juros 
não superiores a 1% nas operações de 
cheque especial, empréstimos e cartão 
de crédito.

Jornada de trabalho
Os bancários reivindicam a redução 

da jornada de trabalho de 6h para 5h, 
sendo 25 horas semanais, garantindo 
o intervalo de 15 minutos diários para 
refeição ou descanso. A jornada seria 

dividida em dois turnos de trabalho diur-
no e, quando necessário, dois turnos de 
trabalho noturno. A minuta prevê ainda 
a ampliação do horário de atendimento 
ao público, cumprindo o período das 
9h às 17h. Os bancários cobram ainda 
medidas, inclusive com contratação de 
pessoal, para diminuir o tempo de es-
pera nas filas, evitando que o tempo no 
atendimento ultrapasse os 15 minutos.

Planos de Previdência Com-
plementar

Os bancários reivindicam que, no 
prazo de 180 dias da assinatura da 
Convenção, os bancos implementem 
plano de previdência complementar 
para todos, com o objetivo de garantir 
a complementação de aposentadoria e 
pensão por morte e invalidez.
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A Pauta de Reivindicações 
2012 prevê a manutenção 
da Comissão Bipartite previs-
ta na cláusula 43ª da CCT 
2009/2010, visando a comple-
mentação e acompanhamento 
de ações no sentido de eliminar 
as desigualdades existentes nos 
locais de trabalho e prevenir e 
corrigir distorções na busca da 
equidade de direitos. Os bancá-
rios cobram a democratização 
da igualdade de direitos a todas 
as mulheres, negros, homoafe-
tivos e deficientes visando a eli-
minação de quaisquer práticas 
discriminatórias.

Os bancários cobram ain-
da, a título de valorização do 
dirigente sindical, que emprega-
dos eleitos para o exercício do 
mandato sindical ou delegados 
sindicais, tenham garantidos 
os mesmos direitos dos empre-
gados da ativa, sem qualquer 
discriminação, quanto à promo-
ções, acessos às informações, 
remuneração, cursos etc.

Trabalhadores com defi-
ciência – Os bancários querem 
também que os bancos via-
bilizem a inclusão de pessoas 
com deficiência no mercado de 
trabalho, combatendo a discri-
minação e proporcionando seu 
desenvolvimento, garantindo-
lhes trabalho decente. Dessa 
forma, os bancos deverão se 
comprometer a realizar cursos 
de formação profissional para 
os trabalhadores com deficiên-
cia, quando necessário, além de 
curso de libras para pelo menos 
um funcionário por unidade, 
avaliação estrutural com ade-
quação para a acessibilidade 
nas unidades.

Os bancários cobram o compromis-
so com o fim das metas abusivas, garan-
tindo aos seus trabalhadores estipulação 
de metas obrigatoriamente de caráter 
coletivo e definidas por departamento/
agências. 

A estipulação das metas deverá ser 
feita levando em conta o porte das unida-
des, a região de localização, número de 
empregados, carteira de clientes, perfil 
econômico local, abordagem e tempo 
de execução das tarefas. Os bancários 
reivindicam ainda o fim de qualquer tipo 
de rankeamento entre agências ou fun-
cionários e enfatizando que as metas não 
serão aplicadas aos caixas executivos.

Assédio moral – Os bancários 
querem dar continuidade à campanha 
de prevenção e combate ao assédio 
moral no local de trabalho, promovendo 
eventos, publicando obras específicas 
sobre o tema e realizando reuniões por 
local de trabalho, com ação conjunta da 
Contraf-CUT e sindicatos filiados. Além 
disso, as denúncias de assédio seriam 
apuradas numa comissão bipartite, com 
estabilidade da pessoa assediada. As 
empresas ficariam ainda com o compro-
metimento de situações constrangedoras, 
humilhantes, vexatórias e discriminatórias 
promovidas por superior hierárquico ou 
qualquer outro empregado.

Ampliação da licença-mater-
nidade – Os bancários querem ainda 
a ampliação da licença maternidade 
para 60 dias para todas as empregadas 
gestantes, garantida automaticamente 
pelos bancos.

Acessibilidade – A Pauta cobra 
dos bancos que procedam alterações 

no layout das agências visando maior 
conforto e acessibilidade dos trabalha-
dores e clientes.

Comissões Paritárias – A Pauta 
reivindica também a continuidade 
das comissões paritárias de Saúde no 
Trabalho, Assédio Moral/Violência Or-
ganizacional e Terceirização.

Segurança Bancária – Os ban-
cários reivindicam que os bancos des-
vinculem de seus funcionários a guarda 
das chaves de agências e postos de 
atendimento e de acesso aos cofres e 
acionadores de alarmes, ficando esse 
serviço, exclusivamente, sob a respon-
sabilidade de empresas de segurança. 
Além disso, os bancos deverão adotar 
procedimentos para impedir o transpor-
te de numerário por seus trabalhadores, 
devendo a tarefa ser feita unicamente 
por vigilantes e carros-fortes.

Os bancos deverão também dotar 
suas instalações de condições adequa-
das e eficientes de segurança contra 
roubos, sequestros e extorsões, visando 
a proteção da vida dos bancários, bem 
como de seus clientes e usuários.

Os bancários querem também 
o acesso às estatísticas de ataques a 
bancos, estabilidade de 36 meses para 
o empregado vítima de assalto, seques-
tro ou extorsões, adicional de risco de 
morte para empregados que trabalhem 
em agências, postos de atendimentos 
e áreas de tesouraria no valor de 30%, 
calculado sobre todas as verbas que 
integram a remuneração mensal. A 
Pauta prevê ainda a emissão obrigatória 
de boletim de ocorrência policial de as-
saltos, sequestros e extorsões, além de 
uma comissão de segurança bancária.

Igualdade de 
Oportunidades 

e de 
tratamento

Saúde e Condições de Trabalho
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Num processo totalmente de-
mocrático e coletivo, repre-
sentantes de vários sindicatos 

e federações do País construíram em 
quatro reuniões específicas a proposta 
de mídia nacional para a Campanha 
Salarial 2012. 

Com o tema “Chega de truques, 
banqueiro!”, os bancários pretendem 
durante a Campanha 2012 desmasca-
rar as artimanhas e o ilusionismo dos 
donos de bancos, mostrando à socie-
dade as falácias que eles costumam 
usar para negar conquistas à categoria 
bancária. “Queremos deixar claro nessa 
campanha nacional da categoria que os 
banqueiros iludem e enganam bancá-
rios, clientes e toda a sociedade com um 
único objetivo: aumentar os seus lucros, 
explorando a população e sem qualquer 
responsabilidade social”, explica o pre-
sidente do Sindicato dos Bancários do 
Ceará, Carlos Eduardo Bezerra.

Além disso, as peças da campanha 
deixam claro ainda os eixos de luta da 
Campanha Nacional deste ano: au-
mento real e valorização do piso; mais 
crédito; queda de juros e tarifas; mais 
contratações; fim da venda casada; 
mais segurança; fim da rotatividade; 
plano de cargos e salários para todos; 
fim da terceirização; combate ao as-
sédio moral; fim das metas abusivas; 
respeito à jornada de seis horas para 
todos; igualdade de oportunidades; 
transparência de verdade no balanço; 
fim do atendimento precário nos cor-
respondentes bancários; manutenção 
do plano de saúde para aposentados; 
fim do fator previdenciário, entre outras.

“Tenho certeza de que a proposta 
vai ajudar os sindicatos no diálogo com 
os bancários, os clientes e a sociedade, 
fortalecer a unidade nacional da cate-

goria, pressionar os 
bancos e contribuir 
para potencializar 
a mobilização em 
todo País”, afirma 
o secretário de im-
prensa da Contraf-
CUT, Ademir Wie-
derkehr.

De acordo com 
o conceito da cam-
panha, finalizado e 
aprovado durante 
a 14ª Conferência 
Nacional dos Ban-
cários qua aconte-
ceu entre os dias 20 
e 22/7, em Curitiba, 
os banqueiros usam 
de infinitos truques 
para se eximir de 
suas responsabili-
dades com traba-
lhadores, clientes e 
sociedade.

Truque da transformação do 
cliente em bancário – O banqueiro 
transforma o cliente em funcionário do 
banco ao usar caixa eletrônico, telefone 
e internet. Assim, reduz despesas com 
pessoal e ainda cobra tarifas absurdas 
dos clientes, aumentando ainda mais 
seus lucros.

Truque da transformação da 
jornada – O banqueiro transforma 
a jornada de trabalho de seis horas 
dos bancários em 8, 9 ou até 10 
horas, levando o trabalhador ao 
adoecimento.

Truque do desaparecimento de 
bancários – O banqueiro demite fun-

CHEGA DE TRUQUES!

Mídia da campanha desmascara 
ilusionismo dos banqueiros

cionários, pratica a rotatividade, reduz 
a massa salarial, aumenta a sobrecarga 
de trabalho e o cliente sofre nas filas.

Truque da queda dos juros – O 
banqueiro, após a redução da Selic, 
anuncia que corta juros, mas eles só 
caem em algumas linhas, não chegam 
no cheque especial e no cartão de 
crédito.

Truque da bancarização – O 
banqueiro diz que vai abrir conta cor-
rente para todos, mas só quer atender 
nas agências os clientes de alta renda, 
mandando os demais para lotéricas e 
correspondentes bancários, oferecendo 
atendimento precário e inseguro.
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É HORA DE MOBILIZAÇÃO!

Campanha 2012 é lançada em 
Fortaleza com mobilizações pelas 

agências bancárias

De forma bem humorada, o Sin-
dicato dos Bancários do Ceará 
lançou a Campanha Nacional 

2012, percorrendo os principais corre-
dores bancários de Fortaleza e desen-
volvendo o tema “Chega de Truques, 
banqueiro!”. Com cartazes, faixas, 
banda de música, palhaços, pernas-de-
pau e mágicos, o Sindicato chamou a 
categoria para se mobilizar e informou 
a população sobre as artimanhas dos 
banqueiros para enganar bancários e 
clientes. 

Visitando agências do Banco do 
Nordeste, Bradesco, Santander, Caixa, 
Banco do Brasil, Itaú, HSBC e Safra, o 
Sindicato convocou todos a participarem 
da luta por um sistema financeiro mais 

justo e menos explorador. Melhores sa-
lários, mais contratações, fim das metas 
abusivas, mais segurança são as palavras 
de ordem da categoria. As caminhadas 
pelos corredores bancários aconteceram 
sempre as quintas-feiras de agosto. 

O presidente do Sindicato dos 
Bancários do Ceará, Carlos Eduardo 
Bezerra, ressaltou a necessidade do for-
talecimento da mobilização da categoria 
e da conscientização dos clientes, da 
sociedade como um todo para a cam-
panha salarial dos bancários deste ano.

“Como fazemos todos os anos, 
estamos sensibilizando a sociedade, 
demonstrando os truques dos banquei-
ros e as principais reivindicações dos 
bancários. Estamos preparados para 

a campanha deste ano, que promete 
ser mais difícil do que as anteriores, 
mas apostamos na mobilização da 
categoria, na capacidade de luta de 
cada um bancário, para avançarmos 
nas conquistas”, acrescentou.

“Já tivemos negociação e o que ve-
mos é, mais uma vez, a palhaçada dos 
banqueiros. Quando é na hora de ne-
gociar salário e condições de trabalho, 
eles alegam crise. Mas nós sabemos 
que eles nunca ganharam tanto dinhei-
ro como nos últimos tempos. Os lucros 
divulgados demonstram que eles não 
são afetados por crise nenhuma”, diz 
Alex Citó, também diretor do Sindicato e 
funcionário do Itaú, um dos recordistas 
em lucratividade e demissões.
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A 13ª Pesquisa de Emprego 
Bancário apresentada aos tra-
balhadores reunidos na 14ª 

Conferência Nacional, em Curitiba, 
comprova: os bancos podem e devem 
contratar mais. O estudo foi realizado 
pela Contraf-CUT e pelo Departa-
mento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese) 
com base nos dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempre-
gados (Caged).

Durante sua exposição no Painel 
de Emprego da Conferência, o técni-
co do Dieese Nelson Karam reforçou 
a preocupação crescente com a qua-
lidade do emprego. “Boa parte das 
campanhas salariais acabam se pau-
tando pela reposição salarial. É claro 
que isso continua sendo importante, 
mas agora vemos maior discussão 
sobre outras questões, como saúde 
e condições de trabalho e também a 
questão da qualidade do emprego”, 
afirmou.

De acordo com a pesquisa, nos 
últimos anos houve expansão na con-
tratação bancária. Se no início dos anos 
1990 eram cerca de 730 mil bancários 
no País e ao final da década o número 
caiu para 392 mil, a partir do ano 2000 
os empregos voltaram a crescer. Em 
2012, a categoria bancária é formada 
por 508 mil trabalhadores, crescimento 
de 29% em relação ao final da década 
de 1990.

Karam ressaltou que, no entanto, 
esse aumento está muito aquém da 
capacidade do setor. “Em 2004, os 
cinco maiores bancos atuantes no 
Brasil lucraram R$ 18 bilhões. Já em 
2011, este lucro pulou para mais de 
R$ 50 bilhões. A expansão do lucro 
é muito maior do que o aumento das 
contratações.”

Os dados de 2012 mostram que 
a geração de emprego diminuiu neste 
ano em relação aos últimos dois anos. 
No primeiro trimestre de 2012, foram 
criados cerca de 1.100 postos, o que 
significa queda de 83% em compa-
ração com a geração de empregos 
formais no setor, nos últimos anos. 
A pesquisa também aponta que há 
concentração de novas vagas nesses 
cinco maiores bancos que atuam no 
Brasil, principalmente na região Sudes-
te, onde estão 61% dos trabalhadores 
bancários.

Alta rotatividade – Karam des-
tacou a importância de outros dados: 
aqueles que indicam diminuição no 
tempo que os bancários mantêm-se no 
emprego. Em 1995, 46% dos empre-
gados possuíam mais de 10 anos de 
casa. Em 2010, o percentual passou 
para apenas 26%. “Isso mostra a alta 
rotatividade no setor, que tem atingido 
especialmente os funcionários com 
mais tempo de banco e, portanto, com 
salários maiores”, explicou.

A estratégia da rotatividade para 
diminuição de gastos fica muito clara 
no setor bancário. “Se compararmos o 
salário, um bancário contratado chega 
a receber até 38% menos do que o que 
ocupava o mesmo cargo anteriormente. 
É uma média muito superior à dos ou-
tros setores, que fica em 7%”, afirmou 
o técnico do Dieese.

Terceirização – Segundo Nel-
son Karam, o aumento expressivo de 
correspondentes bancários contribui 
com a precarização do emprego. No 
início do ano 2000, o número de 
correspondentes era inexpressivo. Em 
2010 já eram quase 158 mil e agora, 
em 2012, já são mais de 300 mil. 

“São trabalhadores que não possuem 
representação formal, com direitos 
limitados”, acentuou.

Jornada – Apesar de ser uma con-
quista histórica da categoria bancária, 
a jornada de seis horas diárias, na 
prática, é amplamente desrespeitada. 
Metade dos bancários já trabalha entre 
31 horas e 40 horas por semana. Em 
1995, esse número era de 31%. “Por 
isso a importância da luta pela redução 
da jornada, bastante forte no movimen-
to sindical bancário. Temos de lembrar 
que não é apenas a extensão da jor-
nada, mas também a intensificação, 
porque o ritmo de trabalho é cada vez 
mais forte”, salientou Nelson Karam.

Mulheres – Em 1995, a participa-
ção da mulher no setor bancário era de 
42%. Em 2010, o número aumentou 
para 48%. No entanto, a desigualdade 
salarial se acentuou nesse período. Em 
1995, a diferença salarial entre homens 
e mulheres era de 21%. Já em 2010, 
as mulheres passaram a ganhar em 
média 24% menos que os homens, 
exercendo as mesmas funções. Entre 
as que foram desligadas, a diferença 
é ainda maior. A média salarial das 
bancárias demitidas chega a ser 29% 
inferior à dos bancários.

Faixa etária e escolaridade – 
O estudo também nota mudança na 
faixa etária da categoria nos últimos 
anos. Houve crescimento no número de 
bancários na faixa de 40 a 49 anos, de 
22% em 1995 para 27% em 2010. E o 
perfil de escolaridade também mudou: 
atualmente, 69% dos trabalhadores do 
setor possuem formação superior com-
pleta. Em 1995, apenas 21% chegava 
ao nível superior.

DIEESE GARANTE:

Bancos têm capacidade para 
contratar muito mais
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Assédio moral é gerado pela atual 
organização do trabalho

Apontado pelos trabalhadores 
como um dos temas mais urgentes 
nas últimas campanhas, o debate 
sobre saúde e condições de trabalho 
foi tema da 14ª Conferência Na-
cional dos Bancários, em Curitiba. 
O professor Roberto Heloani, da 
Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), ressaltou a atual forma 
de organização do trabalho, tanto 
bancário como de outras categorias, 
como a responsável direta pelo as-
sédio moral. “Pensar que o assédio 
moral é causado somente pela 
postura do gestor ficou para trás. O 
assédio acontece quando eu vejo o 
outro como instrumento, passível de 
se jogar fora”, sentenciou.

O professor defende que quem 
pratica o assédio moral naturaliza o 
processo, até mesmo de forma incons-
ciente, e não consegue pensar mais. 
Heloani explicou que as consequências 
do assédio moral e das relações de 
trabalho são muito evidentes na vida de 
cada pessoa e que são resultado não de 
conflitos, naturais no ambiente de traba-
lho, mas do isolamento do trabalhador. 
“Com o isolamento, a discriminação, o 
indivíduo torna-se um péssimo funcio-
nário, é a alavanca para jogar o cara 
para fora, para ser demitido.”

Consequências – O processo de 
isolamento do trabalhador, oriundo do 
assédio moral sofrido, e o consequente 

desemprego, criam para o sujeito um 
ciclo perverso: o homem perde sua 
identidade como provedor do lar, sua 
representação social, o casamento 
muitas vezes acaba, sua identidade 
pessoal fica comprometida, e ele 
chega a pensar em se matar.

Ética e moral – Segundo Heloa-
ni, os bancários sofrem porque têm 
princípios. “No sistema de metas, o 
que interessa é o resultado, não o 
processo. As pessoas têm vergonha de 
olhar nos olhos dos clientes, por pudor, 
por vergonha. A organização do tra-
balho está gerando isso”. “O bancário 
pode ter metas a cumprir, desde que 
não sejam absurdas e impossíveis”.

Cientista político diz que concentração 
bancária no Brasil é perigosa

A concentração bancária, que 
vem se mostrando uma tendência 
no cenário nacional, é perigosa, 
pois resulta em maior concentra-
ção de poder financeiro e político. 
A afirmação é do cientista político 
Moisés Marques, coordenador-geral 
do Centro 28 de Agosto do Sindicato 
dos Bancários de São Paulo, Osasco 
e Região. “Os bancos possuem infor-
mações sobre a vida de seus clientes, 
possuem dinheiro para financiar elei-
ções”, advertiu ele, durante painel 
sobre conjuntura e sistema financei-
ro, na 14ª Conferência Nacional dos 
Bancários, em Curitiba.

Moisés avaliou que o sistema 
financeiro nacional passa por um 
momento delicado, em que os gran-
des bancos estão se apossando dos 
médios e pequenos. “Os pequenos 
bancos trabalham alavancados, ou 
seja, emprestam mais do que pos-
suem, e costumam equacionar esse 

problema vendendo as dívidas para os 
maiores. Mas os grandes bancos, per-
cebendo que os pequenos estão com 
problema de liquidez, estão deixando 
de comprar esses ativos e se lançando 
no movimento de engoli-los. Daí a 
tendência das fusões e concentração 
de poder”, explicou Marques, citando 
como exemplos a aquisição de parte 
do Votorantim pelo Banco do Brasil e 
a do BMG pelo Itaú.

Ele ressaltou também a crise 
econômica mundial causada pela ga-
nância dos bancos e a necessidade de 
mecanismos de regulação do sistema 
financeiro. “Os bancos precisam ser 
organizados e regulados para deixar 
de ser vetores de crise”.

Nova geografia mundial do 
poder – Moisés também traçou um 
quadro geral das mudanças por que 
passa o mundo, destacando o descenso 
nas economias dos EUA e Europa; a 

ascensão dos Brics; o “surgimento” da 
África; novas questões no Oriente Mé-
dio; e a nova geografia do poder, com 
o Brasil, por exemplo, ganhando outra 
dimensão internacional. “Há uma nova 
geografia mundial do poder, surgiram 
novas formas de conflito, novos atores 
nas relações internacionais. Além dis-
so, novos temas mundiais passaram 
a pautar a conjuntura, como o meio 
ambiente”.

Desigualdade, o grande pro-
blema – O vetor de crescimento hoje, 
de acordo com ele, são os países que 
compõem os Brics (Brasil, Rússia, Índia 
e China). “O Brasil cresce a um ritmo 
razoável. Adotou um modelo econô-
mico voltado para o mercado interno 
e passou de uma situação de devedor 
para credor do FMI. Mas o grande pro-
blema continua sendo a desigualdade 
social. O índice de desenvolvimento 
humano ainda é ruim”, concluiu.

SISTEMA FINANCEIRO E ASSÉDIO MORAL
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Pela primeira vez uma Conferência Nacio-
nal dos Bancários teve um painel para discutir 
especificamente segurança bancária. O debate 
contou com a participação do coordenador do 
Coletivo Nacional de Segurança da Contraf-
CUT, Ademir Wiederkehr, e do presidente da 
CNTV (Confederação Nacional dos Vigilantes), 
José Boaventura.

Para eles, o cenário de descaso dos ban-
cos torna necessária a ampliação da discussão 
sobre o tema e a pressão para que haja mais 
investimentos em segurança. Segundo dados 
do Dieese, os cinco maiores bancos que ope-
ram no País apresentaram lucros de R$ 50,7 
bilhões em 2011, mas os investimentos em 
segurança e vigilância somaram apenas R$ 
2,6 bilhões, o que significa 5,2%, em média, 
na comparação com os lucros.

Mortes – Pesquisa nacional de mortes e 
assaltos envolvendo bancos, realizada pela 
CNTV e Contraf-CUT, demonstra que 27 pes-
soas foram assassinadas no primeiro semestre 
de 2012, uma média de 4 vítimas fatais por 
mês, o que representa um aumento de 17,4% 
em relação ao mesmo período do ano passa-
do, quando foram registradas 23 mortes. Os 
dados apresentados reforçam a necessidade de 
atualização da legislação federal de segurança 
que se encontra defasada diante do crescimen-
to da violência e da criminalidade. Foi citado 
que o Ministério da Justiça está elaborando um 
projeto de lei que cria o Estatuto da Segurança 
Privada, ouvindo as entidades que integram 
a Comissão Consultiva para Assuntos ded 
Segurança Privada (Ccasp), a fim de atualizar 
a Lei nº 7.102/83.

Mais parcerias entre bancários e vigi-
lantes – O aumento das parcerias entre bancá-
rios e vigilantes foi reforçado durante o painel. 
Ademir defendeu a ampliação da luta por 
mais segurança e a unificação da data-base 
para unir ainda mais as lutas das categorias 
e aumentar as conquistas. Para Boaventura, 
a parceria é importante. Ele defendeu ainda 
que os vigilantes que trabalham em agências 
bancárias sejam preparados especificamente 
para atender o setor financeiro.

Para pôr em prática 
a transversalidade é  

preciso vontade política
O debate sobre a transversa-

lidade abriu os trabalhos da 14ª 
Conferência Nacional dos Bancá-
rios. Trabalhadores do setor finan-
ceiro de todo o Brasil ouviram a 
assessora de formação de gênero, 
trabalho e sindicalismo, Didice 
Godinho Delgado, defender que 
é possível colocar em prática a 
transversalidade, mas, para isso, é 
necessário vontade política. É um 
debate que reforça a importância 
de transversalidade entre os vários 
pontos que dizem respeito à vida 
do trabalhador, todas as questões 
que levam à discriminação.

A assessora falou sobre a 
desigualdade da remuneração 
entre homens e mulheres, na 
carreira, os obstáculos criados 
pelas discriminações que englo-
bam principalmente mulheres e 
negros, as situações que impedem 
a chegada a cargos, a questão do 
nível de escolaridade que não tem 
resultado em igualdade de pro-
moção na carreira e os critérios 
de acesso adotados.

Etapas – “Precisamos fazer 
uma análise inicial sobre o tema 
abordado, senão vamos continuar 
fazendo políticas neutras e elas 
não podem existir já que a realida-
de não é neutra. A discriminação 
é transversal”, ressaltou. Algumas 
das perguntas em torno do tema, 
de acordo com Didice, questionam 
como a situação em questão afeta 
os grupos historicamente discrimi-
nados ou qual o impacto de tal 
política sobre os grupos historica-
mente discriminados. 

A especialista cita como exem-
plo a questão do emprego e da 
remuneração dos bancários. “Ao 
discutir esse tema é necessário 
colocar a questão de como reduzir 
a desigualdade e a discriminação 
salarial”, afirma. Outro exemplo 
citado diz respeito à carreira. “É 
preciso avaliar quais critérios de-
vem ser adotados de promoção 
e acesso a cargos que eliminem 
discriminação de todo o tipo, além 
de critérios de valorização da esco-
laridade, de acesso à capacitação.”

Didice Godinho defendeu o fim da discriminação

Foto: Leandro Taques – Contraf-CUT

IGUALDADE E SEGURANÇA
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O Comando Nacional dos 
Bancár ios ,  coordenado 
pela Contraf-CUT, entregou 

a pauta específica de reivindicações 
do funcionalismo à direção do Ban-
co do Brasil. As negociações das 
questões específicas do BB ocorrem 
simultaneamente às discussões da 
pauta geral dos bancários na mesa 
da Fenaban. Na primeira rodada, 
que aconteceu nos dias 13 e 14 de 
agosto, em Brasília, o BB mostrou 
disposição de negociar, mas disse 
que não negocia a jornada de 6 
horas para comissionados.

A posição do BB gerou indig-
nação por parte dos representantes 
dos trabalhadores. O banco afirmou 
que não vai negociar a implantação 
da jornada correta de 6 horas para 
todos os comissionados sem redução 
de salários. Essa rodada aconteceu 
entre a primeira e a segunda nego-
ciação entre o Comando Nacional e a 
Fenaban, que ocorreramnos 7 e 8 de 
agosto e nos dias 15 e 16 de agosto, 
em São Paulo.

“Estamos com grande expectativa 
e muita disposição para debater todas 
as demandas específicas, ponto a 
ponto, buscando propostas concretas 
do banco”, afirma William Mendes, 
coordenador da Comissão de Empresa 
dos Funcionários do BB, órgão que 
assessora o Comando Nacional nas 
negociações com o banco. “Queremos 
avanços para valorizar os funcionários 
do BB, como a jornada de seis horas 
para todos e o plano de carreira”.

A pauta específica do BB foi apro-
vada no 23º Congresso Nacional dos 
Funcionários, que reuniu entre os dias 
15 e 17 de junho, em Guarulhos-SP, 
300 delegados de todo o País.

BANCO DO BRASIL

Bancários esperam respostas 
concretas do Banco para pauta 

específica

As principais reivindicações específicas do BB
• Melhorias no Plano de Carreira e Remuneração.

• Negociação do Plano de Comissões.

• PLR sem vinculação com o programa de metas Sinergia.

• Jornada de 6 horas para todos, sem redução do salário.

• Fim da PSO e volta dos caixas e gerentes de serviços para as agências.

• Fim dos descomissionamentos e seleção interna para promoção em todos 
os cargos.

• Remoção automática para o preenchimento de todas as vagas de escriturário.

• Assinatura do Protocolo de Prevenção de Conflitos e revisão dos Comitês 
de Ética.

• Cassi e Previ para todos, sem redução de direitos.

• Fim do voto de Minerva na Previ.

• Delegados sindicais para todas as dependências do banco.

• Acabar com o truque da direção do BB de enganar os clientes e a sociedade 
com o “Bom para Todos”.
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Aprovada no 28º Conecef, a pau-
ta específica de reivindicações 
dos empregados da Caixa está 

sendo negociada pelo Comando Na-
cional dos Bancários, coordenado pela 
Contraf-CUT, com a direção da Caixa 
Econômica Federal. A representação 
dos empregados saiu frustrada das 
negociações específicas da Campanha 
2012, em Brasília. O banco assumiu 
posição de intransigência e rejeitou a 
maioria das reivindicações dos empre-
gados, como isonomia de direitos entre 
novos e antigos, pagamento do ticket 
alimentação aos aposentados, fim do 
voto minerva na Funcef e definição de 
critérios para descomissionamento.

Funcef – Os representantes dos 
trabalhadores sugeriram a criação de 
uma comissão paritária para debater 
soluções para o contencioso jurídi-
co, proposta que não foi aceita pela 
empresa. A Caixa também rejeitou a 
reivindicação para acabar com o voto 
minerva, que confere à patrocinadora 
o poder de decidir sobre um assunto 
em caso de empate na votação entre 
os integrantes do colegiado. Segundo 
os representantes da empresa, o voto 
minerva está previsto em lei e no esta-
tuto da Funcef.

No quesito Funcef, a Caixa con-
cordou apenas com a manutenção da 
campanha permanente de filiação, que 
vem sendo realizada conjuntamente 
com a Fundação e entidades sindicais 
e associativas.

Isonomia – Os representantes dos 
empregados cobraram equiparação de 
direitos de todos empregados em rela-
ção à licença-prêmio e ao Adicional por 
Tempo de Serviço (ATS). A empresa não 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Empregados se frustram nas 
negociações e devem intensificar 

mobilização
aceitou a proposta.

Representan-
te no Conselho 
de Administra-
ção – O Comando 
Nacional cobrou 
mudança no esta-
tuto da Caixa, que 
prevê que somente 
os gestores podem 
ser candidatos a 
representante dos 
trabalhadores no 
Conselho de Ad-
ministração da empresa. Segundo os 
trabalhadores, esse critério é restritivo, 
excluindo quase 90% dos empregados 
do processo eleitoral. Os negociadores 
da empresa alegaram que essa altera-
ção não foi aprovada pelo Conselho 
de Administração e que irá levar a 
reivindicação dos trabalhadores para 
a direção da Caixa.

Carreira: PSI – Os trabalhadores 
cobraram ajustes no formato do Pro-
cesso Seletivo Interno. Eles reconhecem 
a importância desse instrumento para 
o encarreiramento, mas reivindicam 
transparência nos critérios e universali-
zação das participações.

Descomissionamento – A Caixa 
não deixa claro para os trabalhadores 
quais os critérios utilizados para des-
comissionar e essa medida vem sendo 
feita de forma unilateral, deixando a 
cargo do gestor a retirada de função.

Carreira de tecnologia – O Co-
mando Nacional cobrou atenção espe-
cial para a área de tecnologia, com a 
criação de cargos e funções específicas 

de TI com remuneração compatível com 
o mercado e outros órgãos públicos, 
implantação da proposta de carreira 
de TI que mantenha a possibilidade de 
6 horas nas funções técnica e técnico-
gerencial e migração para as novas 
funções sem PSI. A empresa informou 
que está desenvolvendo uma proposta 
de reestruturação da carreira, mas não 
estabeleceu um prazo para conclusão 
desse trabalho.

Mais contratações – A Caixa 
reassumiu o compromisso, firmado no 
acordo coletivo de 2011, de aumentar 
seu quadro de pessoal para 92 mil em-
pregados até 31 de dezembro deste ano.

Mobilização – Diante da intran-
sigência da Caixa a melhor resposta 
dos trabalhadores é a mobilização. 
Os avanços na negociação só virão 
com a participação dos empregados 
nas reuniões dos sindicatos e locais 
de trabalho e o envolvimento com a 
Campanha Nacional. Os empregados 
da Caixa devem somar-se aos demais 
bancários para, juntos, enfrentar os 
bancos e arrancar novas conquistas. 



Revista O Bancário nº 16 – Julho/Agosto de 2012
Sindicato dos Bancários do Ceará

18 Revista O Bancário nº 14 – Março/Abril de 2012
Sindicato dos Bancários do Ceará

A pauta de reivindicações específicas dos funcionários 
do BNB para a Campanha Nacional dos Bancários 
2012, foi definida durante o XVIII Congresso Nacio-

nal da categoria, dia 28/7 em Recife. Entre as demandas 
estão a revisão do Plano de Cargos e Remuneração (PCR), 
instalação do ponto eletrônico, combate ao assédio moral e 
a revisão dos planos BD e CV da Capef.  Os trabalhadores 
também querem isonomia de direitos entre os funcionários 
novos e antigos, além do fortalecimento do BNB enquanto 
banco público, com o afastamento de todos os diretores da 
gestão Roberto Smith.

Os debates no Congresso enfatizaram a necessidade 
da mobilização e da unidade entre os bancários na Cam-
panha Nacional deste ano. “Vamos todos lutar juntos pela 
mesma pauta de reivindicações, que será negociada com a 
Fenaban. Mas também queremos que o BNB atenda nossas 
reivindicações específicas em negociações que acontecerão 
concomitantemente às discussões da mesa principal”, disse 
o coordenador da Comissão Nacional dos Funcionários do 
BNB, Tomaz de Aquino.

Fortalecimento do BNB
O 18º Congresso destacou a importância do Banco do 

Nordeste no desenvolvimento regional e a necessidade de 
moralizar a gestão do BNB. Tomaz de Aquino, defendeu a 
moralidade na gestão do banco como forma de garantir, inclu-
sive, as conquistas do funcionalismo na campanha deste ano.

“Enquanto estiverem ocorrendo esses desvios, essas 
irregularidades, todos sairemos prejudicados, pois isso 
servirá de argumento para negar o atendimento de nossas 
reivindicações. É preciso fortalecer o banco, moralizá-lo ur-
gentemente, para que possamos defender nossa instituição 
e avançarmos nas conquistas. A hora agora é de mobilizar 
e de mostrar nossa força em defesa do BNB”, convocou.

Moção de Repúdio
Os participantes do Congresso aprovaram também 

uma moção de repúdio à atitude perseguidora e ditatorial 
do presidente interino. Em seu discurso na videoconferên-
cia em comemoração aos 60 anos do banco, ele tenta 
usar a Comissão de Ética do BNB como instrumento de 
perseguição aos funcionários que teriam denunciado os 
desmandos da direção para a imprensa. Na moção de 
repúdio, os bancários dizem que não dá para entender 
como o próprio denunciante pode ser penalizado.

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Isonomia, combate à corrupção, 
aposentadoria digna e revisão do 

PCR são questões específicas

• FORTALECIMENTO DO BNB

– Afastamento dos diretores da 
   gestão Roberto Smith

AS PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES ESPECÍFICAS:
• FUNCIONAIS
– Revisão do Plano de Cargos e Re-

muneração (PCR)
– Instalação do Ponto Eletrônico
– Combate ao assédio moral
– Isonomia de direitos entre os fun-

cionários

• SAÚDE E PREVIDÊNCIA

– Revisão dos planos BD e CV da 
   Capef
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Uma equipe comprometida com o 
projeto vitorioso de construção da 
unidade nacional dos bancários, 

que é coordenado pela Contraf-CUT e 
representa mais de 400 mil trabalhadores 
de bancos públicos e privados de todo 
País, assume a direção do Sindicato dos 
Bancários do Ceará, para um mandato 
de três anos. Essa unidade nacional da 
categoria tem o Sindicato dos Bancários 
do Ceará como um dos seus mais im-
portantes protagonistas. Comemoramos 
juntos a conquista da Convenção Coletiva 
de Trabalho, que completa 20 anos em 2012 e abrange 
todos os bancários brasileiros. 

A Chapa 1 venceu as eleições, numa votação reali-
zada durante os dias 3, 4 e 5/7, com apuração logo em 
seguida. A Chapa 1, apoiada pela CUT e CTB, obteve 
3.265 votos, representando 55,75%, enquanto a Chapa 
2, apoiada pela Conlutas, teve 2.591 votos, representan-
do uma diferença de 11,5%, ou seja, 674 votos. Foram 
computados ainda 56 votos em branco e 91 votos nulos. 
De um total de 8.661 associados aptos a votar, 5.856 
compareceram às urnas. 

O balanço positivo da última gestão do Sindicato 
credenciou a Chapa 1 a ganhar as eleições e fortalecer 
o trabalho pelos direitos da categoria, organizando e 
mobilizando os trabalhadores para enfrentar as direções 
dos bancos por emprego decente, fim da rotatividade, 
combate à terceirização, remuneração digna, melhores 
condições de saúde, segurança e trabalho, combate ao 
assédio moral, fim das metas abusivas e igualdade de 
oportunidades, dentre outros pontos. 

Luta é contra os banqueiros – O presidente reeleito 
do Sindicato, Carlos Eduardo Bezerra destaca que agora 
e fazer a mobilização da categoria para a Campanha 
Nacional. “Agora é fortalecer nosso plano de luta com as 
reivindicações dos bancários para que tenhamos avanços 
nas condições de trabalho e de vida dos bancários e da 
sociedade”, disse. “Todos devemos nos mobilizar em torno 
de um só objetivo – a queda de braços com os patrões – 
banqueiros e Governo – para termos, mais uma vez, uma 
campanha salarial vitoriosa”, finalizou.

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO CEARÁ

Nova diretoria do SEEB/CE  assume a 
entidade para fortalecer a luta da categoria

DIRETORIA EXECUTIVA – EFETIVOS 
Presidente: Carlos Eduardo Bezerra Marques – BB
Sec. Geral: Ricardo Barbosa de Paula – Banrisul
Sec. de Finanças: José Ribamar do N. Pacheco – Itaú 
Sec. de Suporte Administrativo: Clécio Morse de Souza – Santander
Sec. de Organização: Léa Patrícia Albuquerque Costa – BB
Sec. de Recursos Humanos: Erotildes Edgar Teixeira – Bradesco
Sec. de Ação Sindical: Elvira Ribeiro Madeira – CEF
Sec. de Imprensa e Comunicação: Marcos Aurélio Saraiva Holanda – CEF
Sec. de Formação Sindical: Iêda Marques Rodrigues – Itaú
Sec. de Estudos Sócio-Econômicos: José Eugênio da Silva – Santander 
Sec. de Assuntos Jur. Individuais: Rafhaella Silveira Castro – BNB
Sec. de Assuntos Jur. Coletivos: Gustavo Machado Tabatinga Júnior – BB
Sec. de Saúde e Cond. Trabalho: Carmem Amélia Sá Grego – Bradesco
Sec. de Relações  Sindicais e Sociais: Jefferson Tramontini – CEF
Sec. de Esporte e Lazer: Carlos Titara Teixeira – Santander
Sec. de Cultura: Tomaz de Aquino e Silva Filho – BNB
Sec. de Assuntos dos Aposentados: Maria Carmen Araújo – BNB
Sec. p/ Assuntos das Subsedes Regionais: Rochael Almeida Sousa – CEF

SUPLENTES DA DIRETORIA EXECUTIVA
Antonia Marques da Costa – Bradesco; Antonio Robério Ximenes Carmo – 
Bradesco; Antonio Sancho de Carvalho Araújo Filho – CEF; Carlos Henrique 
Carneiro Colares – Bradesco; Francisco Alexandro da Silva Citó – Itaú; 
Francisco Humberto Simão da Silva Filho – HSBC; Gabriel Motta Fernandes 
Rochinha – Bradesco; João Bosco Cavalcante Mota – BB; José Ailson Duarte 
– Santander; José Áureo de Oliveira Júnior – CEF; José Océlio da Silveira 
Vasconcelos – BNB; Lúcia Maria Silveira de Queiroz – Itaú; Luiz Roberto Vieira 
Félix – BICBanco; Nelson Marques da Cunha – Bradesco; Pedro Moreira de 
Oliveira – BNB; Ricardo Sousa Dantas – BB; Rita Cassia Ferreira da Silva – 
Bradesco; Telmo José Nunes de Sousa – Bradesco.

2. CONSELHO FISCAL
2.1. Efetivos
Judas Tadeu do Nascimento Freitas – Bradesco; José Roberval Lopes – San-
tander; José Eduardo Rodrigues Marinho – BB 

2.2. Suplentes
Francisco Mateus da Costa Neto – Safra; Maria Joice Ferreira de Castro – Itaú; 
Marcus Rogério Rôla de Albuquerque – Itaú.
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Mobilização para 
desmascarar os banqueiros

A Campanha Nacional dos Bancários tem apostado ao 
longo dos últimos anos no processo de negociação, 
de mobilização e de unidade da categoria, para avan-

çar na contratação de direitos junto ao Sistema Financeiro. 
Durante o período de negociação, tem-se percebido por 
parte dos sindicatos e dos trabalhadores que os bancos são 
desmascarados, por conta da falta de interesse em apresentar 
propostas que possam solucionar a Campanha sem ir para 
o conflito efetivo, ou mesmo da greve.

Nesse sentido, os bancários têm que ter muita clareza 
de que as negativas dos bancos  seguem uma lógica, a 
lógica de tentar reduzir direitos dos trabalhadores. Os ban-
cos detêm o poder econômico e quando com o resultado  
econômico que têm, ao vir para a mesa de negociação, 
escutar todas argumentações dos bancários e negar todas 
as reivindicações,  estão sinalizando que estão pagando 
para ver. 

O trabalhador tem que estar preparado, mobilizado, 
unido pra avançar em conquistas, avançar nos seus direitos, 
seja em remuneração, seja em saúde, seja em condições de 
trabalho, seja em igualdade de oportunidades, em segurança 
e na questão do emprego.

Por isso, o Comando Nacional dos Bancários avalia e 
encaminha para que essa mobilização seja maior do que em 
anos anteriores, para que não venhamos a aceitar uma lógica 
que está sendo nesse momento defendida pelos banqueiros, 
para que não tenhamos retrocesso nos direitos da categoria.

A discussão econômica e a discussão política de que 
uma crise financeira internacional tem afetado os bancos é 
um truque dos banqueiros para iludir a população e os ban-
cários. Bancários têm que dialogar muito com a  população, 
mas têm que estar preparados para construir uma grande 
greve, se for preciso, para manter a lógica de  aumento real, 
aumento do piso, PLR melhor e avanços nas cláusulas sociais.

Só para se ter ideia do potencial  dos bancos, chega 
a R$ 25,8 bilhões o lucro líquido somado das sete maiores 
instituições financeiras que  operam no País – Itaú, Bradesco, 
Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica Federal, HSBC 
e Safra – apenas para os primeiros seis meses deste ano. 
O número, bastante alto e que representa uma das maiores 
rentabilidades do País, poderia ser bem maior, caso não 
houvesse a elevação média de 30% no provisionamento 
desses bancos para as despesas com devedores duvidosos.

Isso mostra que os banqueiros têm recursos de sobra 

para atender às reivindicações sociais e econômicas que 
apresentamos na mesa de negociação. Eles também têm de 
criar mais empregos e cessar a rotatividade, para melhorar 
as condições de trabalho nas agências e concentrações.

A categoria bancária precisa se fortalecer, inclusive, 
como referência na sociedade, mostrando que distribuir ren-
da e avançar em direitos sociais é um modelo de desenvolvi-
mento mais justo nas relações do capital e trabalho no Brasil.

Na nossa Campanha Nacional mostraremos que é 
possível sim recompensar o trabalhador que tanto se esforça 
diariamente para bater metas e aumentar a rentabilidade 
dos bancos. Sabemos que será preciso coragem para en-
frentar o sistema financeiro, que é um dos setores mais ricos 
e poderosos da economia. Não aceitaremos, em hipótese 
alguma, o argumento dos bancos de um cenário adverso. 
Se lutarmos podemos perder. Se não lutarmos, já perdemos. 
Esse é o momento de lutar para sairmos vitoriosos.

Se quisermos ampliar nossas conquistas, devemos nos 
unir e ampliar a mobilização. Coragem, companheiros! Tudo 
o que foi conquistado até aqui por nós bancários foi fruto de 
muita luta. E que isso sirva de incentivo para a Campanha 
deste ano. Vamos à luta!

Carlos Eduardo Bezerra, presidente do SEEB/CE
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Sindicato em Ação

Manifestação no BB de Messejana (julho/2012)

Ato em defesa do BNB e contra corrupção (julho/2012)

Sindicato em reunião com BB discute anuênio (agosto/2012)

Congresso Nacional dos Funcionários do BNB  (agosto/2012)

Lançamento do Estatuto da Segurança Bancária (agosto/2012)

Ato no BNB reivindica apuração das irregularidades (julho/2012)

Conferência Regional da Fetrafi/NE (julho/2012)

Bradesco campeão do 30 Futsal dos Bancários (agosto/2012)
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12h – Programa Vida e Trabalho
na TV Metrópole – canal 26

79 anos de 
Lutas e Conquistas


