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[   Editorial   ]Nesta edição

80 anos de lutas e conquistas
Do Estado Novo ou projeto petista, 
SEEB/CE se engajou nas lutas mais 
importantes do País, com destaque em 
defesa da categoria (págs. 2, 3, 4)

Enfrentamento do Período 
Neoliberal
A luta dos bancários ficou mais difícil 
nessa época dos inúmeros planos 
econômicos e de demissões 
(págs. 5, 6 e 7)

Nasce a esperança na Era lula
O cenário das negociações passou a 
mudar, com consecutivos ganhos reais 
nas Campanhas Salariais (págs. 8 e 9)

Avanços na luta e conquistas 
com a CUT
As bandeiras levantadas pelos 
bancários são encampadas pela Central 
Única dos Trabalhadores acumulando 
novas conquistas desde 1989 (pág. 10)

Era Byron instala terror no BNB
O Sindicato travou luta ferrenha 
para defender o Banco dos ataques 
e desmandos do ex-presidente Byron 
Queiroz (pág. 11)

Solidariedade em Caravanas
Entre 1999 e 2001 trava-se a luta 
contra o projeto de FHC de privatização 
das estatais, em defesa do patrimônio 
público (pág. 12)

Comunicação reforça papel social
Os instrumentos de comunicação são 
utilizados pelo Sindicato para promover 
a mobilização da categoria (pág. 13)

Sindicato luta contra privatização 
do BEC
A resistência durou 11 anos e foi 
recheada de muita luta travada no 
campo político e no como jurídico, 
sempre encarando a truculência do 
poderio econômico 
(págs. 14, 15 e 16)

Esporte como fator de união
As competições esportivas promovidas 
pelo Sindicato, ao longo dos anos, 
têm promovido o congraçamento e 
confraternização dos bancários
(pág. 17)

SEEB/CE:  80 anos de 
luta com unidade

Criado em 21 de fevereiro de 1933, o Sindicato dos Bancários do Ceará 
tem participado ativamente de vários momentos importantes da história do 
Brasil.  Passou por dois golpes de Estado (o Estado Novo de Getúlio Vargas 
e o golpe militar de 1964) e por vários planos econômicos governamentais.  
Estes são apenas alguns dos eventos ocorridos no decorrer de sua trajetória.

Golpe duro foi sobreviver, sim, às três intervenções, sendo a primeira no 
Estado Novo (1937-1945) e depois, por duas vezes, no período da ditadura 
militar (1964-1985).

Os bancários fizeram sempre resistência, que marcou a trajetória do Sin-
dicato nos embates políticos e enfrentamentos com os patrões, os banqueiros. 
A luta foi recheada de conquistas, à custa de muito suor e persistência. Vale 
ressaltar a unidade da categoria, que é nacional, tendo à frente entidades 
representativas combativas, de luta.

Em 1985, ocorre a primeira grande greve nacional dos bancários após 
o golpe de 64. Naquela campanha salarial conseguiu-se unificar a data-
base da categoria. Seguiriam até 1989 uma série de greves e conquistas que 
se incorporam às convenções coletivas dos bancários: o Plano de Cargos 
e Salários (PCS) para os bancos oficiais, equiparação do BB ao BNB e a 
criação de pisos salariais para os bancos privados. 

Em 1989, em uma assembleia histórica, o Sindicato dos Bancários do 
Ceará filia-se à CUT e passa a integrar a maior central de trabalhadores do 
País. Daí ganha força para fazer frente aos banqueiros, fortalece a categoria 
e unifica a luta com toda a classe trabalhadora em defesa de direitos.

Outra luta marcante na existência do Sindicato foi a dura batalha travada 
no governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, com Tasso Jereissati 
no Ceará. Na ocasião foram feitas demissões em massa nos bancos públicos, 
a privatização do sistema financeiro estatal e o desmonte das conquistas his-
tóricas da categoria.  O SEEB/CE travou uma luta contra a privatização do 
Banco do Estado do Ceará ( BEC) que durou 11 anos.  No período de 1998 
a 2002, os bancários do Ceará realizam as Caravanas da Solidariedade, que 
percorreram todo o Ceará pregando contra as privatizações do setor público.

Na chamada Era Lula, a partir de 2003, o Sindicato vem acumulando 
uma série de conquistas importantes para a categoria, entre elas, o aumen-
to real de salários, que já dura nove anos consecutivos; a ampliação da 
Participação nos Lucros e Resultados (PLR), cesta alimentação e 13ª cesta, 
ampliação da licença maternidade, pagamento de passivos trabalhistas rela-
tivos a direitos usurpados no governo FHC, a luta pela igualdade de direitos 
para homoafetivos, luta pela isonomia entre novos e antigos funcionários, 
entre outras.

Mas, a categoria ao longo da existência do Sindicato dos Bancários do 
Ceará também desfrutou de momentos de lazer, com a realização de grandes 
competições esportivas, promovida com a intenção de fazer o congraçamento 
e entretenimento dos bancários.

A luta dos bancários do Ceará ganha força com a forte comunicação 
do Sindicato, que sempre primou pela cobertura de todos os acontecimentos 
envolvendo a categoria, dando voz e vez aos atores do movimento sindical 
bancário, abrindo também espaço para divulgação das lutas de toda a classe 
trabalhadora. Nossos instrumentos de comunicação fazem a diferença na 
defesa dos direitos e conquistas da categoria.



Revista O Bancário nº 18 – Janeiro/Fevereiro de 2013
Sindicato dos Bancários do Ceará

[  80 Anos de Lutas e Conquistas  ]

2

Década de 30. Estado Novo. 
Era Vargas. Populismo. Foi 
nesse contexto político que 
nasceu o Sindicato dos Ban-

cários do Ceará, mais precisamente 
no dia 21 de fevereiro de 1933. Já em 
1934, o Sindicato se engajou numa 
luta nacional pela redução da jornada 
de trabalho de 8 para 6 horas, o que 
se tornou uma das maiores conquistas 
da categoria.

A história do Sindicato coincide 
com o fim da oligarquia rural cafeeira 
e com o início do processo de industria-
lização no País, quando no começo da 
década de 30 se iniciam os movimentos 
operários e populares. Ligados a um 
setor financeiro ainda em fase de cres-
cimento, os bancários passam, então, 
a organizar associações e a reivindicar 

melhores condições de trabalho e au-
mentos salariais.

Num momento de intensa mobi-
lização do País, surge o Sindicato dos 
Bancários do Ceará, cuja preocupação 
inicial era credenciar os bancários à 
entidade e criar uma identidade da 
categoria. 

Em 1937, com o início da ditadura 
Vargas, a entidade não escapou às 
intervenções decretadas pelo Governo 
Federal e permaneceu sobre o controle 
do Estado até 1957. Nesse mesmo ano, 
o Sindicato elege uma nova diretoria. 
Com o golpe militar em 1964, o Sindi-
cato sofre a segunda intervenção: toda 
a diretoria é destituída e a entidade é 
ocupada. Porém, a intervenção não 
desmobiliza os dirigentes que conti-
nuam fazendo oposição ao regime 

e lutando em prol da categoria. Em 
1964, o presidente do Sindicato era 
na época um grande lutador da classe 
trabalhadora, José de Moura Beleza, 
que chegou a ser candidato a prefeito 
de Fortaleza e hoje batiza a atual sede 
da entidade, na Rua 24 de Maio, 1289 
– Centro. 

Em 1967, a campanha salarial é 
conduzida sobre o tema de resistência 
à ditadura. Neste mesmo ano, a junta 
governista se retira da entidade. No 
ano de 1968, uma nova greve por 
melhores salários é deflagrada durante 
a campanha salarial. Neste mesmo 
ano, a chapa de oposição à ditadura 
ganha a eleição para a diretoria do 
Sindicato. A chapa vencedora toma 
posse em março mas, em novembro, 
às vésperas do AI-5, é destituída pelos 

Do Estado Novo ao proje
80 anos de lutas e conq
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militares que colocam a entidade 
sobre nova intervenção. O Sindicato 
fica no comando do interventor José 
Leite Jucá que fica no poder até 
1979, período em que o movimento 
sindical, de forma geral, volta a se 
organizar. Neste mesmo ano, novas 
eleições são feitas na entidade e a 
chapa de oposição a Jucá é eleita, 
assumindo a presidência a funcio-
nária do Banco do Brasil, Maria da 
Natividade Belém Pinho.

Em 1983, o Sindicato participa 
do I CONCLAT que fundou a CUT 
e, na ocasião, a entidade elege uma 
delegada para a direção nacional 
da Central, a bancária Cleide Ber-
nal. Em 1984, o Banco do Brasil e 
o Banco do Nordeste paralisam suas 
atividades por 24 horas contra o 

eto popular. 
uistas
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pacote que impunha uma série de res-
trições estatais e conquistam o reajuste 
pela inflação integral.

Em 1985, 700 mil bancários 
deflagraram a primeira greve geral da 
categoria depois de 1968 apesar do 
Decreto-Lei 1.932 (1978), que proibia 
greves da categoria por considerar o 
serviço bancário essencial. A greve 
durou dois dias (11 e 12 de setembro) 
e foi a maior greve nacional de uma 
categoria até aquela data. Os bancá-
rios conquistaram 12,63% de reajuste, 
elevação do piso salarial, unificação da 
data-base e a incorporação dos 25% de 
antecipação salarial em março.

Este período, de 1979 a 1985, 
também trouxe aos bancários várias 
conquistas sociais como o auxílio-cre-
che (1982), o avanço da estabilidade 
provisória e a liberação de dirigentes 
sindicais.

Também no ano de 1979, o Sin-
dicato dos Bancários decide investir 
mais no setor de comunicação e funda 
o jornal Tribuna Bancária, que nasce 
46 anos após a fundação do Sindica-
to. O jornal, inicialmente, não tinha 
nenhuma padronização, seja editorial 
ou gráfica, nem havia uma perio-
dicidade rígida. Também não havia 
jornalista; entre 1979 e 1988, o jornal 
foi escrito basicamente pelos próprios 
diretores. A Tribuna Bancária só passa 
a registrar oficialmente no jornal a 
presença de um jornalista responsável 

a partir da edição 230 (16/06/1992). 
O expediente registra como diretor de 
imprensa o jornalista e empregado da 
Caixa Econômica, Plínio Bortolotti e, 
como jornalista, Franzé Ribeiro.

Em 1986, o governo da Nova 
República lança o Plano Cruzado que 
se destaca pelo congelamento dos 
preços e dos salários e a queda de taxa 
de juros a níveis próximos a zero como 
armas para combater a inflação. A últi-
ma medida atingiu em peso a categoria 
com o corte de 110 mil bancários em 
todo o País. 

Mas em 1987, o movimento volta 
a se fortalecer e neste ano acontece 
a greve mais longa da categoria nos 
últimos 25 anos até aquela data. 
Foram nove dias de paralisação  de-

monstrando o crescimento do nível de 
organização da categoria. No Ceará, 
a greve atinge os bancos federais e 
o Banco do Estado do Ceará (BEC). 
Mas, apesar da boa mobilização, a 
greve não conseguiu ganhos reais 
conquistando-se apenas o que garan-
tia a lei salarial.

Em 1988, pela primeira vez, a 
Tribuna Bancária passa a ficar sob 
responsabilidade de um jornalista 
que compunha a diretoria: Plínio 
Bortolotti, empregado da Caixa Eco-
nômica Federal. Uma de suas primei-
ras providências foi a contratação de 
outro jornalista para editar o jornal 
que, a partir disso, se profissionaliza 
e começa a ter certa regularidade na 
periodicidade e na forma. O jornal 
passa a ser semanal e são feitas di-
versas mudanças na parte técnica e 
no aspecto editorial. 

Durante a década de 90 e início 
dos anos 2000, os bancários encaram 
as agruras do neoliberalismo e enfren-
tam com coragem e luta o arrocho 
salarial, a ameaça de privatização e 
as demissões e transferência irregulares 
em massa.

Mas como depois da tempesta-
de sempre vem a bonança, a partir 
de 2003, com o advento do projeto 
petista de governo, personificado no 
ex-metalúrgico Lula como presidente 
da República, o movimento sindical e a 
classe trabalhadora ganham nova for-
ça, com negociações salariais pautadas 
no diálogo entre patrões e empregados 
e uma gama de conquistas positivas an-
gariadas com a mobilização, unidade 
e força da categoria bancária.

Fotos: Arquivo – SEEB/CE
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Reajustar salários em época de 
inflação alta era o grande desafio dos 
trabalhadores bancários durante boa 
parte da história de luta do movimento 
sindical. Durante o período de 1985 a 
1990, quando o País entrou numa fase 
de ampla democratização e enfrentou 
inúmeros planos econômicos, iniciou-
se também um período difícil para os 
bancários.

O ano de 1985 abrigou o maior 
volume de greves da história do País, 
totalizando 900 paralisações e envol-
vendo cerca de sete milhões de grevis-
tas. No início de 1986, o governo lança 
o Plano Cruzado, que congela preços 
e salários e confisca parte substancial 
dos salários dos trabalhadores. Além 
disso, para a categoria bancária, o 
Plano Cruzado trouxe demissões em 
massa, como parte da estratégia dos 
banqueiros de manter os seus gordos 
lucros, com o fim da ciranda financeira. 
Durante o ano de 1986, a categoria 
foi reduzida em 110 mil empregos em 
todo o País. 

A campanha salarial de setembro 
de 1986 só conseguiu paralisar o 
Banco do Brasil. Foi uma campanha 
difícil que se arrastou até março de 
1987, quando a conjuntura econômica 
e política possibilitou a mobilização da 
categoria pelos 100% de reposição sa-
larial, mas conseguindo apenas o que 
garantia a lei salarial. A conjuntura pós-
cruzado ainda era desfavorável para as 
mobilizações, mas o ano de 1988 já co-
meçou com grandes manifestações em 
defesa da categoria e contra a política 
dos pacotes desde o Plano Cruzado, 
que vinha impondo perdas salariais 
profundas. Na campanha desse ano, a 
reposição chegou a 120% nos bancos 
federais, além da conquista do Plano de 

Cargos e Salários para os empregados 
da Caixa Econômica Federal. No caso 
do BEC e bancos privados, uma greve 
de oito dias garantiu aumento real de 
8% mais um abono salarial equivalente 
a 21,39% sobre as verbas fixas. 

Em 1989 veio o Plano Verão, que 
acabou com o gatilho salarial e apro-
fundou o arrocho. Em 20 de abril, os 
bancários foram à greve novamente 
conquistando uma reposição média 
de 40%. Em março de 1990, com a 
declaração do Plano Collor, todos os 
trabalhadores foram penalizados com 
o confisco de 84,74% da inflação do 
mês e com o congelamento e achata-
mento dos salários, com a campanha 
pela privatização das estatais e com as 
demissões no serviço público federal. 
No entanto, com muita mobilização, 
os bancários conseguiram 25% de 
antecipação salarial.

Era Collor – O ano de 1991 foi 

marcado pelo decreto do Plano Collor 2, 
em fevereiro, com um novo congelamento 
de salários. O Comando Nacional dos 
Bancários, reunido em Brasília, decidiu 
chamar a categoria mais uma vez para 
a luta. Em maio do mesmo ano, os tra-
balhadores paralisam o País numa greve 
convocada pela CUT. 

Os bancários do Ceará aderem ao 
movimento, especialmente no BNB e BB, 
reflexo da insatisfação com as direções 
“colloridas” que “brindaram” os bancá-
rios com demissões e descomissionamen-
tos. Em junho, os bancos estatais chegam 
ao ápice da crise. Na rede privada, conti-
nuaram as demissões e os altos lucros dos 
banqueiros. Para protestar, o Sindicato 
respondeu com manifestações agressivas 
nas agências e operações tranca-banco, 
antes e depois do horário de atendimento. 

A Campanha Salarial de setembro 
foi difícil. Os banqueiros continuaram 
intransigentes na negociação. A greve é 
deflagrada em 11/9, mas não conseguiu 

Período Neoliberal: 
Bancários enfrentam tempos 
difíceis com luta e coragem

Foto: Arquivo – SEEB/CE
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paralisar os bancos privados no 
Ceará devido à grande repressão 
exercida pelos banqueiros. No setor 
estatal, até mesmo o Banco Central 
paralisou. A greve foi encerrada dia 
1º/10, sem grandes conquistas. Em 
dissídio coletivo no TST, BB e CEF 
ofereceram 104% de aumento em 
duas parcelas. Os bancários da 
rede privada conquistaram 351% 
de reajuste, equivalente à reposição 
da inflação do período. Os anos de 
1990 e 1991 ficaram conhecidos 
como anos difíceis para os traba-
lhadores brasileiros. 

No início do ano de 92, já era 
do amplo conhecimento dos bancá-
rios as falcatruas que os dirigentes 
da CEF e Banco do Brasil cometiam 
para favorecer o esquema de tráfico 
de influência e corrupção engendra-
da por Collor e PC Farias. É dentro 
do contexto político que a campanha 
extraordinária da categoria de março 
de 92, tem como principal bandeira 
o FORA COLLOR. Não houve greve, 
mas muitas mobilizações de massa, 
com a realização de passeatas e atos 
de protestos. Em agosto de 1992, 
começam as negociações salariais 
embaladas nas grandes mobiliza-
ções contra Collor, envolvido na CPI 
da Corrupção junto com PC Farias. 
A campanha, mais uma vez, dividia 
os bancários, dificultando uma ação 
conjunta. Nos bancos privados, o 
índice de reposição salarial reivin-
dicado era de 82% a 119% e nos 
públicos variava de 92% a 310%. A 

campanha foi pras ruas, mas não houve 
greve. No dia 29/9, a CUT chama os 
trabalhadores para uma greve geral de 
24h pelo “impeachment” de Collor, oca-
sião em que a Câmara Federal votaria o 
Fora Collor.

Com a queda de Collor, retomam-
se as negociações com a vitória dos 
empregados dos bancos federais, que 
conquistaram a recuperação do PCS, em 
três parcelas a partir de janeiro e a reposi-
ção das perdas pela inflação integral mais 
5% de produtividade. Foi uma campanha 
vitoriosa, graças às grandes mobilizações 
de massa que ocorreram na época, com 
o povo na rua e os bancários integrados 
na luta pelo Fora Collor.

Plano Real – Em 1994, o governo 
Itamar Franco, cujo Ministro da Fazenda 
era Fernando Henrique Cardoso, cria o 
Plano Real. O objetivo foi de tentar der-
rubar uma inflação de 40%. Em fevereiro, 
foi implantada a segunda fase do plano 
econômico, o FHC2, em que surgiu o novo 
indexador de preços e salários: a Unidade 
Real do Valor (URV). Segundo o Dieese, a 
URV não trouxe boas perspectivas para o 
salário dos trabalhadores. 

Em 1º/7, dia em que o Cruzeiro Real 
foi substituído pelo Real, começou também 
a Campanha Salarial de 94 da categoria 
bancária. A luta era contra o arrocho sa-
larial ocasionado pelo Plano FHC2. Além 
dessa, outras lutas foram contra as demis-
sões nos bancos privados e o fechamento 
de agências dos bancos públicos, devido à 
crise econômica nacional e a postura neo-
liberal de FHC favorável à privatização.

Os meses de agosto e setembro 
foram marcados pelas negociações 
da Confederação Nacional dos Ban-
cários (CNB) com o Governo Federal 
e a Fenaban. O reajuste salarial pre-
tendido pelos bancários era de 119%, 
enquanto que a proposta da Fenaban 
era de 11,87%. O mês de outubro foi 
marcado por greves e paralisações de 
bancos públicos em vários estados. No 
dia 25/10, os funcionários dos bancos 
públicos e privados aceitaram a propos-
ta da Fenaban de reajuste de 16%. A 
avaliação final foi de que os sindicatos 
precisavam de uma maior articulação 
para enfrentar o cerco constituído por 
Governo e banqueiros.

Era FHC – Ainda em janeiro, 
foi anunciado pelo Governo o fecha-
mento de 400 agências de bancos 
públicos. O dia 27/4 foi definido pela 
CUT como o Dia Nacional de Luta 
Contra as Reformas Neoliberais de 
FHC. Funcionários da CEF e no BNB 
fizeram ato para protestar contra o ar-
rocho salarial, as medidas econômicas 
e a reforma constitucional proposta 
pelo Governo. 

Os ataques aos bancos públicos 
e o alto número de demissões nos 
bancos privados anteciparam a luta da 
Campanha Salarial de 1995, marcada 
pelo combate ao neoliberalismo. A 
principal reivindicação foi pelo reajuste 
de 48,67% acumulado entre setembro 
de 94 e agosto de 95. Em setembro, a 
Fenaban respondeu às reivindicações 
bancárias com um reajuste de 35% 
para o piso e de 27% para os demais 
salários, proposta que foi aceita pelos 
bancários.

Em agosto, o SEEB/CE lançou 
a Campanha Salarial de 1996, que 
teve como principais reivindicações a 
participação em 25% do lucro bruto 
dos bancos; ampliação do horário 
bancário, de 9 às 17h; e a aplicação 
da convenção da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) que proíbe 
a demissão imotivada. Em setembro, 
bancos de todo o País fizeram greve 
protestando contra as propostas da Fe-
naban de reajuste salarial. Em outubro, 
os bancários aceitaram a proposta de 
reajuste de 10% e 12% para os pisos, 
além de participação nos lucros de 60% 
do salário mais R$ 270,00 fixos. 

Foto: Arquivo – SEEB/CE
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[  80 Anos de Lutas e Conquistas  ]

Neoliberalismo – A política 
neoliberal de FHC foi responsável pelo 
fechamento de agências de bancos 
públicos e demissão de funcionários. A 
diretoria do BEC, por exemplo, anun-
ciou que demitiria 400 funcionários, 
ficando, assim, com apenas 1100. Na-
cionalmente, o Banco do Brasil demitiu 
538 funcionários em abril.

A luta contra a política de FHC foi 
o foco da Campanha Salarial de 97, 
diferentemente da de anos anteriores, 
que se centravam na questão do reajus-
te salarial. Além de reivindicar reajuste 
salarial de 25%, a luta se estendeu às 
demissões arbitrárias e injustificadas, à 
redução dos níveis de remunerações e 
à prevenção e tratamento de doenças 
resultantes de más condições do tra-
balho bancário. Apesar da alta lucrati-
vidade dos bancos, a Fenaban negou 
o reajuste pretendido pelos bancários 
e, em contrapartida, ofereceu apenas 
5%. Quanto à Participação nos Lucros 
(PL), os banqueiros concederam 80% 
do salário mais R$ 300,00. A Executiva 
dos bancários avaliou a proposta como 
sendo um avanço às anteriores, apesar 
de muito abaixo do reajuste pretendido. 

Em 1998, final do primeiro gover-
no de FHC, reajuste zero para os ban-
cários. Essa foi a proposta da Fenaban 
em negociação com a categoria em 
setembro. A pretensão dos banquei-
ros era de dar apenas um abono de 
R$ 700,00. Em novembro, os bancos 
privados decidiram entrar em greve 
contra o aumento da carga-horária de 
seis para oito horas diárias, além do 
corte de direitos como o anuênio. Nesse 
ano, o Sindicato dos Bancários do Cea-
rá reuniu grupos artísticos engajados 
politicamente para lutar contra a de-
vastação causada pelo Governo FHC 
numa caravana cultural que percorreu 
100 dos 184 municípios cearenses. 

O ano de 1999 começou agitado 
para os funcionários dos bancos pú-
blicos, ainda em clima de negociação 
da Campanha Salarial de 1998 com a 
diretoria dos bancos. A intransigência 
do Governo adiou as negociações para 
depois da posse das novas diretorias 
dos bancos, prejudicando as reivindi-
cações dos bancários.

Defesa do emprego, reajuste sala-
rial de 9,47%, participação nos lucros 
foram temas da Campanha Salarial 

abordados nas atividades. A novidade 
da Campanha de 99 foi a reivindicação 
por proteção salarial, que consistia 
na reposição do salário sempre que 
a inflação atingisse o índice de 3%. 
Após mobilizações e atos públicos de 
esclarecimento à população das reivin-
dicações, os bancários conseguiram da 
Fenaban um reajuste de 5,5%, além da 
manutenção do anuênio. 

O ano de 2000 foi marcado 
pelo acirramento dos embates entre a 
Confederação Nacional dos Bancários 
(CNB) e a Fenaban, que encerrou, em 
janeiro, unilateralmente as negociações 
da campanha salarial ainda de 1999. 
Só em fevereiro, as negociações foram 
retomadas. A falta de segurança dentro 
dos bancos e o aumento da violência 
contra bancários e clientes foram o 
foco do lançamento da nova fase de 
campanha do Sindicato dos Bancários. 
A Fenaban ofereceu reajuste de 5% e 
queria cortar anuênio. A pressão dos 
bancários fez a Fenaban melhorar de 
5% para 7,2%. A Executiva Nacional 
aconselhou a categoria a aceitar a pro-
posta e os bancários fecharam acordo.

Demissões e ameaça de 
privatização – Os bancos públicos 
sofreram várias tentativas de precariza-
ção do trabalho e de privatização em 
2001. Em abril, o então presidente da 
Caixa, Emílio Carazzai, tentou dividir o 
banco em dois: a “Caixa velha”, onde 
continuariam trabalhando os funcioná-

rios antigos; e a “Caixa nova”, que seria 
preparada para a privatização.

Para os funcionários do Bradesco, 
2001 foi um ano de demissões em 
massa. Em três meses, cerca de três mil 
bancários foram demitidos. A direção 
do banco culpou os gerentes pelas 
demissões, “sem orientação superior”. 
Já os bancários acreditavam que o 
objetivo da direção era de trocar funcio-
nários antigos por novos, com salários 
menores e sem anuênio. 

Julho foi um mês intenso de lutas 
contra a privatização bancária. Para os 
bancários, a reestruturação dos bancos 
públicos proposta pelo Governo FHC 
tinha como objetivo tornar essas insti-
tuições atraentes aos banqueiros. 

A Campanha Salarial 2001 foi 
marcada por um intenso movimento 
grevista. As negociações com a Fede-
ração Nacional dos Bancos (Fenaban) 
não avançaram, e os bancários ocu-
param as ruas do Centro de Fortaleza, 
seguindo o exemplo nacional. Os 
bancários lutavam por reajuste de 
21,12%, entretanto, em novembro, a 
assembleia dos bancos privados acatou 
a proposta de fechamento de acordo 
com a Fenaban. Entre outros benefícios 
houve um reajuste de 5,5% para priva-
dos, 2% para o BB e 0% para a CEF. 
Os bancários avaliaram 2001 como o 
ano de retomada das mobilizações da 
categoria. Por meio das paralisações 
nos bancos, foi possível fechar acordos 
satisfatórios para os bancários. 

Foto: Arquivo – SEEB/CE
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Com a eleição de um ex-
metalúrgico para a presi-
dência da República, quem 
saiu ganhando mesmo foi 

a classe trabalhadora. Quando Luiz 
Inácio Lula da Silva assumiu em 1º de 
janeiro de 2003, uma nova fase surgiu 
para os trabalhadores, onde prevalecia 
o diálogo ressaltando a importância das 
mesas de negociação entre patrões e 
empregados.

 Nesse mesmo ano, a Campanha 
Salarial 2003 foi iniciada em agosto. 
Os bancários reivindicavam, entre 
outras questões, reajuste salarial de 
21,58% e piso de R$ 1.421,62. Esse 
foi o primeiro ano de campanha salarial 
unificada. Bancos públicos e privados 
passaram a negociar com a mesma en-
tidade (Fenaban), sem deixar de lado as 
negociações específicas. Após muitas 
manifestações, os bancários resolveram 
aceitar a proposta da Fenaban, de 
12,6%, mas o BNB fechou acordo com 
valor menor de reajuste (apenas 7%). 

Já o ano de 2004 foi marcado 
pela maior greve bancária em 15 anos. 
A Campanha Salarial desse ano supe-
rou os marcos de reajuste dos salários 
e se tornou um momento de unificação 
da categoria. A greve da categoria du-
rou 28 dias. A decisão pela unificação 
da campanha teve como objetivo firmar 
um acordo que valesse para os setores 
público e privado. Logo na primeira 
negociação, os banqueiros alegaram 
dificuldade em conceder aumento real. 
Nas rodadas que se sucederam até o 
final de agosto, a última evolução do ín-
dice foi de 6% para 8,5%. Em outubro, 
198 agências dos bancos públicos es-
tavam paradas. A greve de 2004 repre-
sentou não somente a paralisação das 
atividades trabalhistas, mas sobretudo 
uma oportunidade de encontro e de 
participação dos bancários na luta por 
melhores remunerações e condições de 
emprego. A greve dos bancários nesse 
ano acabou no TST, que decidiu pelo 
reajuste de 8,5%.

“Banqueiro não é flor que se chei-
re” foi o tema da campanha salarial 
de 2005, uma referência a setembro, 
mês de primavera. Mas, como nem 
tudo são flores, a campanha desse 
ano foi marcada por forte resistência 
dos banqueiros e truculência policial. 
As manifestações à frente dos bancos 
Bradesco, Itaú e Real foram recebidas 
com violência, numa tentativa de impe-
dir o direito de greve dos trabalhadores. 
Um diretor do Sindicato chegou a ser 
agredido pela polícia militar à frente 
de uma agência. A greve de 2005 
durou seis dias e garantiu um reajuste 
salarial de 6% (0,6% de aumento real) 
e pela primeira vez, a Caixa assinou a 
Convenção Coletiva de Trabalho. 

Uma forte mobilização nacional da 
categoria bancária conseguiu avanços 
trabalhistas importantes em 2006. No 
Ceará, a greve de seis dias mobilizou 
funcionários dos setores público e priva-
do (mesmo com interditos proibitórios) e 
conseguiu um aumento real dos salários 
e outras reivindicações dos bancários. 
O reajuste do ano foi de 3,5% nos sa-
lários e em todas as verbas de natureza 
salarial. Em relação à Participação dos 
Lucros e Resultados (PLR), os bancários 

conquistaram o direito de receber a 
regra básica que consiste em 80% do 
salário, já reajustado, mais R$ 828,00 
na parte fixa. 

Durante a campanha salarial de 
2007, a Fenaban reconheceu que o 
assédio moral é um problema dentro 
das agências e departamentos dos 
bancos e se comprometeu a combatê-
lo. Na questão da segurança bancária, 
a Fenaban também se comprometeu 
a negociar com os representantes dos 
bancários, na mesa específica sobre 
saúde, a emissão da Comunicação 
de Acidente do Trabalho (CAT) para 
todas as vítimas de assalto e sequestro. 
Sobre as reivindicações relacionadas 
ao emprego, a Contraf-CUT reafirmou 
que é fundamental a garantia formal 
de os bancos não demitirem em casos 
de fusão ou aquisição. Além disso, os 
bancários conquistaram 6% de aumen-
to (1,1% de aumento real), avanços 
na regra da PLR e um novo benefício 
presente na Convenção Coletiva: a 13ª 
Cesta-alimentação.

O êxito da greve de 2008 mostra 
mais uma vez o acerto da estratégia 
da unificação da campanha salarial. 
Antes dessa estratégia, nunca os ban-

Governo Lula: era de conquistas 
para a categoria bancária
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cários haviam conseguido aumento 
real de salário. Aliás, durante o pe-
ríodo FHC, os bancários de bancos 
públicos tiveram reajuste zero, em 
troca de meros abonos, sofrendo um 
brutal achatamento salarial. Desde a 
unificação da campanha começou a 
ser implantada na prática, em 2004, 
articulada com as negociações das 
mesas específicas de cada banco, os 
bancários conquistaram 11,5% de 
aumento real no piso. Em 2008, os 
bancários conquistaram após 15 dias 
de greve, reajuste de 10% (2,85% 
de aumento real), elevação da parte 
variável da PLR de 80% para 90% da 
remuneração bruta e do teto do adi-
cional de PLR.

Já em 2009, após quase um mês 
de greve, os bancários conquistaram 
6% de aumento (1,5% de aumento 
real), ampliação da licença-maternida-
de para 180 dias, mudança no modelo 
de cálculo da PLR adicional, inclusão 
dos parceiros de mesmo sexo nos pla-
nos de saúde, avanços na igualdade 
de oportunidades, 15 mil contratações 
no BB e CEF, programa de reabilitação 

profissional e criação de mecanismos 
de combate ao assédio moral.

Em 2010, os bancários consegui-
ram incluir na Convenção Coletiva, 
pela primeira vez, uma cláusula de 
combate ao assédio moral, além de 
ganho real 3,1% no salário e 11,6% 
no piso (7,5% nos salários e 16,33% no 
piso). Os bancários conquistaram ainda 
que, no caso de assaltos, teriam direito 
a atendimento médico ou psicológico 
logo após a ocorrência. Além disso, 
os bancos passaram a registrar B.O. 
nesses casos, com a possibilidade de 
realocação do bancário para outra 
agência caso este tenha sido vítima de 
sequestro. Os bancos ficaram ainda 
obrigados a apresentar semestralmente 
estatísticas nacionais sobre ataques 
na Comissão Bipartite de Segurança 
Bancária.

Era Dilma – Em 2010, o projeto 
petista de governo se confirmou nova-
mente nas urnas com a eleição da pri-
meira mulher presidente do Brasil, Dil-
ma Rousseff. Como reflexo do proces-
so, os bancários conquistaram durante 

a campanha salarial de 2011, após 21 
dias de greve, aumento real de 1,5% 
no salário e 4,3% no piso (reajuste de 
9% sobre todas as verbas e de 12% no 
piso), fim da divulgação de rankings 
individuais, avanços no combate ao 
assédio moral, aviso prévio propor-
cional, 5.000 novas contratações na 
Caixa e dez mil no BB, proibição do 
transporte de numerários, avanço na 
igualdade de oportunidades, além de 
uma importante vitória política sobre 
a “ameaça da volta da inflação” com 
o aumento real de salário.

E finalmente em 2012, os bancá-
rios conquistaram, pelo nono ano con-
secutivo, aumento real (2% no salário 
e 2,95% no piso), além de cláusulas 
garantindo os salários dos bancários 
afastados que aguardam perícia mé-
dica, implementação de projeto-piloto 
para experimentar medidas defendidas 
pelos bancários e vigilantes para a me-
lhoria da segurança nos bancos, como 
também a realização de novo censo 
da categoria para verificar questões 
de gênero e raça na perspectiva da 
igualdade de oportunidades.

Fotos: Arquivo – SEEB/CE
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Em 1989, numa assembleia his-
tórica, o Sindicato dos Bancários do 
Ceará filia-se à Central Única dos Tra-
balhadores (CUT).  Também em 1989 
seguiu-se uma série de greves, onde os 
bancários arrancaram várias conquis-
tas que se incorporam às convenções 
coletivas dos bancários, tais como o  
Plano de Cargos e Salários (PCS) para 
os bancos oficiais, equiparação do BB 
ao BNB e a criação de pisos salariais 
para os bancos privados.

Em 1983, o Sindicato dos Bancá-
rios do Ceará participa do I CONCLAT 
que fundou a CUT e, na ocasião, a 
entidade elege uma delegada para a 
direção nacional da Central, a bancária 
Cleide Bernal.  Em 1984, com apoio da 
CUT, bancários do BB e BNB paralisam 
suas atividades por 24 horas contra o 
pacote que impunha uma série de res-
trições estatais e conquistam o reajuste 
pela inflação integral.

Em pleno governo neoliberal de 
FHC, com Tasso Jereissati no Ceará, 
o Sindicato travou ferrenha luta contra 
as demissões em massa nos bancos 
públicos, contra a privatização do sis-
tema financeiro estatal e o desmonte 
das conquistas históricas da categoria 
bancária.

Ressalte-se no período de 1998 a 
2002, com total apoio da CUT, foram 
realizadas pelo SEEB/CE, as Caravanas 
da Solidariedade contra as privatiza-
ções das empresas do setor público.

A partir de 2003, o Sindicato vem 
acumulando uma série de conquistas: 
aumento real de salários, por nove anos 
consecutivos; ampliação da PLR; cesta 
alimentação e 13ª cesta; ampliação 
da licença maternidade; pagamento de 
passivos trabalhistas; a luta pela igual-
dade de direitos para homoafetivos; 
intensificação da luta pela isonomia 
entre novos e antigos funcionários, 
entre outras.

Filiado à CUT, 
Sindicato avança 
nas conquistas 
para categoria

Conquistas dos bancários após a filiação
1992 – Os bancários conquista-

ram a primeira Convenção Coletiva de 
Trabalho, válida para todo o País.

1994 – Os bancários conquistam 
com muita luta o vale-alimentação.

1995 – Bancários são a primeira 
categoria a conquistar a Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR).

1997 – A categoria bancária 
conquista a complementação salarial 
por doença ou acidentes e conquista  
a verba de requalificação profissional 
na demissão. Foi criada a comissão 
permanente de saúde.

1998 – A categoria conquistou 
a implementação do Programa de 
Prevenção, Tratamento e Readaptação 
de LER/DORT.

2000 – Bancários conquistaram 
a inclusão na CCT da cláusula sobre 
igualdade de oportunidades.

2003 – Primeira campanha sa-
larial unificada dos bancários. Com 
greve, os bancários dos bancos públicos 
conquistaram a mesma PLR dos bancos 
privados.

2004 – Com greve, bancários 
conquistaram aumento real de 1,7% 
no salário e 5,7% sobre o piso salarial.

2005 – Após greve vitoriosa, o BB 
assina pela primeira vez a CCT da ca-
tegoria. Bancários conquistaram 0,9% 
de ganho real no salário. Empregados 
da Caixa conquistaram equiparação do 
valor de cesta-alimentação da Fenaban.

2006 – Bancários conquistas valor 
adicional de PLR e de 0,6% de aumento 
real. Pela primeira vez, a Caixa assina 
a Convenção Coletiva de Trabalho. Foi 
implantado o grupo de trabalho para 

debater assédio moral.

2007 – A categoria conquista a 
13ª cesta alimentação e tem 1,1% de 
ganho real no salário.

2009 – Ano da conquista da 
licença-maternidade de 180 dias; mu-
dança no modelo de cálculo e melhores 
da PLR adicional; inclusão dos parceiros 
do mesmo sexo nos planos de saúde; 
avanços na Igualdade de Oportunida-
des; 15 mil contratações no BB e na 
Caixa; e criação de mecanismos de 
combate ao assédio moral.

2010 – inclusão na Convenção 
Coletiva de Trabalho pela primeira vez 
da cláusula com mecanismo de com-
bate ao assédio moral. Ganho real de 
3,1% no salário e de 11,6% no piso.

2011 – Aumento real de 1,5% 
no salário e 4,3% no piso. Fim da 
divulgação dos rankings individuais de 
produtividade; avanços no combate 
ao assédio moral e no PCMSO; aviso 
prévio proporcional; cinco mil novas 
contratações na Caixa e dez mil no BB; 
proibição de numerário por bancários; 
avanços na Igualdade de Oportunida-
des; vitória política sobre a ameaça de 
inflação, com aumento real de salário.

2012 – Ganho real de 2% no 
salário e 2,95% no piso, no auxílio-
refeição, na cesta alimentação e na 13ª 
cesta-alimentação. Inclusão de cláusula 
garantindo os salários dos bancários 
afastados que aguardam perícia mé-
dica; implementação de projeto-piloto 
para experimentar medidas defendidas 
pelos bancários e vigilantes para melho-
ria da segurança nos bancos; realizar 
censo na categoria para verificar ques-
tões como gênero e raça, na perspectiva 
da igualdade de oportunidades.
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O  S i n -
dicato travou 
intenso em-
bate contra 
os oito anos 
da truculen-
ta gestão do 
ex-presidente 
Byron Quei-
roz no BNB 
(1995-2002). 
A luta históri-
ca mobilizou 
b a n c á r i o s 
e sociedade 
p a r a  c o m -
bater princi-
palmente a 
corrupção e 
a impunidade. 

 “Foi uma 
época de ter-
ror para o fun-
c ional i smo, 
com demis-
sões abusivas, perseguições políticas, 
transferências irregulares e outros des-
mandos. Além disso, o canal de nego-
ciação entre o Sindicato e a direção do 
BNB simplesmente não existia”, lembra 
Tomaz de Aquino, diretor do Sindicato, 
funcionário do BNB e coordenador da 
Comissão Nacional dos Funcionários 
do BNB (CNFBNB). Até os encontros 
dos funcionários eram feitos de maneira 
clandestina, um reflexo da resistência 
durante a era Byron. 

O Sindicato foi o primeiro a de-
nunciar na imprensa as irregularidades 
da gestão Byron, em junho de 1997. 
Na ocasião, a Folha de S. Paulo divul-
gou o pedido da entidade para que o 
governo federal investigasse as opera-
ções no BNB, que teriam beneficiado 
o então governador Tasso Jereissati 
(PSDB/CE). Para divulgar as denúncias 
à sociedade, o Sindicato reproduziu 
matéria de capa publicada pela re-
vista IstoÉ (Ed. 1610) que denunciava 
novamente Tasso de beneficiar suas 
empresas com dinheiro público. 

Foi em mesa de negociação que 
os funcionários do BNB conquista-

Byron: era de terror no BNB

ram importantes vitórias 
e recuperaram benefícios 
históricos retirados arbitra-
riamente na gestão Byron. 
A luta do Sindicato deu 
frutos. Em 2007, Byron 
foi condenado pela Justiça 
Federal a 13 anos de re-
clusão, acusado de gestão 
fraudulenta e formação de 
quadrilha. 

Em 2010, Byron foi 
condenado novamente 
pela Justiça Federal, em primeira ins-
tância, por omissão de constituição 
de provisões, pela não classificação 
das operações de contas em atraso e 
crédito em liquidação. Os réus foram 
condenados a ressarcirem prejuízos 
financeiros causados à instituição no 
período de 1997 a 2000 que podem 
ultrapassar R$ 7 bilhões.

Nesse ano, os funcionários fecha-
ram o ciclo de restabelecimento de 
todos os direitos e benefícios, supri-
midos na era Byron, mediante acordo 
com o Banco ou via ação judicial. O 
processo de resgate começou com o 

passivo trabalhista das promoções.
Logo após veio o retorno e o 

pagamento das diferenças da licença 
prêmio e, finalmente, se concluiu com 
o ATS e as Folgas. O ATS (anuênio) e 
as folgas foram retirados dos funcioná-
rios do BNB em 1997, por decisão da 
autoritária gestão Byron. 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 tra-
balhista ajuizado pelo Departamento 
Jurídico do Sindicato.

Foto: Arquivo – SEEB/CE
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Entre 1999 e 2001, 
o Sindicato dos Bancários 
do Ceará se mobilizou 
em defesa do patrimônio 
público e contra as priva-
tizações dos bancos fede-
rais, Correios e Petrobrás, 
organizando caravanas 
pelo Interior e capital para 
conscientizar a sociedade 
da importância dessas 
instituições. Nessa épo-
ca, o movimento sindical 
vivenciou novos desafios. 
Apesar da gestão neolibe-
ral do FHC, o movimento 
bancário continuou bri-
gando pelas bandeiras da 
categoria e em defesa da 
sociedade. 

“O Sindicato dos Ban-
cários do Ceará é uma 
entidade com credibilidade 
e aceitação pela sociedade 
cearense e já mostrou que 
não é corporativista, mas sabe lutar tam-
bém pelos interesses da coletividade. É 
um defensor da categoria, sem esquecer 
os interesses gerais da sociedade”, diz 
Tomaz de Aquino, diretor de Cultura da 
entidade e que participou ativamente das 
caravanas. 

Caravanas contra a privatização

A Caravana contra a Privatização 
foi um marco na história do sindicalismo 
cearense e exemplo para sindicatos de 
todo o País. Naquele período, auge do 
neoliberalismo patrocinado pelo go-
verno FHC, a Caravana percorreu 154 
municípios do interior do Ceará e mais 

de 40 bairros de Fortaleza. “Foi 
um movimento de resistência que 
contribuiu para a permanência do 
BB, BNB, CEF, Correios e Petrobras 
como empresas do Estado brasi-
leiro, até a chegada do governo 
Lula”, lembra Tomaz. 

Fotos: Arquivo – SEEB/CE
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Em toda a sua história, o Sindi-
cato sempre reconheceu o poder da 
Comunicação em unir e fortalecer a 
categoria. A presença da entidade em 
diversos tipos de meios de comunicação 
é uma prova disso: Rádio Bancários, 
Tribuna Bancária, Revista O Bancário, 
TV Bancários, Twitter, Facebook, Flickr 
e Youtube. Com essas ferramentas de 
comunicação os bancários podem 
acompanhar de perto a ação do Sin-
dicato e se atualizar sobre as lutas e 
conquistas da categoria. 

A Secretaria de Imprensa do Sin-
dicato é considerada uma das mais 
organizadas dentro do mundo sindical 
cearense e atua tanto nos meios mais 
tradicionais de comunicação como em 
páginas das principais redes sociais. 
“Essa presença em diversas plataformas 
facilita o contato com os bancários e 
mostra o compromisso do Sindicato 
com uma comunicação eficiente. O 
objetivo é divulgar as reivindicações de 
forma rápida e conseguir uma adesão 
forte ao movimento de pressão aos 
bancos e de respeito aos bancários”, 
afirma Marcos Saraiva, atual secretário 
de imprensa da entidade.  

Plínio Bortolotti, ex-diretor do Sin-
dicato e atual diretor instituicional do 
Grupo de Comunicação O Povo, foi 
quem criou, em 1988, a atual estrutura 
de comunicação da entidade: totalmen-
te computadorizada, com jornalistas, 
assessoria de imprensa e diagramador. 
A partir daí, a imprensa do Sindicato se 
profissionalizou. 

Tribuna Bancária – O jornal 
semanal é o principal e mais antigo 
instrumento de comunicação da entida-
de. Concebida em 1979, a Tribuna foi 
idealizada para reforçar a mobilização 
da categoria, seguindo o reaquecimen-
to do movimento sindical em todo o 
País no final da década. Com tiragem 
de 11.500 exemplares, o jornal circula 
entre bancários de todo o Ceará, dentro 
da base do Sindicato.

Como todo jornal sindical, a Tri-
buna Bancária tem por objetivo não 

Secretaria de Imprensa: Comunicação 
como instrumento de mobilização

só divulgar as atividades do Sindicato, 
mas também analisar os aconteci-
mentos, conscientizando a categoria 
e assim, cumprindo o papel que cabe 
às entidades sindicais como um todo. 
Reforçando seu papel social, o jornal 
se engajou em campanhas históricas 
como as Diretas Já, as Caravanas da 
Solidariedade, o Fora Collor, a eleição 
de Lula como primeiro presidente do 
movimento popular, a luta contra a 
privatização do BEC, entre outras.

Rádio Bancários – Antes das 
facilidades da Internet, a comunicação 
do Sindicato com a sua base se dava, 
basicamente, através da Tribuna, que 
atingia apenas a categoria bancária. 
Ao longo dos anos, a entidade sentiu a 
necessidade de dialogar também com 
o grande público, surgindo a ideia de 
utilizar uma mídia muito popular: o rá-
dio. Em 1993, então, foi para o ar pela 
primeira vez o programa Rádio Bancá-
rios. Com apresentação do jornalista 
Nonato Lima, o programa é transmitido 

pela Rádio Universitária FM 107,9, de 
segunda a sexta, de 7h30 às 8h. 

Redes Sociais – Para ampliar 
os canais de comunicação e estreitar 
a relação com a categoria, o Sindicato 
também está presente no Facebook, 
Twitter, Flickr e Youtube. No Facebook 
e no Twitter, estão disponíveis informa-
ções sobre a entidade, as mobilizações, 
as negociações, notícias sobre o traba-
lho bancário e demais assuntos de inte-
resse da categoria. Através do Flickr e 
do Youtube – sites de compartilhamento 
de fotos e vídeos, respectivamente – os 
bancários podem ver os registros de 
eventos, manifestações, assembleias 
e demais atividades promovidas pela 
entidade. 

Para acompanhar o Sindicato nas 
redes sociais:

Facebook: seebce
Twitter: @bancariosce
Flickr: seebce
Youtube: seebce
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A luta contra a privatização do BEC (Banco 
do Estado do Ceará) durou 11 anos e mostrou a 
resistência do Sindicato dos Bancários do Ceará, 
recheada de mobilizações populares incluindo ca-
ravanas por todo o Estado, audiências públicas nas 
Câmaras Municipais no Interior cearense, campa-
nhas de mídia, muitas negociações políticas entre 
sindicalistas e parlamentares e os governos federal e 
estadual e, por último, um forte período de batalha 
judicial. O movimento sindical bancário se contra-
pôs e se confrontou no debate público e na Justiça 
durante 11 anos, encarando a enorme truculência 
do poderio econômico.

Tanto o Sindicato como a Associação dos 
Funcionários do BEC (Afbec) realizaram contatos 
políticos de toda ordem com a União e o Estado 
para abrir canais de negociações, sem sucesso. 
Ao longo desses 11 anos, as entidades sempre 
buscaram alternativas para o BEC, principalmente 
a sua incorporação a outro banco público, no caso 
o BNB ou BB.

A última batalha se deu no campo judicial após 
haverem se esgotado todas as possibilidades no cam-
po político. Essa luta foi travada pelo Sindicato dos 
Bancários juntamente com o PC do B no Supremo 
Tribunal Federal, que determinou a suspensão dos 
leilões de 15 de setembro, 13 de outubro e o último 
marcado para o dia 20/12/2005, em São Paulo. No 
entanto, mediante recurso interposto pelo BACEN 
junto ao STF, o Banco Central acabou por realizar o 
leilão na quarta-feira, dia 21/12/2005, às 16 horas, 
tendo em vista posição tomada pela Ministra Ellen 
Gracie que revogou a decisão do Ministro Marco 
Aurélio cassando novamente a liminar do TRF de 
Recife que impedia a privatização por não cumprir 
os prazos legais para licitação.

O Sindicato dos Bancários do Ceará e seu 
corpo jurídico estiveram sempre atentos a toda ten-
tativa de manobra por parte do Banco Central para 
modificar a última decisão do STF, de forma que 
fosse mantida a suspensão do leilão de venda do 
BEC. No entanto, o BEC foi vendido ao Bradesco por 
R$ 700 milhões, com ágio de 28,98% no dia 
21/12/2005 às 16h26. O movimento sindical, no 
entanto, continuou na luta em defesa dos trabalha-
dores, sempre exigindo dos gestores do Bradesco a 
tão proclamada responsabilidade social do banco.

O Banco do Estado do Ceará, de 41 anos, tinha 
69 agências no Ceará e uma em Brasília (DF), o 
que representava 19,01% das instituições bancárias 
presentes no Ceará, mais de 281 mil contas correntes 
e 863 funcionários ativos.

BEC: Luta contra a privatização 
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mobilizou bancários por 11 anos

Histórico da luta em defesa do BEC 
1994 – Em dezembro, o então governador Tasso Jereissati anuncia a 

intenção de privatizar o BEC. Começa a luta do Sindicato dos Bancários e 
Afbec em defesa do BEC, numa batalha jurídica e política.

1998 – Em julho, o Governo do Estado assinou com a União carta de 
federalização do BEC. Em novembro, a Assembleia Legislativa aprova a 
federalização. O Sindicato dos Bancários do Ceará dá continuidade à luta 
realizando caravanas contra a privatização do BEC por todo o Estado.

1999 – O Senado aprova empréstimo de R$ 984,72 milhões da União 
para o Governo do Ceará para cobrir o rombo do BEC. Em maio, o BEC é 
federalizado.

2000 – Em novembro, o BC publica edital de licitação para contratar as 
empresas que avaliaram o preço mínimo de venda.

2002 – De julho a dezembro o leilão do BEC é adiado sete vezes. O 
Sindicato dos Bancários entra na justiça para barrar o processo de privati-
zação. O BC anuncia a data do leilão para 18 de julho e o preço mínimo 
de R$ 344 milhões. Sindicato e Afbec lançam plano de reestadualização do 
BEC. BC descarta a proposta. O BC, em fevereiro, publica sumário do edital 
de privatização do BEC para pré-qualificar as empreas interessadas. São 
pré-qualificados Itaú, Bradesco e Unibanco.

2003 – O TCU determina que o Banco Central faça uma reavaliação do 
BEC. O Ministro Palocci recebe parlamentares e sindicalistas pedindo a sus-
pensão da venda do BEC e a incorporação ao BNB. O governador do Ceará 
descarta essa possibilidade e inicia forte ofensiva pela privatização do BEC.

2004 – Sindicato dos Bancários do Ceará faz audiências públicas nas 
Câmaras de Vereadores em todo interior do Estado; lança nova campanha de 
mídia em defesa do BEC; Governo do Estado formaliza acordo com a União 
para que o novo controlador do BEC permaneça administrando a conta única 
do Estado. Sindicato dos Bancários entrega dossiê ao TCU e a Controladoria 
Geral da União mostrando irregularidades praticadas pela diretoria do BEC 
e pede seu afastamento.

2005 – Em setembro, o Sindicato realizou nova campanha de mídia em 
defesa do BEC e com apoio do MST e CUT ocupou a agência Centro do BEC, 
em Fortaleza; ainda em setembro, é realizada uma grande carreata em defesa 
do BEC. Nos últimos meses do ano foram feitos vários contatos políticos em 
Brasília, inclusive com o próprio Presidente Lula. Um dos marcos da luta em 
defesa do BEC aconteceu no dia 14 de setembro, quando o STF julgou Ação 
Direta de Inscontitucionalidade e decidiu, por unanimidade, que a conta única 
do Estado não podia ficar em banco que não fosse público.  O Sindicato dos 
Bancários do Ceará entra com ações judiciais na Justiça Federal em Fortaleza 
e no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, e consegue suspender o leilão 
por três vezes nos últimos quatro meses do ano. No dia 19/12, o ministro 
Marco Aurélio do STF suspendeu o leilão. No entanto, dia 21/12, a ministra 
Ellen Gracie revogou a decisão do STF e liberou a realização do leilão. O 
BEC foi vendido para o Bradesco por R$ 700 milhões, com ágio de 28,98% 
no dia 21/12 às 16h26.

Fotos: Arquivo – SEEB/CE
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Essa luta contra a pri-
vatização do BEC começou 
em 1995 com anúncio feito 
pelo então governador Tasso 
Jereissati, anúncio esse em 
consonância com o projeto 
nacional em voga, implanta-
da pelo governo neoliberal 
de FHC, de privatizar todas 
as empresas estatais impor-
tantes, transferindo, assim, o 
patrimônio dos trabalhadores 
acumulados nos últimos 50 
anos para a iniciativa privada. 

Era uma programação política internacional apelida-
da de neoliberalismo e no Brasil, o Ceará foi piloto nesse 
processo de privatização. Tasso anunciou a privatização do 
BEC, da Cagece, da Coelce, Telemar, do Seproce, tudo que 
pudesse ser entregue ao  capital financeiro privado.

O BEC era uma das joias da privatização. Naquela 
época estava assumindo a Associação dos Funcionários do 
BEC ( Afbec) e no primeiro dia de mandato tive nas mãos o 
início desse problema. Mas nós fizemos uma confrontação 
política com o governo do Estado e com o governo federal 
que durou 11 anos, onde nós resistimos de todas as formas 
à privatização do BEC.

Durante todo esse tempo, o governo logrou  êxito em 
outras privatizações, mas não do BEC. Houve mobilização 
muito grande dos trabalhadores do BEC, envolvimento 
muito grande das forças sindicais, tendo a frente  o Sin-
dicato dos Bancários do Ceará, que junto com a Afbec, 
mobilizou o movimento sindical do País inteiro, mobilizou 
o setor político partidário do Estado e isso resultou em 
diversas  atividades, como audiências públicas em muni-
cípios cearenses, onde tinha agências do BEC e audiência 
na Assembleia Legislativa e até debates nacionais sobre 
a privatização.

Finalmente, Tasso deixou o governo sem privatizar o 
BEC. Posteriormente, o projeto continuou, pois a  intenção 
do Governo Federal era também privatizar os bancos fede-
rais, como Caixa, Banco do Brasil, Basa e BNB. Houve uma 
resistência generalizada.

A resistência do BEC foi a maior do País. Mas nesse 
período o Banco foi quebrado, premeditadamente, pelo 
governo para justificar sua privatização, houve intervenção 
do Banco Central, perdendo as suas funções, e finalmente,  
completamente estagnado, o BEC foi entregue à iniciativa 
privada. Mas ficou o exemplo da luta de resistência, tendo 
a frente à Afbec  e  o Sindicato dos Bancários do Ceará. 

Erotildes Edgar Teixeira – diretor do SEEB/CE e 
ex-presidente da Afbec

Resistência contra a privatização do BEC: 
exemplo de luta

Fotos: Arquivo – SEEB/CE
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Vários campeo-
natos esportivos, ao 
longo dos 80 anos do 
Sindicato dos Bancá-
rios do Ceará, marca-
ram anos de conquistas 
para a categoria. Os 
bancários mostraram 
que sabem lutar não 
apenas fora, mas tam-
bém dentro de cam-
po.  O Sindicato dos 
Bancários do Ceará 
propiciou à categoria 
atividades de esporte e 
lazer, que movimenta-
ram os fins de semana 
dos bancários, com 
rodadas de Futsal e 
de Futsoçaite, além de 
atividades multiesporti-
vas, tais como torneio 
de futsoçaite, voleibol, futsal infantil e natação. 

Os resultados alcançados nestas competições sempre 
trouxeram satisfação, principalmente, devido ao senso espor-
tivo dos participantes, o alto nível dos jogadores e o respeito 
mútuo entre os mesmos, ficando mais uma vez constatado o 
poder do esporte em propiciar a descontração e a unidade 
da categoria.

Este ano, o futebol soçaite  dos bancários completou  
26 anos dessa prática esportiva. Sempre buscando valorizar 
os atletas, dando-lhes premiação, tais como melhor goleiro, 
artilheiro, equipe mais disciplinada, além dos já tradicionais 
prêmios para os três primeiros colocados. 

Já no Futsal dos bancários, os jogos têm agitado a ca-
tegoria e feito o congraçamento dos amantes desse esporte 
por 30 anos seguidos no Sindicato. Grandes times disputaram 
essa modalidade, destacando atletas bancários de bancos 
público e privados.

Mais recente, uma nova atividade foi introduzida pela 
Secretaria de Esporte e Lazer do SEEB/CE, com o I Torneio 
Master de Futsoçaite, reunindo os atletas mais experientes 
da categoria, propiciando lazer aos adeptos dessa modali-
dade, que estão na faixa etária a partir de 40 anos. A ideia 
é assegurar aos atletas manterem a mente e o corpo sãos.

“O esporte está cada vez mais evoluindo na sociedade 
e esta prática traz imensos benefícios para a saúde, para a 
educação e para a cidadania. No Sindicato dos Bancários 
do Ceará a nossa prática esportiva é congraçamento, pois 
o esporte promove a união, o respeito entre as pessoas e 
uma vida mais saudável”, disse Ribamar Pacheco, diretor 
do SEEB/CE.

Esporte e Lazer: confraternização e 
congraçamento

Pacheco lembra ainda que “a cada rodada esportiva 
ficava claro que não se tratava somente da disputa de uma 
modalidade esportiva, mas da amizade e fortalecimento 
da unidade dos bancários”. Segundo ele, a Secretaria 
promete continuar com as ações de promoção da prática 
esportiva e de lazer, visando dar continuidade ao congra-
çamento da categoria. 

Fotos: Arquivo – SEEB/CE
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O Sindicato dos Bancá-
rios do Ceará completou no 
último dia 21 de fevereiro 
80 anos em defesa da ca-
tegoria e de uma sociedade 
mais justa para todos. Desde 
1933,quando o Sindicato 
iniciou suas atividades no Esta-
do, a entidade vem se firman-
do como uma das principais 
entidades sindicais do Brasil.

O Sindicato dos Ban-
cários é a segunda entidade 
sindical mais antiga do Ceará 
– a primeira foi o Sindicato dos 
Ferroviários – está presente em 
174 municípios do Estado, 
tem 70% dos bancários de 
sua base filiados, participou 
ativamente da construção da 
Central Única dos Trabalhado-
res, organiza e constrói a uni-
dade dos trabalhadores regionalmente através da criação e 
atuação da Federação dos trabalhadores do ramo financeiro 
do Nordeste FETRAFI/NE-CUT, nacionalmente está numa luta 
constante com outras entidades para enfrentar os ataques 
contra os direitos trabalhistas e é um dos dez maiores sindi-
catos de bancários do País em termos de filiação, contando 
com mais de 70% dos bancários fortalecendo a entidade.

Essa legitimidade, adquirida ao longo dessas oito déca-
das, fortalece a capacidade de organização, de mobilização, 
não só para contratação de direitos, mas também para ela-
boração de propostas que venham a se tornar propostas da 
sociedade, dos partidos que defendem a melhoria de vida 
da população, em particular os bancários, para que virem 
políticas públicas visando justiça social.

A luta dos trabalhadores tem se efetivado no Brasil pelo 
fortalecimento das suas organizações para avançar as suas 
reivindicações, para qualificar e discutir com a sociedade e 
com os setores econômicos os interesses laborais e o Sindi-
cato dos Bancários tem sido uma referência importante não 
somente para a categoria bancária, mas para o conjunto 
dos trabalhadores brasileiros.

O Sindicato teve uma importância muito grande tam-
bém na criação de novos sindicatos, de categorias que não 
tinham organização, Dieese, e hoje, essa solidariedade de 
classe é essencial para que venhamos a superar os desafios 
do mundo moderno.

O Sindicato é uma escola de formação política a partir 
do trabalho cotidiano de escutar, mobilizar e organizar os 

trabalhadores, e forma um perfil muito específico de cidadão 
que tem possibilidade de compreender os desafios sociais, 
populares e sindicais defendendo conquistas históricas e 
formulando propostas de trabalho decente, emprego, remu-
neração, saúde, segurança e igualdade de oportunidades 

Atuante na categoria e na sociedade – Desde 
21 de fevereiro de 1933, o Sindicato dos Bancários já ini-
ciou suas atividades fazendo manifestações,paralisações, 
reivindicando melhores salários, denunciando situações de 
insalubridade, de periculosidade no trabalho, lutando por 
jornada, que desde 1934 os bancários conquistaram a jor-
nada legal de seis horas. Essas gestões foram interrompidas 
em 1937 até 1945 pela ditadura do regime Vargas e, com o 
retorno democrático, o Sindicato retomou uma atuação im-
portante junto à sociedade tanto que qualificou o presidente 
José Moura Beleza como candidato a prefeito de Fortaleza, 
discutindo melhorias para a cidade através das lutas que se 
fazia no campo sindical e popular.

A interrupção democrática da ditadura de 1964 a 1985 
também foi um momento de muitos desafios, e que mesmo 
durante a ditadura nós conseguimos, através do Sindicato, 
fazer a grande greve de 1985, lutando por redemocratização, 
por liberdade, e por justiça social.

De 1986 a 1990, tivemos a retomada da entidade com 
a então presidente Maria da Natividade, ressaltando a im-
portância dos militantes do PCB, mas já com o advento dos 
militantes do Partido dos Trabalhadores e das correntes políti-

80 anos do Sindicato dos80 anos do Sindicato dos
Bancários do CearáBancários do Ceará

Fotos: Arquivo – SEEB/CE

Revista O Bancário nº 18 – Janeiro/Fevereiro de 2013
Sindicato dos Bancários do Ceará



Revista O Bancário nº 18 – Janeiro/Fevereiro de 2013
Sindicato dos Bancários do Ceará

19

cas que se organizaram na Central Única dos Trabalhadores.
Inclusive, muitos dos nossos militantes fizeram parte do 

grupo de fundadores da CUT nacional e da CUT Ceará, e ao 
longo desse último período, entre 1990-2000, nós resistimos 
a um período de arrocho salarial, de neoliberalismo, de uma 
linha de desestruturação do mundo do trabalho e dos direitos 
trabalhistas, e nós conseguimos com todas as dificuldades, 
preservar muitos direitos.

O Sindicato, através dos bancários e das suas di-
reções, lutaram pela redemocratização, pela volta das 
liberdades civis, pelas Diretas Já, contra a lógica neoliberal 
de destruição ou de implantação de um estado mínimo, 
contra as privatizações, contra a carestia, contra a seca, 
tentando viabilizar políticas públicas de crédito para 
atender a população, arredando alimentos para ajudar 
as vítimas das enchentes (que paradoxalmente mostram 
ainda a incapacidade das políticas públicas de garantir 
uma infraestrutura adequada para o crescimento do nosso 
País), as Caravanas da Cidadania que o Sindicato efetivou 
no final da década de 90 e a luta nesses últimos anos que 
nós temos feito na questão da saúde; combate à dengue; 
segurança de clientes, usuários e trabalhadores, inclusive 
com a aprovação do Estatuto de Segurança Bancária; 
na discussão de qualificar a importância de se ter mais 
e melhores empregos, para que isso gire a economia de 
uma forma virtuosa e o Sindicato espera continuar nessa 
linha. Agora o nosso grande desafio é realmente preservar 
essa história, mas construir a partir dela a transformação 
de uma sociedade mais justa.

80 anos do Sindicato dos
Bancários do Ceará

Já nos anos 2000, com o advento do governo Lula e, 
posteriormente, do governo Dilma, conseguimos avançar 
para uma contratação de direitos mais efetiva, discutindo 
não somente salário, mas emprego, saúde, remuneração, 
segurança, igualdade de oportunidades e temas importantes 
da sociedade: justiça social, distribuição de renda e políticas 
públicas.

Esses 80 anos são motivo de muita comemoração dos 
trabalhadores bancários, de muitas entidades e militantes que 
fizeram parte dessa história, como José de Moura Beleza, 
Maria da Natividade, Nélson Martins, Cesinha, José Pimentel, 
Tomaz de Aquino, Vaumik Ribeiro, Marcos Saraiva. Entretan-
to, a visão do Sindicato é, através do trabalhador, construir 
sua política e isso nunca foi tão necessário como agora que 
precisamos enfrentar a estrutura do sistema financeiro para 
que ele realmente seja um sistema que atenda os interesses da 
sociedade, gere desenvolvimento, melhore crédito, garanta 
fôlego para que a economia brasileira possa se desenvolver 
e nós esperamos que o ano das comemorações de 80 anos 
do Sindicato dos Bancários seja um ano de homenagem a 
história de todos que já passaram ou pelas direções ou pela 
categoria ou que lutaram junto conosco, de celebração pelos 
80 anos – quem venham mais 80 anos de muitas lutas e de 
muita mobilização e organização da categoria para que 
possamos contribuir para a construção de uma sociedade 
melhor para todos.

Carlos Eduardo Bezerra Marques, 
presidente do SEEB/CE
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Campanha Salarial 2010 - Resistência no Edifício Sede da CEF

Empregados exigem respeito em reestruturação da CEF –
Março de 2010

Ato contra a corrupção na diretoria do BNB - Julho/2012 Manifestação contra a gestão Byron Queiroz no BNB, 1997

Irreverência contra a intransigência - Setembro de 2011 Dia do Trabalhador na Praça do Ferreira - Maio de  2007

Almoço Social no Bradescão - Campanha Salarial 2009

Movimento Mais 
Empregados 
Para a Caixa, 

Mais Caixa para 
o Brasil - em 

defesa da CEF, 
em 2009
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Acampamento em defesa do BB - Julho/1995

Lançamento da Campanha Salarial - Setembro de 2008Campanha Salarial 1996

Ocupação do BEC - Dezembro de 2005

Campanha Salarial 2011

Campanha Salarial 2008 com o lema Unidos Somos Fortes - 
Setembro de 2008

Ato Show no Edirb/BNB - Setembro/1991

Assembleia que deu fim à greve dos bancários do BNB em 
outubro de 2003
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www.bancariosce.org.br

80 anos de 
Lutas e Conquistas


