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Editorial

A hora é de ir para as ruas!
VAMOS PRA LUTA, BANCÁRIOS!
Ameaça ao emprego, demissões, alta rotatividade, metas cada vez
mais abusivas, assédio moral constante, poucos funcionários, adoecimento,
produção a qualquer custo. Essas são só algumas das palavras que passam
pela mente de cada bancário todos os dias. Uma realidade difícil e ainda
agravada com o risco de aprovação de um projeto de lei (4330) que escancara a terceirização.
Diante desse quadro cada vez mais aterrorizante, a categoria bancária
não pode simplesmente assistir a tudo e ficar de braços cruzados. É hora
de gritar, de ir para as ruas e defender a profissão de bancário, valorizá-la
e mostrar aos banqueiros a força de uma das mais influentes categorias de
trabalhadores do País.
Esse é o momento de ir à luta. Com a campanha nacional dos bancários 2013 batendo na porta, a categoria precisa ousar, se mobilizar, fazer
a disputa na sociedade em defesa dos interesses dos trabalhadores. E essa
defesa passa pela garantia do emprego, pelo enterro definitivo do PL 4330
da terceirização, pela melhoria das condições de trabalho, pelo desenvolvimento econômico e social, por distribuição de renda e pela transformação
do Brasil em um País mais justo e democrático.
As propostas aprovadas durante a 15ª Conferência Nacional dos Bancários trazem cláusulas de defesa do emprego, melhorias na remuneração do
bancário, cobram melhores condições de trabalho, exigem a reestruturação
produtiva do sistema financeiro, mais segurança, mais respeito aos bancários. Cobram também mais investimento na saúde e na educação, pedem
o fim do fator previdenciário, cobram uma reforma política e uma reforma
tributária que atenda aos interesses da classe trabalhadora, combate feroz ao
PL da terceirização, reivindica transporte público de qualidade, realização da
Conferência Nacional do Sistema Financeiro e cobram o marco regulatório
da mídia como forma de democratizar a comunicação. Porque o bancário é
trabalhador, mas também é cidadão. A categoria merece e precisa de melhorias no trabalho, como também viver e criar seus filhos numa sociedade
mais justa.
Diante desse panorama e como forma de contribuir no processo de mobilização da categoria, a Revista O Bancário, Edição Especial da Campanha
Nacional 2013, publica nas próximas páginas um resumo das principais
reivindicações aprovadas na Conferência Nacional dos Bancários, bem como
nos encontros nacionais de funcionários dos principais bancos do País (BB,
CEF, BNB, Bradesco, Itaú, Santander e HSBC) para que a nossa categoria se
informe, se una, se mobilize e mostre a sua força para realizarmos este ano
uma das maiores campanhas dos últimos tempos, arrancando conquistas
para a categoria e para toda a sociedade.
Estamos vivendo um momento ímpar no País em que o povo está indo
às ruas para demonstrar ao poder público a sua insatisfação. Essa é a hora
dos bancários também levantarem suas bandeiras e seus cartazes contra os
banqueiros, que sugam os recursos do nosso País, lucram muito e pouco
colaboram com o desenvolvimento da Nação. A hora é agora, bancários.
Vamos para a luta juntos com a certeza da vitória.

Revista O Bancário nº 21 – Agosto de 2013
Sindicato dos Bancários do Ceará

1

Vem pra luta!

BANCÁRIOS MOBILIZADOS por
trabalho e por um Brasil mais

R

eunidos durante a 15ª Conferência Nacional dos Bancários,
realizada entre os dias 19 e
21/7, em São Paulo, um total
de 630 delegados de todos os lugares
do Brasil, deliberaram sobre a pauta
de reivindicações da categoria para a
Campanha Nacional 2013. A pauta foi
entregue aos banqueiros no dia 30/7.
Entre as deliberações, pautas
específicas dos bancários, como aumento real, elevação do piso salarial,
melhorias na PLR e nos benefícios, fim
das metas abusivas, melhores condições de trabalho, mais segurança,
igualdade de oportunidade, entre
outras. Entretanto, os bancários lutam
também por um País mais justo para
todos, ao aprovar a luta pela retirada
definitiva do Congresso do PL 4330
da terceirização, por transporte público de qualidade, pelo fim do fator
previdenciário, por reforma política e
tributária, por mais investimentos na
educação e na saúde etc.
“O bancário não está alheio ao
que acontece no País, pois além de
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trabalhador, ele é também um cidadão. Se é importante reivindicarmos
melhores condições de trabalho para a
categoria, precisamos lutar também por
melhor qualidade de vida para todos.
Assim, todos os trabalhadores sairão
beneficiados”, analisa o presidente
do Sindicato dos Bancários do Ceará,
Carlos Eduardo Bezerra.
Pauta dos Bancários
Este ano, as principais reivindicações dos bancários para a Campanha Nacional são índice de reajuste
salarial de 11,93% (reposição da
inflação mais aumento real de 5%),
piso de R$ 2.860,21 e a PLR de três
salários mais parcela adicional fixa de
R$ 5.553,15. O fim das metas individuais e abusivas também tem destaque no documento, assim como o fim
das demissões em massa e mais contratações. A categoria quer aumento
dos vales refeição, alimentação, da
13ª cesta e do auxílio-creche/babá
no valor de um salário mínimo mensal
para cada (R$ 678,00).
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“Os bancários não aguentam mais
as demissões e as péssimas condições
de trabalho. Este ano, a luta contra
o assédio moral e as metas abusivas
terá um peso maior. Não podemos
admitir que nossa categoria continue
adoecendo física e psicologicamente
por causa dos bancos”, alerta Carlos
Cordeiro, presidente da Contraf-CUT e
coordenador do Comando Nacional.
“Os bancários estão mais mobilizados que na greve do ano passado, inclusive pelo momento em que estamos
vivendo. Essa campanha não será apenas por questões corporativas. Vamos
lutar contra o PL 4330 da terceirização
e por toda a pauta colocada pelas
centrais sindicais. Também batalharemos pelas reformas que o País precisa,
sobretudo a política e a tributária. E,
claro, vamos continuar lutando pela
realização da Conferência Nacional
do Sistema Financeiro, pois temos de
discutir que bancos queremos para o
País. Agora, vamos à luta, pois todas as
nossas conquistas só vieram com mobilização”, convoca Carlos Cordeiro.

r melhores condições de
justo

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES FENABAN

“Os bancários
não aguentam
mais as
demissões e
as péssimas
condições de
trabalho. Este
ano, a luta
contra o assédio
moral e as metas
abusivas terá
um peso maior.
Não podemos
admitir que
nossa categoria
continue
adoecendo
física e
psicologicamente
por causa dos
bancos”

REAJUSTE SALARIAL

11,93% (5% de aumento real, além da inflação
projetada de 6,6%)

PLR

Três salários + R$ 5.553,15

VERBAS

Vales alimentação, refeição, 13ª cesta e auxíliocreche/babá de R$ 678,00 ao mês para cada
(salário mínimo nacional);

PISOS

R$ 2.860,21 (salário mínimo do Dieese)
Escriturário – R$ 2.860,21
Caixa – R$ 3.861,00
1º Comissionado – R$ 4.862,00
1º Gerente – R$ 6.435,00

SAÚDE E CONDIÇÕES
DE TRABALHO

Melhores condições com o fim das metas individuais e abusivas e do assédio moral que
adoece os bancários

EMPREGO

Fim das demissões em massa, ampliação das
contratações, aumento da inclusão bancária,
combate ao PL 4330, que libera a terceirização
e precariza as condições de trabalho, além da
aprovação da Convenção 158 da OIT (que
inibe dispensa imotivada)

CARREIRA

Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS)
para todos os bancários

AUXÍLIO-EDUCAÇÃO

Pagamento para graduação e pós-graduação
para todos

SEGURANÇA

Mais segurança e proibição do porte das chaves
de cofres e agências por bancários

IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES

Igualdade de oportunidades para bancários e
bancárias, com a contratação de pelo menos
20% de trabalhadores afro-descendentes

PAUTA GERAL

Fim do fator previdenciário, contra o PL 4330,
pela reforma política, reforma tributária, pela
democratização dos meios de comunicação,
mais investimentos para a Saúde, para a Educação e transporte público de qualidade, além
da regulamentação do Sistema Financeiro
Nacional
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Veja como ficariam os salários e os auxílios
com as reivindicações de 2013

COMO É HOJE

COMO FICARIA

-

11,93% (inflação + 5% de
aumento real)

Piso portaria

R$ 966,74
(R$ 1.058,96 pós 90 dias)

R$ 2.860,21
(mínimo Dieese)

Piso escriturário

R$ 1.385,55
(R$ 1.519,00 pós 90 dias)

R$ 2.860,21

R$ 1.385,55 (R$ 2.056,89 pós 90
dias, incluído gratificação de caixa)

R$ 3.861,28 (mínimo Dieese +
gratificação de caixa)

1º Comissionado

-

R$ 4.862,36

1º Gerente

-

R$ 6.435,47

90% do salário + 1.540,00

Três salários-base + R$ 5.553,15

R$ 493,58 (mês)
R$ 21,46 (dia)

R$ 678,00 (mês)
R$ 29,48 (dia)

Cesta-alimentação

R$ 367,92

R$ 678,00

Auxílio-creche/babá

R$ 306,21

R$ 678,00

Salário

Piso Caixa

PL - Regra Básica
Auxílio-Refeição

Fonte: SEEB/SP

Agenda política

“Os bancários querem dialogar
com a sociedade, mostrar suas justas
reivindicações por melhores salários,
mas queremos também fazer esse diálogo pleiteando temas importantes da
conjuntura nacional que precisam ser
discutidos com os bancários e com a
população”, explica Carlos Eduardo.
Entre as pautas gerais da Campanha 2013 estão o combate sem tréguas
ao PL 4330, que precariza as relações
de trabalho e escancara a terceirização
no Brasil; a reforma política, para democratizar o Estado; a reforma tributária,
para corrigir injustiças; debater o marco
regulatório da mídia visando democratizar as comunicações; a realização de
uma Conferência Nacional do Sistema
Financeiro, reivindicação antiga dos
bancários; o investimento 10% do PIB
na educação e de 10% do Orçamento
da União para a saúde, como forma
concreta de garantir verbas concretas
para melhorar esses dois itens; o fim do
Fator Previdenciário e transporte público
de qualidade para todos.
4

Calendário de luta
Como forma de engajar e mobilizar a categoria nessas
duas frentes de lutas, foi aprovado ainda durante 15ª Conferência um calendário de luta que mescla o engajamento da
categoria tanto na Campanha Nacional dos Bancários quanto
na pauta de reivindicações da CUT e demais centrais sindicais.
As datas, que se espalham durante todo o mês de agosto,
incluem dias de luta contra o PL 4330 e para divulgar a pauta
da categoria, além de greves de 24 horas. Confira:
15/8 – Lançamento da Campanha Nacional dos Bancários
em Fortaleza, Ceará.
20/8 – Dia Nacional de Luta dos Bancários, com passeatas
no final do dia.
28/8 – Dia do Bancário, com atos de comemoração e de
mobilização.
30/8 – Greve de 24 horas, em defesa da pauta geral
dos trabalhadores apresentada ao governo e ao Congresso
Nacional apresentada pela CUT e demais centrais sindicais.
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Campanha de mídia
A proposta de mídia para a
Campanha Nacional dos Bancários
2013 foi apresentada dia 21/7,
último dia da 15ª Conferência
Nacional dos Bancários, realizada
em São Paulo. O material é fruto
de cinco reuniões específicas
com a participação de diretores
de imprensa e jornalistas de
vários sindicatos de todo o País.
O material usa o mote “vem pra
luta” e está em sintonia com as
manifestações de rua que vêm
acontecendo desde junho.
O conceito foi construído
coletivamente e as peças
escolhidas foram criadas pela
equipe de comunicação do
Sindicato dos Bancários de
Pernambuco. O material é colorido
e traz muita irreverência e bom
humor. “Acreditamos que essa
proposta tem tudo para ajudar a
mobilizar a categoria, dialogar
com os clientes e a sociedade e
potencializar a campanha em todo
País, buscando o atendimento
da pauta de reivindicações junto
aos bancos”, destaca Ademir
Wiederkehr.
“Esta é um forma irreverente
de dialogar com a sociedade e
mobilizar a categoria. A campanha
deste ano usa o mote dos
manifestos que tomaram as ruas
no último mês de junho e mostra
à população de uma maneira
bem simples o que os bancários
querem, quais seus anseios, quais
os benefícios que essa campanha
pode trazer para clientes e
trabalhadores e esse canal de
comunicação é muito importante”,
avalia Carlos Eduardo.

Você pode acompanhar as novidades da campanha pelas redes sociais do SEEB/CE.
Acesse: www.facebook.com/SEEBCE e curta a página; acompanhe ainda o Twitter:
@bancariosce ou assine o canal Bancários CE no YouTube. As minutas específicas de
cada banco, assim como a pauta entregue à Fenaban, estão disponíveis no site do
Sindicato: www.bancariosce.org.br, no banner “Campanha Nacional 2013”.
Revista O Bancário nº 21 – Agosto de 2013
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Banco do Brasil

Bancários querem melhores condições d
Cassi e Previ e a defesa do BB como ban
Entre os dias 17 e 19
de maio deste ano, em São
Paulo, um total de 318 delegados de todo o País estiveram reunidos durante o
24º Congresso Nacional dos
Funcionários do Banco do
Brasil e aprovaram a minuta
específica de reivindicações
do funcionalismo para a
Campanha Nacional 2013.
As propostas dos funcionários
do BB seguem quatro grandes
eixos: remuneração e condições de trabalho; saúde e previdência;
organização do movimento e Banco do
Brasil e o Sistema Financeiro.
“Nós estamos enfrentando uma
das piores e mais cruéis gestões que
o BB já teve, onde o funcionalismo é
atacado constantemente, colocando o
banco em risco e desviando-se do seu
papel de banco público. Essa é uma
gestão totalmente temerária, pois o
banco vem baixando medidas unilaterais, retirando direitos dos trabalhadores e ainda se recusa a negociar com
as entidades sindicais. Não podemos
aceitar isso”, avalia o presidente do
Sindicato dos Bancários do Ceará,
Carlos Eduardo Bezerra.
De acordo com o diretor José
Eduardo Marinho, o BB vem se preocupando mais em disputar mercado com
os grandes bancos privados do que
com o funcionalismo. “O BB deveria
se preocupar em construir uma gestão
voltada para o desenvolvimento do
País, como deseja e orienta o governo
federal, voltando-se de fato para as
pessoas e respeitando e valorizando
seu funcionalismo”.
O presidente do Sindicato enfatiza,
entretanto, que para mudar essa situação em que o banco está naufragado,
só mesmo com muita mobilização e
disposição de luta. “É imprescindível
que todos participem dessa campanha
6

que se inicia, mostrando nossa força e
unidade para enfrentarmos a truculência da direção do BB”, convoca.
Organização do Movimento
Os bancários do BB devem se
engajar na luta contra o PL 4330, que
escancara a terceirização no Brasil. Há
propostas ainda para se defender a
criação de uma lei federal de combate
ao assédio moral. Lutar por isonomia
total, buscando a prática da igualdade
de oportunidades.
Os funcionários reivindicam a
ampliação das reuniões por local de
trabalho; o fortalecimento do papel
do delegado sindical; a manutenção
da mesa unificada de negociações
com a Fenaban e, por fim que o BB
reclassifique o código 307/308 (falta
não justificada e/ou não abonada) para
o código apropriado: 490 (greve legal
deliberada pela categoria).
BB e o Sistema Financeiro
Nacional
O funcionalismo do Banco do
Brasil defende que a instituição deve
resgatar seu papel de banco público,
financiando a produção e promovendo
o desenvolvimento social e se afastando
do perfil que está em prática atualmente
de competição voraz no mercado financeiro. “Queremos um banco 100%
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estatal e que valorize a sua função
pública. Queremos dizer um ‘Não’ a
essa atuação tão somente comercial”,
afirma o presidente do Sindicato, Carlos
Eduardo.
Os bancários querem para o
BB um modelo de gestão moderno
e democrático, que valorize o corpo
funcional em substituição às práticas
autoritárias. Além disso, os funcionários querem uma política que garanta
a qualidade dos serviços prestados à
população.
A ideia também é ampliar o debate
com a sociedade sobre os correspondentes bancários, para pressionar junto
ao Legislativo e lutar pelo fim desta
forma de precarização do trabalho
bancário. Os funcionários devem ainda
apoiar a política de queda de juros do
governo e lutar por um BB a serviço
do desenvolvimento nacional e, como
balizador do mercado, praticando as
menores taxas de juros e tarifas, para
que o crédito tenha responsabilidade
social e o banco cumpra seu papel de
indutor do desenvolvimento nacional.
Uma outra bandeira trata sobre o resgate da relação ética com os clientes e
usuários com o fim de procedimentos
como venda casada, obrigatoriedade
de abrir contas tarifadas, sem tarifação
para idosos, além da redução de todas
as tarifas cobradas.

de trabalho, melhorias para
anco público
Confira as principais reivindicações dos
funcionários do BB:
Plano de Carreira
Valores maiores e prazos menores nas
promoções por mérito e percentual de 6% nas
promoções por tempo, aumentando a amplitude
de remuneração entre o piso e o último nível
salarial; Piso do Dieese; PCR para
os caixas desde o primeiro
dia
p
na função.
Ascensão profissiosional e comissionaamentos
VR para caixas; jornada de
6 horas sem a
redução salarial;
Todos os comissionamentos
através de provas e títulos; recomposição das
verbas das funções que foram
reduzidas pelo
Plano de Funções;
garantia da aplicação de todos oss
reajustes sobretodass as
verbas salariais do Plano
de Funções.
Condições de trabalho
Fim do monitoramento individual do GAT; mais
contratações; cumprimento da NR-17 nas CABB;
fim das metas intradia; fim dos rankings; fim da
cobrança individual de metas; retirada das metas
individuais da GDP.

Previ
Previ para todos; fim do voto de minerva no
Conselho Deliberativo da Previ; direito de aposentadoria antecipada para mulheres aos 45 anos;
contribuição do BB à Previ sobre a PLR; volta da eleição do diretor de Participações; redução
da Parcela Previ;
Pre direito de resgate
de contribuições
patronais aos
contrib
associados
do Previ Futuro;
associa
aumento
dos benefícios
aum
de risco; criação de
teto
remuneratório no
t
benefício pago pela
Previ; manutenção
do pagamento do
BET; suspensão
das contribuições
e teto de benefícios para 100%.
Saúde e Cassi
Cassi para todos; fortalecimento
dos conselhos de
usuários e Cipas;
plano odontológico
adm
administrado pela Cassi
com custeio
c
pelo banco;
ampliaçã
ampliação das Clinicassi; promoção do Programa de Estratégia
de Saúde do Trabalhador; redenciamentos
de qualidade e ampliação de unidades próprias e
melhor aparelhadas; cumprimento de legislação trabalhista através da ação conjunta de SESMT, Cipas
e sindicatos; defesa do modelo de prevenção da
Equipe de Saúde da Família; aumentar e melhorar
os credenciamentos.
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Caixa Econômica Federal

Conecef aprova reivindicações
para Campanha 2013 e exige
melhores condições de trabalho
Com o lema “Sou da Caixa, faço
um Brasil melhor – Sobra trabalho, faltam estrutura e reconhecimento”, o 29º
Congresso Nacional dos Empregados
da Caixa (Conecef) aconteceu entre os
dias 17 e 19 de maio, em São Paulo.
Após três dias de debates, foi aprovada
a pauta das reivindicações específicas
dos empregados que será defendida
durante a Campanha Nacional 2013
e as negociações permanentes com a
empresa. A precariedade das condições
de trabalho foi o principal tema em
discussão.
O 29º Conecef contou com a participação de 337 delegados, sendo 217
homens e 120 mulheres. Foram apontados cinco grandes eixos: condições de
trabalho – 6 horas já para todos, mais
contratações, melhorias na logística e
fim do assédio moral; isonomia – ATS e
licença prêmio para todos; fim da discriminação do REG/Replan não saldado;
ticket na aposentadoria; valorização
8

do piso; Saúde Caixa e
recuperação do poder
de compra dos salários.
A crescente elevação do volume de trabalho face à forte carência
de pessoal, a prática
rotineira de horas extras
sem registro correto e pagamento correspondente
e a cobrança por metas
desmedidas figuraram
entre os fatores críticos
apontados nos debates.
“O Conecef construiu uma pauta
de reivindicações sintonizada com as
expectativas dos trabalhadores, com
aperfeiçoamentos na nossa estratégia
de organização e de mobilização e com
a nossa unidade fortalecida”, ressalta
Áureo Júnior, diretor do Sindicato dos
Bancários do Ceará e presidente da
Apcef/CE.
“A melhoria nas condições de
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trabalho foi apontada como questão
prioritária na campanha salarial deste
ano. Também foi lembrado o desafio
para os empregados da Caixa de discutir o papel da empresa como banco
público, o que implica em combater a
precarização e a terceirização trazidas
pelos correspondentes bancários e
imobiliários”, afirma Marcos Saraiva,
também diretor do Sindicato.

Pauta específica dos Empregados da Caixa
Saúde do trabalhador,
condições de trabalho e
Saúde Caixa

Fim do assédio moral; medição e adequação
obrigatória dos índices de ruído, luminosidade
e temperatura no ambiente de trabalho, a cada
seis meses; e cobertura pelo Saúde Caixa de fisioterapia, RPG, acupuntura e psicoterapia, sem
limite de sessões e sem exigência de autorização
da auditoria ou da Gipes; eliminação da carência
de 15 dias entre um atendimento e outro quando
se tratar de pronto-socorro, entre outras; adicional
de periculosidade aos empregados que trabalhem
em locais considerados áreas de risco de assaltos
e sequestros.

Funcef e aposentados

Fim do voto de Minerva nas instâncias da
Funcef; reconhecimento, por parte da Caixa, do CTVA como verba salarial para fins de aporte à Funcef, aos que
permaneceram no REG/Replan não saldado, bem como aos que saldaram; manutenção do Fundo para Revisão de
Benefícios, art. 115 do regulamento do REG/Replan saldado e art. 91 do Novo Plano, como instrumento permanente
da política de aumentos reais para os benefícios; fim da discriminação e direito do pessoal do REG/Replan migrar
para o Plano de Cargos e Salários (PCS) 2008 e Plano de Funções Gratificadas (PFG) 2010; recuperação e utilização
do superávit para melhorar os benefícios REG/Replan a exemplo do saldamento.

Segurança bancária, carreira e condições de funcionamento das
agências e representação dos trabalhadores

Fim do descomissionamento arbitrário; revogacão imediata das restrições impostas como pré-requisitos para
a candidatura de empregados ao cargo de representante eleito pelos empregados no Conselho de Administração
da Caixa, permitindo que qualquer empregado possa concorrer, independentemente de ter ou não ocupado função
gratificada; elevação do valor da indenização por assalto/sinistro para o equivalente a 100 salários mínimos calculados pelo Dieese; retomada da implantação do modelo “Agência Segura”; abertura de agências somente com o total
cumprimento do plano de segurança homologado pela Polícia Federal; criação da função gratificada de assistente
no atendimento social; valorização da função de avaliador de penhor com revisão do piso de mercado; realização de
atendimento expresso obrigatoriamente por empregado com função de caixa; abertura de novas unidades somente com
a estrutura física, de segurança e ergonomia necessárias ao atendimento adequado à população; aperfeiçoamento
do modelo do PFG, incluindo progressão horizontal em cada cargo/função, por tempo de exercício.

Papel social, contratação, isonomia, Sipon e jornada de trabalho

Jornada de seis horas para todos; fim das horas extras sistemáticas; extinção do registro de horas negativas do
Sipon e do bloqueio de acesso motivado por falta de homologação do gestor ou decorrente de hora extra não acordada; isonomia: extensão do ATS e licença-prêmio para todos os empregados admitidos a partir de 1998; revisão
da Estrutura Salarial Unificada (ESU) e do Plano de Cargos e Salários da carreira administrativa, com valorização
salarial; fim da responsabilizacão do empregado no caso de irregularidades no registro do Sipon.
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Banco do Nordeste do Brasil

Bancários do BNB querem revisão
da Camed e Capef

A pauta específica dos funcionários do BNB, entregue ao Banco no
último dia 1°/8, foi construída após dois
dias de intensos debates (24 e 25/5) em
Teresina (PI), durante o 19º Congresso
Nacional dos Funcionários do BNB.
Entre as principais reivindicações,
os funcionários do BNB cobram a
solução para alguns dos principais
problemas enfrentados pelo funcionalismo, como: revisão do PCR, isonomia,
assédio moral, situação da Capef e
Camed, entre outras questões.
“Essas reivindicações estão na
mesa permanente de negociação há
muito tempo e o BNB promete, mas não
resolve”, reclama Tomaz de Aquino,
coordenador da Comissão Nacional
dos Funcionários do BNB (CNFBNB).
Para alcançar esses objetivos, os
funcionários querem valorização do
piso com aumento real de salários,
eleição de diretores executivos na
Camed e na Capef, realização com
mais frequência de cursos presenciais
para aperfeiçoamento profissional, fim
da co-participação dos funcionários
na Camed, com o BNB assumindo
10

este ônus, combate à
terceirização seguida
pela convocação de
novos concursados,
implantação da proposta elaborada paritariamente para um
novo PCR e isonomia
de tratamento com a
concessão de licençaprêmio para todos os
funcionários.
Fortalecimento do BNB como banco público
Os bancários do BNB defendem
ainda o fortalecimento da Instituição
BNB, que passa atualmente por um
processo de reestruturação que aterroriza os funcionários. Além disso, o
Banco enfrentou recentemente várias
denúncias de irregularidades cometidas por uma gestão da qual ainda
restam quatro diretores remanescentes. “Os trabalhadores não têm culpa
se o Banco quer agora mudar uma
estrutura voltada para o clientelismo,
fato que ele mesmo criou. Se for
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mudar, tem que ser para melhorar,
mas não com o chicote nas costas
dos trabalhadores”, avalia Tomaz
de Aquino.
O dirigente sindical completa
afirmando que a moralidade da gestão é de fundamental importância
para a subsistência do Banco. “Nós
do Sindicato dos Bancários queremos
o afastamento desses quatro diretores
remanescentes da gestão Smith, bandeira que empunhamos desde a época
das primeiras denúncias de práticas de
irregularidades”, reforça Tomaz.

ão do PCR e fortalecimento
Confira os principais pontos da pauta
REMUNERAÇÃO E EMPREGO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isonomia de tratamento com licença-prêmio para todos;
Vale-cultura;
Bolsa educação englobando graduação, pós-graduação e cursos de línguas;
Licença paternidade de 30 dias;
Proibição do transporte de numerários por funcionários;
Implantação do novo Plano de Cargos e Remuneração, elaborado paritariamente;
PLR Social linear de 3% para 4%;
Solução de passivos trabalhistas;
Incorporação de função para quem exercer comissões por mais de cinco anos ininterruptos;
Extensão do empréstimo de férias para os pós-1988, sem correção pelo reajuste salarial;
Mais incentivo para a formação profissional do funcionalismo;
Concorrências transparentes, objetivas, com peso menor para entrevistas e dinâmica de grupo.

PREVIDÊNCIA E SAÚDE
•
•
•
•
•
•

Eleição de diretor executivo representante dos funcionários na CAPEF e CAMED;
Implantação das medidas propostas pelo GT-CAMED;
Revisão dos benefícios do plano BD da CAPEF;
Programa de prevenção à saúde ocupacional;
Combate ao assédio moral;
Fim da co-participação dos funcionários na Camed.

BANCOS PÚBLICOS
•
•
•
•

Eleição do diretor representante dos funcionários;
Combate à terceirização, especialmente na gestão dos programas Credi e AgroAmigo;
Convocação dos concursados;
Abertura do processo de seleção para o Conselheiro de Administração Representante dos Funcionários
(CAREF).
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Entrevista

Presidente da Contraf-CUT fala
sobre a Campanha Nacional 2013
Foto: Drawlio Joca

Em entrevista à
revista O Bancário,
o presidente da
Confederação Nacional
dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro
(Contraf-CUT), Carlos
Cordeiro, fala sobre
as expectativas do
movimento sindical com
a Campanha Nacional
dos Bancários 2013 e
aponta três principais
desafios: valorização
do emprego bancário,
com o fim das demissões
e da rotatividade;
valorização do piso
e distribuição de
renda; e melhoria nas
condições de trabalho,
com o fim das metas
abusivas e do assédio
moral. Cordeiro fala
ainda sobre o conceito
trabalhado na mídia da
Campanha e declara que
o movimento sindical está contando com a “participação direta”
dos bancários. Como coordenador do Comando Nacional dos
Bancários e ainda presidente da Uni América – uma central sindical
mundial que tem avançado na organização dos trabalhadores em
todo o planeta – Cordeiro convoca os bancários a fazer uma grande e
vitoriosa campanha. Confira:
12
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Mobilização das centrais sindicais
O Bancário – Quais são as
expectativas em relação à Campanha Nacional deste ano?
Carlos Cordeiro – As expectativas são muito altas. Olhando a
mobilização que a sociedade vem
fazendo nesse último período, é uma
mobilização extremamente importante
porque a sociedade está cobrando mudanças e, acima de tudo, está obtendo
conquistas – como foram as reduções
das tarifas. Então nós temos um momento de mobilização e, ao mesmo
tempo, um momento de conquistas.
E olhando para o nosso setor, o setor
bancário, acabaram de sair o lucro
dos bancos: o Bradesco quase R$ 6
bilhões, o Itaú mais de R$ 7 bilhões,
o Santander R$ 2,5 bilhões. Só esses
três bancos juntos têm quase R$ 16 bilhões. Ou seja, o lucro foi, pelo menos
do Itaú e do Bradesco, muito maior do
que foi já no ano passado. Essa crise
internacional não está afetando o lucro
dos bancos brasileiros. E nós estamos
preocupados porque, como é que
pode os bancos terem muitos lucros e
estarem demitindo os trabalhadores,
fazendo rotatividade, perseguindo o
bancário para cumprimento de metas? O assédio moral tem adoecido
o bancário. Muitos bancários tomam
remédio com tarja preta, se afastam
do trabalho.
O Bancário – Como você
analisa a mobilização da categoria?
Carlos Cordeiro – A gente vê a
possibilidade de uma categoria muito
mais mobilizada – até por conta dessa
mobilização da sociedade – e exigindo dos bancos, de fato, um emprego
decente, onde você não tem corte de
empregos, não tem rotatividade, onde
você não adoeça no seu ambiente de
trabalho, onde você não corra risco
de morte. Na segurança bancária,
30 pessoas foram assassinadas no
último semestre. Em relação à própria
pressão pelo cumprimento de metas,
você tem casos de bancários que estão
morrendo e a família culpando essa
pressão que o bancário vive dentro
do banco. Então, essa situação coloca os sindicatos em uma ofensiva, de

cobrar dos bancos melhoria, de fato,
nas condições de trabalho. Olhando
para o desempenho do setor ele é bem
favorável, os bancos têm condições de
fazer isso. E olhando para a categoria,
é uma categoria mobilizada e tenho
certeza que o resultado da nossa campanha vai ser extremamente positivo.
O Bancário – Dentro da pauta de reivindicações, o que você
destaca como sendo um grande
desafio neste ano?
Carlos Cordeiro – Eu não vejo
um único desafio. Eu vejo três desafios importantíssimos que a categoria
precisa ousar e para ousar ela precisa
acreditar. Eu acredito que é possível
uma mobilização muito forte para

acabarmos com essas demissões
que os bancários vêm sofrendo. É
impossível achar que é normal 14
mil demissões no Itaú. Quando a
gente fala em 14 mil demissões, a
gente pode multiplicar esse número
por quatro, o que dá 56 mil pessoas
afetadas, porque são os bancários e
seus familiares. Então, eu acho que se
a categoria tiver um grau de mobilização muito forte, a gente consegue
enfrentar os bancos e por fim a essa
atrocidade que são as demissões e a
rotatividade. Nós não podemos sair
dessa campanha sem vencermos o
desafio das condições de trabalho.
Nós não concordamos, nem podemos
concordar, com essa violência do
assédio moral e das metas abusivas.
Os bancários estão desesperados,

cobrando, inclusive, uma postura
mais forte dos sindicatos. Porque
esses bancários estão adoecendo,
estão amedrontados e o movimento
sindical precisa enfrentar os bancos,
com mais vigor ainda, para rompermos e sairmos dessa campanha com
uma grande conquista na questão
das condições de trabalho. Nós
precisamos também fazer um debate
sobre distribuição de renda. Não
podemos aceitar os bancos lucrando
tanto desse jeito, ver um diretor de um
banco ganhando R$ 9 ou 10 milhões
de bônus e um bancário com piso de
R$ 1.519,00. Isso é 240 vezes mais
do que o outro. Quer dizer, o bancário vai ter de trabalhar entre nove
ou, dependendo do banco, 16 anos
e juntar tudo que ganha para poder
ter essa mesma remuneração. Nós
temos de avançar no debate da distribuição de renda e, especialmente,
na questão da valorização do piso.
Então, eu vejo essas questões do
emprego, das condições de trabalho
e do piso como fundamentais para a
nossa campanha.
O Bancário – A mídia da
Campanha dialoga com esses
movimentos de rua que estão
acontecendo. Qual o motivo
dessa escolha?
Carlos Cordeiro – A justificativa dessa escolha é muito por conta
dessa conjuntura, de uma sociedade
que está muito mobilizada e de uma
sociedade que, com essa mobilização,
já está conseguindo alcançar suas
conquistas – como foram as reduções
de tarifas do transporte coletivo. Isso
só foi possível porque a sociedade se
mobilizou porque ela foi para as ruas.
Então, nós queremos aproveitar esse
bancário que estava nessas mobilizações para que ele possa fortalecer a
nossa mobilização. Por isso os temas
“Vem pra luta, bancário”, “vem pra
mobilização”, “vem com a gente”,
para que a gente possa pressionar os
bancos a romper com isso, com esse
estado de violência que os bancários
estão sofrendo. Nós temos de contar
muito com a participação direta dos
bancários na nossa campanha.

Revista O Bancário nº 21 – Agosto de 2013
Sindicato dos Bancários do Ceará

13

Bancos Privados – BRADESCO

Bancários querem melhores condições de
trabalho e valorização
A pauta de reivindicações
específicas dos funcionários
do Bradesco foi definida
durante o Encontro
Nacional dos Funcionários
do banco, realizado
em São Paulo, em abril
deste ano. Os bancários
entregaram a pauta no dia
17/4 e entre os pedidos
estão tópicos como PCCS/
Remuneração, programa
de reabilitação profissional,
saúde e condições de
trabalho, parcelamento do
adiantamento de férias,
vale cultura e auxílioeducação.
“Desde a entrega da
pauta em abril, ainda
não tivemos retorno do
banco com relação às
nossas reivindicações,
entretanto, acreditamos
que com a mobilização
durante a campanha
salarial, as nossas questões
específicas comecem a
ser negociadas”, analisa
o diretor do Sindicato dos
Bancários do Ceará, Carlos
Henrique Colares.
“O dia-a-dia do funcionário
do Bradesco é muito
difícil. Além da cobrança
constante por cumprimento
de metas absurdas, ainda
convivem com o assédio
moral, com o risco de
perder o emprego, entre
outras ameaças e somente
com muita mobilização é
que poderemos enfrentar
os banqueiros e conquistar
melhorias nas condições de
trabalho para todo o corpo
funcional”, afirma o diretor
do Sindicato, Telmo Nunes.
14

Confira as principais reivindicações dos funcionários do Bradesco:
* Vale cultura (lei 12.761/2012) – Os bancários querem a concessão desse
benefício sancionado pela presidenta Dilma Rousseff.
*Parcelamento do adiantamento de férias (de forma voluntária e
dividida em até 10 vezes sem juros) – Benefício já existente no Santander, Banco
do Brasil, Caixa Econômica Federal e outros bancos. Tem como objetivo não deixar os
bancários praticamente sem salário quando voltam das férias.
* Construção de acordo específico do Programa de Reabilitação
Profissional (cláusula 43ª da CCT).
*Negociação sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), a
fim de estabelecer um novo modelo, construído coletivamente com as representações
dos trabalhadores.
* Remuneração total – Pagamento mensal, a título de remuneração complementar, de 10% sobre o total das vendas de produtos financeiros realizados nas unidades
e de 5% da receita de prestação de serviços, apurada trimestralmente e distribuída de
forma linear.
* Saúde – Garantia dos direitos dos funcionários lesionados, afastados do trabalho ou quando do seu retorno e construção de programa de reabilitação profissional
* Auxílio Educacional – Estabelecimento de programa de concessão do benefício aos funcionários que ingressarem ou que já estejam cursando o ensino médio,
graduação ou pós-graduação, em todas as áreas de conhecimento.
* Melhorias no plano de saúde – Inclusão dos pais no plano de saúde; garantia de aposentadoria com plano de saúde; ampliação da rede de atendimento do
plano de saúde e do plano odontológico, como também a ampliação das coberturas
de especialidades médicas/odontológicas
* Treinet – Realização do programa dentro da jornada de trabalho.
* Igualdade de oportunidades – Cumprimento das convenções 100 e 111
da OIT que garantem salário igual para trabalho de igual valor e proíbe qualquer
forma de discriminação.
* Investir na segurança dos bancários e clientes.
* Fim do Assédio Moral e das metas Abusivas.
* Emprego – Aumento do número de funcionários, diminuindo a sobrecarga de
trabalho e melhorando o tempo de espera no atendimento; ampliação do horário de
atendimento com a criação de dois turnos de trabalho e asseguramento de realocação
de funcionários quando do processo de reestruturação de setores e/ou fechamento de
locais de trabalho, com processo discutido com o movimento sindical.
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Bancos Privados – SANTANDER

Funcionários do Santander exigem
respeito, dignidade e fim das demissões
Emprego, saúde e condições de
trabalho e remuneração. Essas foram
as três grandes prioridades apontadas
pelos mais de 130 participantes do
Encontro Nacional dos Dirigentes Sindicais do Santander, promovido pela
Contraf-CUT nos dias 4 e 5/6, em São
Paulo. Os bancários aprovaram uma
pauta específica de reivindicações que
foi entregue no dia 26 do mesmo mês
para a direção do banco espanhol.
Na minuta, constam propostas de

emprego, condições de trabalho, remuneração, saúde e previdência complementar, além das pendências de reuniões
anteriores do Comitê de Relações Trabalhistas (CRT). “As propostas dos trabalhadores visam garantir respeito, dignidade
e valorização profissional. Queremos
sobretudo o fim das demissões, mais
contratações e melhores condições de
trabalho”, afirma Clécio Morse, diretor
do Sindicato dos Bancários do Ceará e
funcionário do Santander.

Em 2012, o número de demissões
superou o de contratações, resultando
na redução de 572 postos de trabalho.
“Neste quadro de aumento de serviço/
metas e redução do quadro de funcionários proliferam o assédio moral, a
sobrecarga, a extrapolação da jornada
e a ameaça constante de demissão. O
grande número de afastamentos são
sinais claros de que os trabalhadores
não aguentam mais essas péssimas
condições de trabalho”, analisa Clécio.

Veja as principais reivindicações dos funcionários do Santander:
Emprego
• Suspensão do processo de demissões sem justa
causa de funcionários e aplicação da Convenção 158
da OIT que proíbe dispensas imotivadas;
• Ampliação das contratações de funcionários;
• Suspensão da implantação de quaisquer projetos
de terceirização;
• Universalização do atendimento dentro de um
processo de inclusão bancária, através de agências e
postos de atendimento;
• Democratização do acesso de trabalhadores, garantindo que mulheres, negras, indígenas, homoafetivos
e deficientes tenham igualdade de oportunidades.
Saúde e condições de trabalho
• Fim das reuniões diárias para cobrança de metas
nas agências;
• Fim da exposição de ranking individual;
• Fim das metas individuais e das metas abusivas;
• Fim da proibição de abertura e prospecção de
conta universitária fora da jornada e do local de trabalho;
• Fim do desvio de funções nas agências, envolvendo
caixas, coordenadores e gerentes de atendimento e de
negócios;
• Proibição de cobrança de metas para estagiário e
menor aprendiz.
Remuneração
• Criação de um plano de cargos e salários (PCS),
como forma de corrigir as distorções;
• Participação dos trabalhadores na definição das
regras e funcionamento dos programas próprios de remuneração variável.

Saúde suplementar
• Unificação da gestão dos planos de saúde;
• Não segregação dos aposentados, assegurando aos
empregados com 5 anos ou mais de vinculo empregatício,
bem como para os seus dependentes, a manutenção do
plano de saúde durante a aposentadoria, nas mesmas
condições que gozava quando da vigência do contrato
de trabalho, mediante o pagamento de mensalidade correspondente ao valor que era descontado de seu holerite
(contra cheque);
• Assistência médica para os pais de todos os funcionários;
• Transparência na gestão dos planos de saúde;
• Divulgação das datas de upgrade e downgrade para
todos os trabalhadores, bem como ampliação da rede
conveniada de médicos, clínicas e hospitais.
Previdência complementar
• Unificação da gestão dos planos de previdência
complementar num único fundo de pensão, no Banesprev,
que possui o melhor modelo de governança;
• Melhoria de todos os planos existentes;
• Retomada imediata do funcionamento do GT do
Santanderprevi;
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Bancos Privados – ITAÚ

Bancários reivindicam mais contratações e
melhorias no plano de saúde e de previdência
Realizado no início de abril, o
Encontro Nacional dos Funcionários do
Itaú, em São Paulo, definiu a pauta de
reivindicações específicas dos funcionários, entregue à direção do banco
no dia 15/5. Entre os principais temas
específicos para este ano estão emprego, remuneração, saúde e condições
de trabalho, previdência complementar,
plano de saúde e relação com o movimento sindical.
Durante a entrega, os sindicalistas
detalharam a pauta de reivindicações,
dando ênfase à defesa do emprego.
Cobraram o fim da eliminação de postos de trabalho, da
rotatividade, dos processos
de terceirização e do horário
estendido nas agências, dentre
outros pontos.
Sobre o tema “remuneração”, destacou-se a necessidade de ampliar e redimensionar
as bolsas do auxílio-educação,
bem como de estender esse
auxílio para a pós-graduação.
Foi cobrado o parcelamento do
adiantamento de férias, a negociação imediata sobre a PCR
(Participação Complementar
nos Resultados) e também sobre
a remuneração variável praticada pelo banco por intermédio
do programa Agir.
METAS ABUSIVAS
A cobrança abusiva de metas
retornou ao debate no tema “saúde e
condições de trabalho”, diante do alto
grau de adoecimento, físico e mental,
que tem acometido os bancários do
Itaú. Assim como a necessidade de
negociar o processo de reabilitação
profissional, o PCMSO (Programa de
Controle Médico e Saúde Ocupacional), as questões que envolvem as
pessoas com deficiência (PCDs), bem
como segurança bancária, compõem
esse bloco temático. “Denunciamos
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ao banco a perseguição sofrida pelos
bancários que retornam de licençamédica e que não continuam lotados
nas suas unidades de origem, sendo arbitrariamente transferidos para
agências distantes, muitas vezes em
outras cidades”, relata o representante
do Nordeste na COE Itaú e diretor do
SEEB/CE, Ribamar Pacheco.
“Não dá mais para tolerar a forma
como a saúde dos funcionários do Itaú
vem sendo afetada pelas condições
de trabalho precárias e a cobrança
constante de metas cada vez maiores

e inatingíveis”, acrescentou Ribamar
Pacheco.
PREVIDÊNCIA
A previdência complementar
para todos os trabalhadores do Itaú
é a principal bandeira de luta desse
tema. Sobre o plano de saúde, o
Comitê de Acompanhamento do
Plano de Saúde (Caps) tem realizado
reuniões, com o objetivo de melhorar
a assistência médica e odontológica
oferecida pelo banco.
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RELAÇÕES SINDICAIS
Sobre a relação do banco com o
movimento sindical, os bancários reivindicam que seja iniciado um debate
que evite as formas de discriminação
sofridas pelos dirigentes sindicais.
EMPREGO
O Itaú fechou 7.935 postos de
trabalho somente no ano passado.
Desde 2011, os cortes já chegam a
13.699 postos. Enquanto isso, o lucro
líquido do Itaú em 2012 passou dos
R$ 14 bilhões. Em 2013, o banco
lucrou R$ 3,5 bilhões
no primeiro trimestre.
Já o emprego foi reduzido ainda mais, com o
corte de 708 postos de
trabalho. Diante disso,
os funcionários cobram
o fim das demissões,
da rotatividade e da
terceirização no banco. “Por isso, a importância de continuarmos
mobilizados combatendo as demissões e os
demais abusos cometidos pelo Itaú contra
seu corpo funcional”,
analisa o diretor do
Sindicato dos Bancários, Alex Citó.
“Nada justifica tantas demissões.
Quem visita agências comprova que
faltam funcionários para dar conta da
demanda. Muitos bancários adoecem
em função da sobrecarga de trabalho
e por conta do assédio moral para o
cumprimento de metas. Da mesma
forma, também não há justificativa
para agências com horário estendido,
nas quais ocorrem o desrespeito à
jornada de seis horas da categoria.
Então, o banco, além de cessar as
demissões, tem de contratar mais”,
conclui o dirigente.

Bancos Privados – HSBC

Pauta específica cobra garantia do emprego
e condições dignas de trabalho
Reunidos nos dias 15, 16 e
17/5, em Curitiba (PR), os funcionários do HSBC construíram a
pauta específica de reivindicações
entregue ao banco no dia 19/6. O
documento contém 42 cláusulas e
engloba questões como remuneração, emprego, saúde e condições
de trabalho.
As prioridades definidas pelo
funcionalismo são: o fim das demissões e a implantação de dispositivos
de garantia de emprego, bem como
a contratação urgente de mais
bancários; o fim das terceirizações;
a discussão de um plano de cargos
e salários (PCS) para acabar com
a atual distorção salarial entre os
funcionários; a revisão dos programas de remuneração variável (PPR)
e o tratamento dispensado aos
acometidos por doenças ocupacionais, afastados ou não do trabalho;
melhorias no plano de saúde; mais
segurança; combate à terceirização
e aos correspondentes bancários e
fim do assédio moral.
“Pela primeira vez, os funcionários do HSBC entregaram
documento reivindicatório na forma
de minuta, visando aprimorar o
processo negocial, bem como ao
final das negociações, propiciar a
assinatura de Acordo Coletivo Aditivo à CCT dos Bancários, junto ao
banco”, afirma Humberto Simão, diretor do Sindicato dos Bancários do
Ceará. “Esperamos que a direção
do HSBC compreenda que a pauta
apresentada representa os problemas enfrentados no dia a dia dos
funcionários e que ao resolvê-los
a empresa também sai ganhando.
Não podemos admitir o aumento de
eficiência do banco em detrimento
da saúde e da qualidade de vida
dos funcionários, sem qualquer tipo
de contrapartida para o funcionalismo”, pondera o dirigente.

Confira os pontos principais da pauta
específica dos funcionários do HSBC:

* PCCS – Os bancários reivindicam a criação de uma comissão paritária para a criação e implantação de um Plano de Cargos, Comissões e
Salários com critérios claros, justos e que valorize todos os funcionários
da empresa.
*Substituição – No sentido de eliminar os desvios de função, os
bancários reivindicam que o HSBC se comprometa que, no caso das substituições, ainda que de caráter provisório, seja garantido ao empregado
substituto o mesmo salário do substituído.
* Auxílio Educacional (Bolsa Educação e Bolsa de Idiomas) – Os
funcionários querem que o banco se comprometa a manter os atuais programas Bolsa Educacional e Bolsa de Idiomas, além de abrir negociação
para a revisão e melhoria dos atuais programas estendendo-os também
para cursos de pós-graduação em todas as áreas de conhecimento.
* Remuneração Variável – Com o objetivo de combater as metas
abusivas, o banco pagaria 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 a todos os seus trabalhadores.
* Garantia no emprego – Os funcionários cobram a garantia do
emprego e a implementação de medidas que visem aumentar o número
de empregados. Além disso, os bancários reivindicam que o banco reconheça os termos da Convenção nº 158 da OIT, que trata sobre dispensa
imotivada.
* Fim das metas abusivas – Como forma de combater as metas
abusivas, os funcionários querem que o banco garanta a participação
dos trabalhadores na estipulação de metas e que estas sejam de caráter
coletivo e definidas por departamentos e agências, levando-se em conta
o porte da unidade e ficando vedado o rankeamento.
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Bancários defendem
pautas importantes para os
trabalhadores brasileiros
Os 629 delegados
que participaram
da 15ª Conferência
Nacional dos
Bancários também
aprovaram, além
da pauta de
reivindicações, uma
agenda política com
temas importantes da
conjuntura nacional
que precisam ser
discutidos com os
bancários e com a
população e que
favorecem toda a
classe trabalhadora
brasileira. Confira as
reivindicações:
* COMBATE SEM TRÉGUAS AO PL 4330, QUE PRECARIZA AS RELAÇÕES DE
TRABALHO
O Pr o j e t o d e L e i ( P L )
4330/2004, do deputado Sandro
Mabel (PMDB-GO), representa
um imenso ataque aos trabalhadores. Além de não resolver nenhum
dos problemas atuais dos mais
de 10 milhões de terceirizados
no Brasil, traz para os demais 45
milhões de trabalhadores formais
o risco iminente de se tornarem
prestadores de serviços eventuais,
em condições precarizadas. Isso
18

porque o principal motivo da
terceirização é
a redução dos
custos com pessoal.
Libera
terceirização
para atividade-fim –
As empresas
poderão contratar prestadores para toda
e qualquer atividade. Hoje,
apesar de não
haver legislação
específica, o Tribunal Superior
d o Tr a b a l h o
(TST) proíbe a
terceirização
das atividades
principais das empresas. A proposta de
PL acabará com isso, desde que a empresa contratada seja classificada como
“especializada”.
Por exemplo, os bancos poderão
funcionar sem qualquer bancário, com
caixas e gerentes fornecidos por empresas
terceirizadas como profissionais especializados nessas funções, ampliando o que
já ocorre nas áreas de retaguarda, processamento de documentos e tesouraria.
E, obviamente, pagando salários ínfimos,
jornadas maiores e sem os direitos da
categoria bancária. O problema para os
bancos é que a Justiça do Trabalho vem
condenando esse procedimento como
ilícito, prática de intermediação ilegal
de mão-de-obra, mandando pagar as
diferenças salariais. E a nova lei resolveria
isso para os bancos.
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Estabelece a responsabilidade
subsidiária – A ideia é pagar menos
salários, menos direitos, sem riscos ou
obrigações à empresa contratante. O PL
4330 enterra definitivamente a possibilidade do estabelecimento da responsabilidade direta e solidária entre a empresa
que contrata os serviços e a prestadora.
Assim, caso uma empresa terceirizada
não cumpra com suas obrigações trabalhistas ou descumpra normas de saúde
e segurança, a tomadora de serviços
não precisará arcar de imediato com os
prejuízos que o trabalhador possa vir a
sofrer, como é comum, por exemplo, o
não pagamento das verbas rescisórias.
Subcontratações infinitas, PJ e
o fim dos concursos públicos – A proposta autoriza a terceirização infinita, ou
seja, os bancos poderão terceirizar todos

os seus serviços e a empresa contratada
também poderá repassar a outrem,
quarteirizando e assim sucessivamente.
Admite a formação de empresas prestadoras de serviços sem funcionários – a
PJ, que são as empresas de uma pessoa
só. Estas não têm direitos trabalhistas,
como férias, salários, licenças, uma vez
que se trata da relação entre empresas.
Essa pessoa não pode adoecer nunca,
por exemplo.
Como o PL autoriza a terceirização
também na esfera pública podemos
vislumbrar o fim da necessidade de
realização de concursos
públicos. Portanto, ao invés
de convocação por edital
dos concursos, a administração direta e indireta
poderá recorrer a forma de
contratação de prestadores
de serviços.
Legaliza os correspondentes bancários
– Enquanto existem 20 mil
agências bancárias no País,
mais de dois mil municípios
sem qualquer agência ou
PAB, já são mais de 350 mil
correspondentes atuando
como se fossem banco. O
PL 4330, mesmo com o
conceito de atividade especializada, a pedido dos
banqueiros abre a exceção
para “legalizar” as controvertidas resoluções do
Banco Central, que criaram a figura dos
correspondentes bancários e que vem
sendo contestadas no Poder Judiciário.
Discriminação, acidentes e
calote – De acordo com um estudo
de 2011 da CUT e do Departamento
Intersindical de Estatísticas e Estudos
Socioeconômicos (Dieese), o trabalhador terceirizado sofre outros prejuízos:
maior rotatividade – permanece 2,6
anos a menos no emprego do que o
trabalhador contratado diretamente;
recebe na média salários 27% a menos,
sem benefícios. No caso dos bancos,
essa diferença chega a 75% menos em
relação aos lotéricos; a cada dez acidentes de trabalho fatais, oito ocorrem
entre trabalhadores terceirizados. Por
falta de treinamento e investimentos
em qualificação, a terceirização está

matando os trabalhadores.

essas três medidas possam começar a
valer já em 2014.

* REFORMA POLÍTICA, PARA
DEMOCRATIZAR O ESTADO
O Brasil precisa realizar uma reforma política urgente, com mudanças
que vigorem já na próxima eleição, no
ano que vem. E a população precisa
ser ouvida, através de um plebiscito
que aponte o novo modelo político e
eleitoral do País. Essa é a opinião do
deputado federal Ricardo Berzoini (PTSP) e do presidente da CUT, Vagner
Freitas . Os dois comandaram os deba-

tes sobre a reforma política realizados
durante a 15ª Conferência Nacional
dos Bancários, em São Paulo. Ambos
defenderam o financiamento público de
campanha e alterações no modelo de
representação. Entre as principais propostas está o polêmico fim do Senado.
Segundo Berzoini, o atual modelo
precisa ser debatido. Ele faz parte da
comissão especial da Câmara que discute a reforma política e a esse grupo o
parlamentar deve levar três propostas:
o estabelecimento de um teto de gastos
em campanhas eleitorais, equivalente
a um terço da média de despesas da
última eleição; a proibição da contratação de cabos eleitorais e o fim do sigilo
bancário nas contas das candidaturas,
para estabelecer maior transparência
dos gastos. Há amparo legal para que

* REFORMA TRIBUTÁRIA
PARA CORRIGIR INJUSTIÇAS
A maior meta para a reforma
tributária é possibilitar a distribuição
de renda e tornar a estrutura de tributos progressiva, além do estímulo à
produção. Entre os pontos defendidos,
estão a eliminação da cobrança do imposto de renda sobre aposentadorias;
a dedução do imposto de renda para
gastos com aluguel, planos de saúde,
e educação; redução dos
impostos de produtos de
consumo popular e aumento da tributação de
itens de luxo, entre outros.
A reforma tributária
tem que considerar aspectos econômicos que
possam impulsionar o
desenvolvimento da produção e a capacidade
do Estado de ter recursos
para promover a redução
da pobreza.
A diferença entre os
tributos também é assunto
grave no País. A estrutura
tributária no País é desproporcional, onde os pobres
pagam mais impostos do
que a população mais
rica. Ao contrário do que
é o sistema na Europa, a
nossa estrutura ainda contribui para
ampliar a desigualdade. É preciso criar
estrutura tributária progressiva.
* MARCO REGULATÓRIO DA
MÍDIA VISANDO DEMOCRATIZAR
AS COMUNICAÇÕES
A proposta de Lei da Mídia Democrática (Projeto de Iniciativa Popular da
Comunicação Social Eletrônica) busca
um novo marco regulatório para a
comunicação do País. O intuito do projeto é garantir liberdade de expressão
e promoção da cultura nacional, com
pluralidade e diversidade de ideias;
combater os monopólios, proibindo
que em grandes cidades exista um mesmo dono para emissoras de rádio, TV e
jornal; limitar o tempo para publicidade
e merchandising e impedir que políticos
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sejam donos de emissoras, entre outros.
O projeto defende a regulamentação dos artigos 5, 21, 220, 221, 222
e 223 da Constituição Federal – sobre
a comunicação –, bem como reitera
a defesa da promoção e a garantia
dos direitos de liberdade de expressão
e opinião, do direito à comunicação,
da diversidade e pluralidade de ideias.
A Constituição de 1988 traz diretrizes
importantes nesse sentido, mas não
diz como alcançá-las, o que deveria
ser feito por intermédio de leis. E até
hoje não houve iniciativa do Congresso
Nacional ou governo no sentido dessa
regulamentação.
A CUT (Central Única dos Trabalhadores), por meio da Fundação
Nacional pela Democratização da
Informação (FNDC), começou a coleta
de adesões para um abaixo-assinado
a fim de embasar um Projeto de Lei de
Iniciativa Popular por um novo marco
regulatório para a comunicação do
País. O objetivo é atingir 1,3 milhão
de assinaturas.
* CONFERÊNCIA NACIONAL
DO SISTEMA FINANCEIRO
O presidente da Contraf-CUT,
Carlos Cordeiro, defende que essa é
uma das principais metas da entidade
na gestão 2012/2015. “O Brasil é a
sexta maior economia do mundo e
está entre os 12 países com a maior
concentração da riqueza. Os brasileiros
têm pouco acesso ao crédito e pagam
as maiores taxas de juros e spreads
do mundo. Essa é uma situação insustentável para um País que precisa se
desenvolver, gerar emprego e renda e
reduzir essa vergonhosa desigualdade”,
afirmou Cordeiro, em nota. “Por isso é
fundamental que a sociedade brasileira
discuta em uma conferência nacional
qual o papel que o sistema financeiro
deve desempenhar para ajudar o País a
se desenvolver. Vamos levar essa discussão ao governo federal, ao Congresso
Nacional e às entidades representativas
da sociedade civil”.
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* INVESTIR 10% DO PIB NA
EDUCAÇÃO
A Câmara dos Deputados aprovou recentemente o substitutivo ao
Projeto de Lei 323/07, que destina
75% dos recursos dos royalties do petróleo para a educação pública, com
prioridade para a educação básica, e
25% para a saúde. As Centrais Sindicais, assim como a categoria bancária,
porém, apontam que essa medida não
é suficiente porque os recursos não serão imediatos. Segundo economistas,
estes só estarão disponíveis em 2022.
Os trabalhadores defendem ações
mais concretas nesse sentido como a
aplicação de 10% do PIB. A aplicação
de recursos públicos na educação não
podem ser norteadas pelos royalties,
já que não se tem certeza ainda do
quão rentável será a exploração da
camada pré-sal – nem mesmo se será
viável. Por isso, é importante garantir
o investimento de 10% do Produto
Interno Bruto (PIB).
* INVESTIR 10% DO ORÇAMENTO EM SAÚDE
O mesmo ponto de vista aplicado
ao investimento em educação se repete
para o investimento em saúde. Os bancários acreditam que 25% dos royalties
do petróleo para a saúde pública é
muito incerto, pois não se tem certeza
do quão rentável isso pode ser.
Por sua vez, o Movimento Nacional
em Defesa da Saúde Pública coletou
1,5 milhão de assinaturas para um
projeto de lei de iniciativa popular que
designa 10% do Produto Interno Bruto
(PIB) para a saúde, proposta que será
entregue para tramitação no Congresso Nacional. As centrais sindicais e as
entidades médicas reivindicam o novo
valor para o repasse.
A Emenda Constitucional 29 fixa
percentuais mínimos a serem investidos anualmente em saúde pela União,
estados e municípios. O projeto de
lei de iniciativa popular foi entregue à
Câmara dos Deputados dia 5/8.
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* FIM DO FATOR PREVIDENCIÁRIO
Criado no governo FHC para
manter sob controle as contas da
Previdência Social, o fator calcula as
aposentadorias por tempo de contribuição e idade, funcionando na prática como um redutor dos benefícios
previdenciários. O fim do fator é hoje
a principal reivindicação dos movimentos e entidades de aposentados.
O senador Paulo Paim (PT/RS) é autor
de um projeto de lei que acaba com
o fator previdenciário, estabelecendo
a Fórmula 85/95, que soma a idade
ao tempo de contribuição até atingir
o valor de 85 para as mulheres, e 95
para os homens. O fator, hoje, reduz
entre 35% e 40% o valor real dos
benefícios no ato da aposentadoria.
No momento em que os trabalhadores mais necessitam de recursos para
a saúde, o fator previdenciário vem
morder uma parcela dos salários de
quem já trabalhou a vida inteira na
construção do País.
* TRANSPORTE PÚBLICO DE
QUALIDADE
Os efeitos negativos de um
transporte público caro e de má qualidade não estão restritos à questão
da mobilidade urbana. Prejudicam
também outras áreas vitais para a vida
do cidadão, como saúde, educação,
finanças e cultura. Especialistas e
integrantes do Movimento Passe Livre (MPL) avaliam que a mobilidade
urbana está diretamente relacionada
à qualidade de vida, além de ser um
dos maiores causadores de estresse
da vida das pessoas.
O movimento sindical, por sua
vez, questiona, inclusive, “transporte
público”. Ora, no Brasil, o que temos hoje são concessões públicas
adicionadas a incentivos e subsídios
governamentais. Portanto, temos que
exigir a redução da passagem e, por
consequência, cobrar dos empresários
a sua contrapartida.

Sindicato em ação – agosto 2013

Bancários no ato das Centrais, na Praça do Ferreira

SEEB/CE no Fórum Sindical com Super/BB e Gepes

Negociação da mesa permanente com o BNB

No Aeroporto fazendo pressão contra o PL 4330

Ato contra o PL 4330 na sede da FIEC

SEEB/CE e Contraf-CUT entregam pauta ao BNB

Sindicato inicia curso de certificação CPA 20
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Lei de segurança bancária de Tianguá em debate

80 anos de
Lutas e Conquistas

www.bancariosce.org.br
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