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[   Editorial   ]Nesta edição

Muita emoção nos campeonatos 
esportivos
Foram promovidos quatro diferentes 
competições para brindar os amantes 
do esporte (pág. 2)

Funcionários do BB denunciam 
metas abusivas
O aumento contínuo das metas tem 
causado adoecimento (pág. 4)

Caixa: exorcismo ao empregado-
fantasma
Ex-superintendente Allan Pires recebia 
sem dar expediente (pág. 5)

Eventos debatem males da 
categoria
O Fórum Sindical do BB e o seminário 
sobre assédio moral discutiram 
demandas dos bancários (pág. 6)

Sindicato participa de posses no BB 
e Caixa
A entidade enfatizou sempre a 
importância da sindicalização (pág. 7)

Bancários são homenageados na 
Câmara e na Assembleia Legislativa
Audiências solenes lembraram o Dia do 
Bancário (pág. 8)

BNB: Dia do Vermelho mostrou 
demandas dos funcionários 
Manifestação culminou com um grande 
ato no Passaré (pág. 9)

Campanha Salarial coroou a 
unidade 
A greve arrancou avanços sociais e 
econômicos (pág. 10)

Rotatividade aumenta nos bancos
Lucros exorbitantes contrastam com 
demissões e redução de salários 
(pág. 15)

Assaltos: terror na capital e no 
Interior
Sindicato entrega PL para combater 
insegurança (pág. 17)

Bancários na TV
Programa Vida e Trabalho mostra ações 
do Sindicato (pág. 19)

Itaú é o campeão das demissões
Sindicato denunciou a postura 
intransigente do banco (pág. 20)

Bancárias e bancários 
mostraram a força da unidade

A categoria bancária fez neste ano de 2011 a maior greve dos últimos 
20 anos. Durou 21 dias e paralisou 9.254 agências e vários centros adminis-
trativos de bancos públicos e privados nos 26 Estados e no Distrito Federal. 
No Ceará e demais Estados do Nordeste, no Banco do Nordeste (BNB), a 
greve durou mais oito dias.

Nosso Estado teve uma participação importante com o fechamento 
de 306 unidades bancárias, incluindo o Centro Administrativo do Passaré 
que, pela primeira vez na história das greves no Estado, paralisou percen-
tual significativo do funcionalismo. Foi uma campanha vitoriosa, apesar de 
terem os banqueiros e o Governo apontado o cenário econômico como um 
complicador para o sucesso da Campanha Nacional deste ano.

Com unidade nacional, força da mobilização e o poder de negociação 
foi possível arrancar conquistas importantes, como aumento real pelo oitavo 
ano consecutivo, valorização do piso, maior participação nos lucros e avanços 
nas condições de trabalho. Com essa greve, a categoria conquistou reajuste 
salarial de 9% (aumento real de 1,5%), valorização do piso da categoria em 
12%, que passa para R$ 1.400,00 (aumento real de 4,3%) e melhorias na 
PLR, com aumento da parcela fixa da regra básica para R$ 1.400,00 (rea-
juste de 27,2%) e do teto da parcela adicional para R$ 2.800,00 (reajuste 
de 16,7%). A campanha unificada vem sendo construída desde 2004 e cada 
vez mais se mostra como uma opção acertada da categoria.

Esta é mais uma prova de que só se avança nas conquistas com 
luta. Parabéns às bancárias e bancários que aderiram a esta luta que é 
de toda a categoria. Aos que não participaram, que reconheçam a im-
portância da união e participem na próxima Campanha. Viva a unidade 
das bancárias e bancários!

Nesta edição de Retrospectiva da Revista O Bancário, mostramos que 
as mobilizações dos bancários cearenses foram marcantes por todo este 
ano. As demissões foram temas de várias manifestações e atos realizados 
pelo Sindicato dos Bancários do Ceará em 2011, recheando o ano de pro-
testos contra os desligamentos feitos pelos bancos, dando ao Itaú o título de 
campeão das demissões no Ceará. Os protestos tiveram até direito a velório 
simbólico na porta da agência Itaú da Rua Major Facundo, no Centro de 
Fortaleza, ampliando o diálogo com a sociedade.

Protestos também movimentaram os empregados da Caixa, que não se 
calaram diante do “Fantasma Alan Pires” com direito a lavagem das escada-
rias da Superintendência e exorcismo do fantasma. Ganharam peso também 
as manifestações no Banco do Brasil, contra o crescimento do assédio moral 
nas agências do banco, tanto na Capital e no Interior. O assédio moral, 
inclusive foi um dos temas dos debates nos Fóruns Sindicais realizados pelo 
Sindicato com a Super/BB e Gepes este ano.

Mais manifestações foram realizadas em 2011, desta vez no Banco do 
Nordeste, com a criação do Dia do Vermelho, para protestar contra a falta 
de diálogo com a direção do Banco e a ausência de negociação. 

Demissões x Lucro dos Bancos esquentou o cenário deste ano. O lucro 
líquido dos bancos superou a casa dos R$ 37 bilhões e a contrapartida que 
eles deram aos bancários foi aumentar o número de demissões, de funcioná-
rios com salários acima de R$ 3 mil, para contratação de novos com salários 
em torno de R$1.700,00, o que caracteriza a rotatividade, com redução 
salarial para aumentar ainda mais seus lucros. O cenário é nacional, com 
reflexo também no nosso Estado.
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Em quadra e em campo muita 
emoção e disputa

Fotos: Drawlio Joca

Copa dos Campeões, Futsal, Futsoçaite e I Torneio Master de Futsoçaite. 
As quatro competições promovidas pela Secretaria de Esporte e Lazer 

do Sindicato dos Bancários do Ceará movimentaram o ano esportivo de 
2011. Foi possível vibrar com muitos gols e com o alto nível técnico dos 

bancários, craques dos bancos, das quadras e dos campos.

Em fevereiro, teve início 
a V Copa dos Campeões do 
Futsoçaite. Foram seis equipes 
participantes da competição. 
Na chave A, ficaram Real/
Santander, Bradesco e Apcef e 
na B, compuseram BNB, Safra 
e AABB. No Clube da Caixa, no 
dia 19/2, enfrentaram-se BNB x 
Real e AABB x Bradesco. Foram 
duas goleadas. O BNB goleou 
o Real/Santander por 4 x1. Já na 
outra semifinal, o Bradesco apli-
cou 4 x 0 na equipe da AABB.

A V Copa dos Campeões 
de Futebol Soçaite dos Bancá-
rios, versão 2011, foi concluída 
no sábado, 26/2, no Clube 
da Caixa, em Messejana, e a 
grande campeã foi a equipe 
do Bradesco, que derrotou no 
jogo final a equipe do BNB pelo 
placar de 1 x 0. O terceiro lugar 
ficou com a equipe da AABB 
que derrotou a equipe do Real/
Santander pelo placar de 6 x 
1. O artilheiro da competição 
foi o atleta Juninho, da equipe 
da AABB, que assinalou oito 
gols na competição. O melhor 
goleiro foi o atleta Pedro, da 
equipe do Bradesco. A equipe 
mais disciplinada da Copa foi 
a do Real/Santander.
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[  Esporte  ]

Fotos: Drawlio Joca

Fotos: Drawlio Joca

I Torneio Master de Futsoçaite
Para contemplar os atletas bancários acima de 40 anos, foi promovido o I Torneio Master de 

Futsoçaite. Cinco times disputaram o torneio: AABB, Apcef, BNB, Bradesco e Turma do Racha da 
Caixa. A final da competição está marcada para o dia 22/12, posterior ao fechamento desta edição.

A XXV edição do Campeonato de Futebol Soçaite dos 
Bancários, versão 2011 começou no dia 6/8, no Clube da 
Caixa. Onze equipes disputaram o campeonato: Bradesco, 
Bradesco Empresa, Bradesco Varejo, AABB, BB Metropolitano, 
Caixa Iracema, Apcef, BNB, BNB Calouros/06, Itaú e Santander. 

A grande final foi realizada no dia 10/12, no Clube da 
Caixa, entre Bradesco Empresa x BNB, em um jogo que pode-
mos classificar como eletrizante e emocionante, onde as equipes 
buscaram a vitória a cada instante, após cinco meses de dis-
puta. Ao final, a equipe do Bradesco Empresa saiu vencedora 
ao derrotar o BNB pelo placar de 2 x 1. A terceira colocada 
foi a equipe da AABB que derrotou a equipe do Bradesco pelo 
placar de 3 x 0.

Para Ribamar Pacheco, secretário de Esporte e Lazer do 
Sindicato dos Bancários, “esta competição faz parte do calen-
dário esportivo do Sindicato e é uma das atividades esportivas 
mais participativas e emocionantes. Foram muitos os partici-
pantes que disputaram e abrilhantaram a competição com 
um alto nível técnico”, destacou. Ele enfatizou ainda o senso 
desportivo dos atletas, pois o campeonato transcorreu dentro 
da normalidade.

XXIX FUTSAL: Santander levanta a taça

FUTSOÇAITE: Bradesco Empresa levou o título

A vigésima nona edição do Campeonato de Futsal dos Bancários teve início no dia 19/3, no Clube da Caixa. A 
competição teve a participação de dez equipes distribuídas em dois grupos: Grupo A: AABB, APCEF, BB Metropolitano, 
BNB Calouros 6, Caixa. Estão no Grupo B: Bradesco, BNB, Santander, Bradesco Empresa, Combativos.

No 2º turno, Santander evitou o arrastão – No dia 30/7, Santander e Bradesco entraram em quadra para 
decidir o 2º turno do Campeonato e, caso o Bradesco vencesse, seria campeão arrastão por ter ganhado o 1º turno. 
Mas o Santander não se abateu, partiu para cima e, com um placar de 8 x 2, sagrou-se campeão do 2º turno e forçou 
a realização da final do campeonato entre os dois times. O dia 6/8 foi memorável para o time do Santander. A equipe 
conquistou a XXIX edição do Campeonato de Futsal dos Bancários. Na grande decisão, o time laranja derrotou a equipe 
do Bradesco, por 3 x 2, no Ginásio do Clube da Caixa, em Messejana.
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[  Banco do Brasil  ]

Pressão por metas traz como 
resultado adoecimento dos 

trabalhadores
Um ambiente de trabalho sadio é 

fundamental para o bom rendimento 
do trabalhador e sua satisfação pes-
soal e profissional. A premissa serve 
para qualquer tipo de emprego. O 
trabalho bancário não é exceção à 
regra e ainda vem sofrendo com um 
ambiente profissional enfermo. O Ban-
co do Brasil se destaca nesse cenário 
por adotar um modelo de organização 
propício para desordens, nos moldes 
de empresas privadas.

A política do BB consiste na 
chamada pirâmide da pressão: a 
direção exige a superação de metas 
das superintendências, que exigem dos 
gerentes das agências, que por sua vez 
cobram dos demais funcionários. O re-
sultado: pressão constante, desrespeito 
e assédio moral, que por sua vez, acar-
retam em diversos transtornos para a 
saúde dos trabalhadores, como insônia, 
pânico, alcoolismo, distúrbios mentais, 
uso exagerado de medicamentos, além 
de LER/DORT.

Em 2011, o Sindicato recebeu 
dezenas de reclamações e realizou 
diversas ações para reforçar o combate 
a esse tipo de prática. Todas as de-
núncias que chegaram até o Sindicato 
foram acompanhadas pela entidade, 
que orientou as vítimas a utilizarem os 
instrumentos internos do Banco, como 
Ouvidoria, Comitê de Ética e Audit – 
órgãos responsáveis pela apuração.

O aumento contínuo no número 
de queixas torna preocupante, princi-
palmente, a situação dos que trabalham 
em cidades com população de pouco 
poder aquisitivo e são forçados a vender 
produtos e serviços. A questão é: como 
vender para quem não pode comprar? 

A pressão por metas abusivas no 
Banco do Brasil causou ainda uma 
onda de descomissionamentos, espe-

cialmente no Interior. Neste ano, foram 
quatro gerentes gerais do interior do 
Ceará que perderam suas comissões, 
segundo o BB, por “desempenho insa-
tisfatório”, ou seja, não conseguiram 
cumprir as metas estipuladas pela 
Direção Geral. 

“O Sindicato avisa aos funcioná-
rios do BB que está pronto a atender 
qualquer bancário que se ache prejudi-
cado pela política de metas do banco. 
Nós estamos aqui para ajudar e todo 
aquele que estiver enfrentando proble-
mas desse tipo dentro da sua agência 

deve procurar o Sindicato urgentemente 
para tomarmos as medidas cabíveis”, 
alerta Bosco Mota, diretor do SEEB/CE.

COMO FAZER A DENÚNCIA?
O Sindicato lembra que a ouvido-

ria interna do BB é a porta de entrada 
das denúncias de assédio moral. O 
comitê de ética de cada estado só 
vai analisar os casos que receber da 
ouvidoria. Para formalizar uma queixa, 
basta escrever um e-mail para ouvi-
doriainterna@bb.com.br ou telefonar 
para o número (61) 3310 4888.

O assunto 
foi debatido 
na revista 
“O Espelho”, 
edição 
de Maio/
Junho/2011
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[  Fantasma na Caixa  ]

Em janeiro, o Sindicato denunciou a situa-
ção do ex-superintendente da Caixa no Ceará, 
Allan Pires de Aguiar, que não comparecia ao 
trabalho desde 2007, mas continuava rece-
bendo remuneração – o maior salário pago 
pela instituição no Estado – e tem o ponto ba-
tido desde então. A denúncia foi formalizada e 
entregue à direção da Caixa, que não tomou 
nenhuma providência. 

Segundo o documento entregue pelo pre-
sidente do Sindicato, Carlos Eduardo Bezerra, 
a ausência remunerada de Allan Pires “é do 
conhecimento dos demais empregados nas 
dependências da Caixa em Fortaleza, notada-
mente na Superintendência onde está lotado 
o referido empregado, circunstância essa que 
tem causado inquietação e inconformismo 
entre aqueles que têm ciência do fato”. 

O Sindicato realizou diversas manifesta-
ções para denunciar à sociedade o descaso 
do banco diante da irregularidade. “Trata-se 
de um caso extremamente grave para uma 
empresa do porte da Caixa Econômica, uma 
instituição pública, onde a legalidade e a 
moralidade não poderiam estar assim tão 
desprestigiadas, para não dizer ignoradas”, 
diz Carlos Eduardo.

Durante os protestos, as calçadas de di-
versas unidades da Caixa em Fortaleza foram 
lavadas por baianas, com a presença de padre 
e pai de santo, como forma de exorcizar o 
“empregado fantasma” Allan Pires.  Após as 
manifestações, a direção do Sindicato apurou 
que houve o retorno do bancário, que está 
destacado na agência da Av. Oliveira Paiva, 
isento de bater o ponto. 

Entenda – Allan Pires de Aguiar, esteve 
à frente da Superintendência da Caixa no 
Ceará e afastou-se para assumir a Secretaria 
de Turismo do Estado, durante quatro anos 
no Governo Lúcio Alcântara. Em 2007, ele 
tinha a obrigação de retornar às atividades 
bancárias, o que não ocorreu. O Sindicato 
cobra esclarecimentos.

Sindicato denuncia 
ex-superintendente que não 

comparece ao trabalho

As manifestações 
aconteceram 

em várias 
unidades da 

Caixa cobrando 
o fim dessa 

irregularidade

Fotos: Drawlio Joca
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[  Atuação  ]

Durante todo o ano de 2011, aconteceram diversos 
Fóruns Sindicais, uma mesa de negociação específica e 
permanente entre o Sindicato dos Bancários do Ceará e 
os órgãos representantes do Banco do Brasil no Estado 
(Gepes e Superintendência Estadual) para tratar de de-
mandas locais.

A realização das reuniões teve como principais objetivos: 

Fórum Sindical no Banco do Brasil 
debate pendências do funcionalismo

Saúde é um tema trabalhado pelo 
Sindicato dos Bancários do Ceará há 
alguns anos e foi um dos eixos espe-
cíficos da campanha nacional dos 
bancários. Dentro dessa temática, um 
dos problemas mais presenciados nas 
agências bancárias é o assédio moral. 
Para reforçar o combate a essa prática, 
o Sindicato promoveu, em maio, o 
Seminário sobre Assédio Moral, cujo 
tema foi “Diagnóstico e Combate ao 
Assédio Moral”.

O evento aconteceu no Ponta 
Mar Hotel e teve a presença de re-
presentantes de diversas entidades, 
instituições e parlamentares, além da 
categoria bancária. A proposta era 
estabelecer um diálogo entre a teoria 
acadêmica e a prática sindical sobre 
o assédio moral para que a sociedade 
tenha uma maior compreensão da si-
tuação e adquira condições de defesa 
contra a prática. Na ocasião, ainda 
foi lançado o Manual Sindical de Pre-
venção e Combate ao Assédio Moral.

Seminário sobre assédio moral

Sindicato discute o combate a um dos piores 
males da categoria bancária

divulgar a campanha específica do BB, preparar a mobili-
zação dos funcionários para a greve, esclarecer dúvidas e 
informar sobre questões específicas locais.

Entre as questões que entraram em pauta: as condições 
físicas das agências, especialmente as do interior do Estado; 
segurança bancária; rodízio de gerentes, comissionamento; 
e assédio moral.

Seminário Aberto à Socie-
dade – Segundo Eugênio Silva, diretor 
e secretário de Saúde do Sindicato, o 
evento foi de extrema importância para 
os bancários e se tornou mais signifi-
cativo por ter sido aberto para toda 
sociedade. “Não é interessante que 
essa luta aconteça de forma isolada. 
Não é interessante que o Sindicato faça 
um movimento totalmente fechado. É 

importante que leve para toda socie-
dade e que a gente possa banir essa 
problemática em todos os segmentos”, 
disse o diretor. 

É importante lembrar que o Sin-
dicato mantém no site (www.banca-
riosce.org.br) um link para denúncias 
de assédio moral nas agências. O 
bancário também pode denunciar pelo 
telefone: (85) 3252 4266.

Foto: Drawlio Joca

Fotos: Sec. de Imprensa - SEEB-CE
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[  Novas Contratações  ]

Mais bancários, mais força 
para a categoria

Em 2011, o Banco do Brasil deu 
posse a 579 novos bancários no Ceará. 
Em todas as solenidades, o Sindicato 
dos Bancários do Ceará esteve presente 
para saudar e convidar os trabalhado-
res a se engajarem na luta em defesa 
da categoria. 

O número massivo de posses é 
resultado da Campanha de 2009, 
quando o movimento sindical acertou 
com o BB a contratação de 10 mil 
funcionários. “A presença de novos 
bancários tem um sabor de vitória”, afir-
ma Bosco Mota, diretor do Sindicato. 
Mais bancários nas agências atende a 
duas lutas permanentes da categoria: 
menos sobrecarga de trabalho e melhor 
atendimento ao público.

Sindicalização – Segundo o 
presidente do Sindicato, Carlos Eduar-
do Bezerra, é fundamental incentivar 
a sindicalização dos novos bancários, 
pois fortalece a luta por saúde, segu-
rança, benefícios e melhores salários e 
condições de trabalho. “O Sindicato é 
um ator social importante na defesa e 
na luta por mais direitos e conquistas 
para todos. Mas o Sindicato só é forte 
com a unidade de todos”, diz.

O SEEB/CE registra cerca de 80% 
de sindicalização dos bancários do 
Ceará, com 6.780 filiados até o dia 
12/12. Sindicalizado, o bancário está 
amparado pela entidade em casos de 
denúncias e reivindicações.

Caixa – Já a Caixa Econômica 
Federal contratou 113 novos emprega-
dos para o Ceará. O número, porém, 
é insuficiente diante da realidade nas 
agências do banco e causa desconten-
tamento entre os que ainda não foram 
convocados.   Para pressionar a Caixa e 
exigir explicações, cearenses aprovados 
no último concurso (junho de 2010) 
formaram o Grupo de Concursados da 
Caixa no Ceará, que se reúne semanal-
mente na sede do Sindicato. Segundo 

eles, as convocações no Estado são 
baixas quando comparadas com outras 
capitais nordestinas de mesmo porte 
(como Recife e Salvador) e até mesmo 
com cidades menores (como Caruaru, 
em Pernambuco). 

Diante da superlotação e do 
atendimento caótico nas agências da 
Caixa, o grupo acredita ser urgente a 
presença de mais bancários. O atraso 
na chamada é visto como descaso com 
os pólos cearenses. Segundo o grupo, 
seria preciso cerca de 200 convocações 
somente em Fortaleza para manter uma 
proporção justa. 

“O banco reconhece que houve 
aumento da demanda de trabalho, mas 
relega novas contratações à autoriza-
ção de órgãos controladores. Enquanto 

a empresa coloca empecilhos, na práti-
ca os bancários vivem as consequências 
da sobrecarga de trabalho, o que gera 
adoecimento”, afirma Plínio Pavão, 
secretário de Saúde do Trabalhador da 
Contraf-CUT. 

No acordo específico deste ano, 
a Caixa se comprometeu a contratar 
mais 5 mil empregados. A redação da 
cláusula prevê a ampliação do quadro 
dos atuais 87 mil empregados para 92 
mil, com compromisso de atingir esse 
número até dezembro de 2012.

A favor dos bancários, logo após 
o fim da greve, o Dest (Departamento 
de Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais) autorizou a Caixa a 
alterar o limite máximo de seu quadro 
pessoal para 99.024 empregados.

Fotos: Sec. de Imprensa – SEEB-CE

O BB deu posse a 579 novos bancários, 
a foto refere-se à posse ocorrida no dia 1º/9

A CEF chamou 113 novos empregados em 2011, 
a foto refere-se à posse ocorrida no dia 9/8
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[  Dia do Bancário  ]

No dia 28 de agosto de 1951, a 
categoria bancária iniciava uma das 
mais longas e vitoriosas greves da sua 
história: após 69 dias de paralisação, 
os banqueiros acabaram concedendo 
31% de aumento. O fato entrou para 
a história e a data foi escolhida como 
o Dia do Bancário. Em 2011, 60 anos 
depois, o dia não foi esquecido e a his-
tória de luta dos bancários foi celebrada 
diversas vezes.

Na noite do dia 26/8, os bancários 
do Ceará comemoraram antecipada-
mente o dia da categoria com uma 
festa no Clube da Caixa. A animação 
ficou por conta das bandas Vocare e 
Os Januários, além da presença do 
DJ William. 

No mesmo dia, o Dia do Bancá-
rio foi lembrado na Assembleia Legis-
lativa do Ceará com uma audiência 
pública, convocada pelo deputado 
estadual Lula Morais (PCdoB). A sole-
nidade homenageou alguns bancários 
que ajudaram a construir a história de 
luta da categoria no Estado e discutiu 
a campanha salarial – na época, em 
plena mobilização.

Durante a solenidade foram ho-
menageados o aposentado do Banco 
do Brasil, Gerardo Camilo de Sousa; 
a aposentada da Caixa Econômica 
Federal, Rubenita Alves Moreira e o 
aposentado do Banco do Nordeste 
do Brasil, Miguel Nóbrega Neto. Além 
disso, a aposentada e ex-funcionária 
do Sindicato dos Bancários do Cea-
rá, Maria Edna Rodrigues Carneiro, 
também recebeu homenagem por 
seus serviços prestados à entidade e à 
categoria bancária.

Na semana seguinte, foi a vez da 
Câmara Municipal de Fortaleza prestar 
sua homenagem à categoria bancária. 
O presidente da Casa, Acrísio Sena, 
convocou audiência pública e homena-
geou o secretário estadual do Desen-
volvimento Agrário e ex-presidente do 
Sindicato, Nelson Martins, o bancário 
aposentado da Caixa, Vitor Aurélio, o 
ex-diretor do Sindicato, João Batista 
de Oliveira (Seu Oliveira, falecido em 
março de 2011) e os jornalistas Nonato 
Lima e Adísia Sá.

Uma história de luta
Fotos: Drawlio Joca
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[  Banco do Nordeste do Brasil  ]

Neste ano, os bancários do BNB tiveram 
de enfrentar a morosidade da Direção da Insti-
tuição em negociar com os seus representantes. 
Foram quase quatro meses de silêncio, que em-
perraram a resolução de importantes demandas 
do funcionalismo. A situação ficou ainda mais 
inerte por conta da demora do Governo Federal 
em nomear a nova diretoria do Banco, que ficou 
indefinida durante quase seis meses. 

Para exigir mais atenção e protestar contra 
as sucessivas negativas na mesa de negociação 
permanente, o Sindicato idealizou o Dia do 
Vermelho, um dia de manifestar a indignação 
com a postura do BNB diante dos empregados, 
adiando a implantação de pleitos legítimos do 
funcionalismo e rejeitando propostas de forma 
intransigente.  

O Dia do Vermelho aconteceu em 22/6, na 
Praça Jader Colares, no Centro Administrativo 
do BNB, Passaré, que paralisou as atividades 
das 12h às 14h. Os benebeanos caracteriza-
ram sua indignação vestindo roupas vermelhas 
e, com forró pé de serra e milho verde, deram 
um tom junino à manifestação. A mesma ideia 
foi replicada em outros estados do Nordeste, 
fortalecendo a luta dos trabalhadores. 

De abril a junho, foram realizadas mani-
festações prévias ao grande Dia para paralisar 
parcialmente as agências de Fortaleza e mobi-
lizar a categoria. A antecipação serviu também 
para denunciar à população a forma como o 
BNB trata seu corpo funcional. E rendeu bons 
resultados. Antes mesmo do Dia do Vermelho, 
depois de meses sem negociar, a Direção do 
Banco rompeu o silêncio e recebeu a Contraf-
CUT e o Sindicato para debater algumas 
questões, como ação das folgas, implantação 
do ponto eletrônico, eleição para representan-
te do Conselho de Administração do Banco, 
suspensão das prestações dos empréstimos de 
férias e CDC.

Dia do 
Vermelho 

exige 
retorno das 
negociações

Fotos: Drawlio Joca

Algumas das demandas postergadas pelo banco: 
• Revisão do Plano de Funções e do PCR;
• Isonomia para os novos funcionários (os que ingressaram a partir 

de 2000 não têm licença premio e nem anuênio);
• Implantação do ponto eletrônico;
• Revisão dos Planos de Previdência e de Saúde dos funcionários 

(CAMED e CAPEF);
• Passivos trabalhistas;
• Efetivação de contratação dos concursados de 2010 e o fim das 

terceirizações;
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[  Campanha Nacional 2011 

Após 21 dias de greve nacional, a 
maior dos últimos 20 anos, os bancários 
arrancaram uma proposta com aumento 
real de 1,5%, valorização do piso da ca-
tegoria que passa a ser de R$ 1.400,00 
(aumento real de 4,3%), e melhorias na 
PLR, com aumento da parcela fixa da 
regra básica para R$ 1.400,00 (reajuste 
de 27,2%) e do teto da parcela adicional 

Mais um ano marcado por conq
para R$ 2.800,00 (reajuste de 
16,7%). Outra conquista é a 
cláusula que coíbe o transporte 
de numerário por bancários e o 
fim da divulgação de rankings 
individuais dos funcionários, 
combatendo o assédio moral. 

As conquistas deixam clara 
a importância da consolidação 
da estratégia de unidade nacio-
nal da categoria.  A campanha 
unificada vem sendo construída 
desde 2004 e cada vez mais se 
mostra como uma opção acer-
tada da categoria.

Mas a Campanha não foi 
só feita em 21 dias. As movi-

mentações começaram ainda em julho, 
com a realização dos congressos nacio-
nais dos funcionários do BB, BNB e CEF, a 
Conferência Regional da Fetrafi-NE (a pri-
meira da nova federação) e a Conferência 
Nacional dos Bancários, em São Paulo, 
no final do mês, quando foram ratificados 
os principais eixos da campanha, entre 
eles: fim das metas abusivas, combate 

ostensivo ao assédio moral e valorização 
do trabalhador bancário.

Avanços econômicos
e sociais

Após toda a movimentação da ca-
tegoria, uma nova cláusula foi conquis-
tada proibindo a divulgação de rankings 
individuais dos funcionários, como forma 
de frear a cobrança das metas abusivas, 
combatendo o assédio moral. Outra cláu-
sula obriga os bancos a coibir o transporte 
de numerário por bancários, que deve 
ser realizado conforme a lei federal nº 
7.102/83, através de vigilantes.

As propostas específicas do BB e da 
Caixa também apresentam melhorias 
para os bancários, envolvendo ques-
tões de carreira e condições de traba-
lho, dentre outras. Entre os principais 
avanços, destacam-se a PLR social e a 
contratação de cinco mil empregados 
na Caixa e a valorização do plano de 
cargos e salários no BB.
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quistas importantes

• Reajuste de 9% sobre 
todas as verbas (aumento real de 
1,5%).

• Pisos: Escriturário: Reajus-
te de 12%, com aumento real de 
4,3%; Caixa: Reajuste de 11,2%, 
com aumento real de 3,5%.

• PLR: Regra básica: 90% do 
salário mais R$ 1.400, com teto 
de R$ 7.827,29. Isso significa um 
reajuste de 27,2% na parcela fixa 
da regra básica.Caso a distribui-
ção do lucro líquido não atinja 
5% com o pagamento da regra 
básica, os valores serão aumen-
tados até chegar a 2,2 salários, 
com teto de R$ 17.220,04. Parce-
la adicional: 2% do lucro líquido 
distribuídos linearmente, com teto 
de R$ 2.800,00, representando 
um reajuste de 16,7% no teto. Os 
valores da parcela adicional não 
serão compensados com planos 
próprios de remuneração. 

• Antecipação da PLR: 54% 
do salário mais o valor fixo de R$ 
840, com teto de R$ 4.696,37, e 
parcela adicional de 2% do lucro 
do 1º semestre distribuídos linear-
mente entre todos os funcionários, 
com teto de R$ 1.400,00.

• Segurança Bancária: Proi-
bição de transporte de numerário 
por bancários e garantia de mo-
nitoramento eletrônico nas agên-
cias, com instalação de câmeras 
de segurança.

 • Saúde do Trabalhador: 
Fica proibida a divulgação de 
rankings individuais de desem-
penho dos bancários, evitando 
assim expor os trabalhadores a 
constrangimentos e à possibilida-
de de pressão por produtividade e 
assédio moral.

Avanços 
da Convenção 

Coletiva

A categoria bancária conquistou 
na Campanha Nacional 2011 mais um 
instrumento para impedir o transporte de 
valores por funcionários dos bancos. Ape-
sar da prática ser proibida por meio da 
lei 7.102/1983, em algumas situações os 
bancários eram obrigados a levar dinheiro 
para abastecer caixa eletrônicos ou aten-
der a pedidos de clientes, se expondo ao 
perigo. Além da lei, agora o impedimento 
constará também na Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT). Além disso, os bancos 
não poderão mais publicar rankings que 
exponham a performance dos bancários 
no cumprimento das metas. “A proibição 
de publicação de rankings é mais um 
instrumentos que nós, bancários, vamos 
dispor para coibir o assédio moral dentro 
das agências”, avalia Carlos Eduardo.

Os bancários conseguiram, pelo oita-
vo ano consecutivo, arrancar dos bancos 
aumento real de salários. A proposta de 
9% significa reajuste de 1,5% acima da in-
flação para todas as faixas salariais e todas 
as verbas de natureza salarial. Com os 9% 
categoria estará garantindo desde 2004, 

reajuste de 72,4%, o que significa aumento 
de 13,9% acima da inflação do período.

BNB – Firmes na greve por mais uma 
semana, os funcionários do Banco do Nor-
deste realizaram um apitaço e distribuição 
de ovos de codorna na praça principal do 
Centro Administrativo do BNB, no Passa-
ré. Os funcionários queriam mostrar sua 
indignação com a falta de perspectiva de 
negociação até então e com a não apre-
sentação de uma proposta pela Direção 
do Banco, que contemplasse seus anseios.

Cordéis contra a intransigên-
cia – A ganância dos banqueiros e a 
arrogância do Governo foram alvo de 
ironia através da literatura de cordel, 
usada como instrumento de protesto 
pelo Sindicato para condenar a postura 
intransigente dos bancos. O autor dos 
cordéis, o diretor do SEEB/CE, Tomaz de 
Aquino, condenou as práticas antissindi-
cais do Bradesco, Itaú, Santander, Banco 
do Brasil, Caixa Econômica Federal e 
Banco do Nordeste. 

Fotos: Sec. de Imprensa – SEEB-CE
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[  Campanha Nacional 2011  ]

Aumento Real – Reajuste de 9% 
sobre todas as verbas salariais e bene-
fícios. O mesmo reajuste será aplicado 
no VCPI (vencimento em caráter pessoal 
– incorporados), garantido o interstício 
sobre esta verba. 

Piso – O piso passa para R$ 
1.760,00; com reflexo na curva do PCR 
(interstícios). Cada M (mérito) passa 
a valer R$ 97,35, representando um 
aumento real de 2,43%. Com isso, 
mantemos a estratégia de recuperação 
das perdas ano a ano e valorização do 
piso salarial.

PCR – Retroatividade no mérito 
na carreira do PCR até 1998. Após 
a conquista da carreira de mérito na 
campanha de 2010, agora a luta é por 
aprimorá-la sempre. 

Retorno Licença Saúde – VCP 
(vencimento de caráter pessoal) de 12 
meses no retorno da licença saúde.

Revisão da Trava para Re-
moção – Trava reduzida para um ano 
em caso de concorrência de posto 
efetivo para comissionamento. SACR 
(Remoção automática no Posto Efetivo 
para funcionários de CABB) – O funcio-
nário não precisará pedir dispensa da 
comissão para a remoção automática. 

Reestruturação de Dívidas 
– Reestruturação do Programa Recu-
peração de Dívidas, com redução da 
taxa de juros e aumento no prazo de 
pagamento. 

Conquistas 
dos 

Funcionários 
do Banco do 

Brasil

Programa de aprimora-
mento – Ampliação de 55.261 para 
68.057 no público alvo do programa 
de aprimoramento, com aumento de 
valor de R$ 200,00 para R$ 215,00. 

PCCS e Jornada – Instalação 
em até 30 dias de mesas temáticas 
para debater questões do PCR, PC 
(substituição, Carreira de Central de 
Atendimento, comissão mínima de 
55%) e Jornada de Trabalho. 

Descomissionamento – Re-
novação da cláusula do ACT em 
vigor com manutenção da trava de 
descomissionamento. Assim, para re-
tirar comissão sob alegação de baixo 
desempenho, somente após três ciclos 
avaliatórios negativos na GDP.

Bolsas de Graduação – Mil 

bolsas de graduação e 500 bolsas de 
pós graduação. 

PLR – O cálculo da PLR do 1º 
semestre de 2011 considerou os 
mesmos critérios das distribuições 
anteriores, dentro de um modelo que 
é considerado o melhor da categoria. 
Esse modelo prevê distribuição anual 
dividida em dois semestres distintos de 
90% do salário paradigma (E-6, E-6 
+ comissão de caixa e VR´s), sendo 
45% em cada semestre; 4% do lucro 
líquido distribuídos de forma linear, 
valor fixo com parâmetro no valor 
definido para a categoria e mais o 
módulo bônus para os comissionados. 
Neste semestre o número de funcio-
nários que receberá participação dos 
lucros é superior em cerca de 7 mil 
ao mesmo período de 2010.

Fotos: Sec. de Imprensa – SEEB-CE
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Valorização do Piso – Aumento no piso dos bancários, 
que se daria com uma mudança na tabela do Plano de Cargos 
e Salários (PCS). Os novos concursados passariam a ingressar 
no banco na Referência 202 e, depois de 90 dias, avançariam 
automaticamente para a 203. Todos os empregados que hoje 
ocupam a referência 202 passariam automaticamente para a 
203. O mesmo vale para a Carreira Profissional, na qual os pisos 
passariam a ser a referência 802 no ingresso, com valor de 
R$ 7.932,00 e a referência 803 após 90 dias de contratação, 
com o valor de R$ 8.128,00. Além disso, o banco concordou em 
repassar o aumento de R$ 39,00 na tabela do PCS conquistado 
ano passado para os bancários que estão na tabela do PCS antigo. 

Contratação de 5 mil novos empregados – A redação 
da cláusula prevê a ampliação do quadro autorizado dos atuais 
87 mil empregados para 92 mil, com compromisso assumido pela 
Caixa de atingir esse número até dezembro de 2012.

PLR Social – A Caixa concordou com a manutenção da PLR 
Social, que estava ameaçada pela política de cortes do governo 
federal. A regra prevê a distribuição de 4% do lucro líquido de for-
ma linear para todos os empregados – além da regra básica (90% 
do salário mais R$ 1.400,00 com teto de R$ 7.827,29) e parcela 
adicional (2% do lucro líquido distribuídos linearmente, com teto 
de R$ 2.800,00) da PLR acordada com a Fenaban. Esse valor 
será distribuído mesmo que, somado à regra da Fenaban, seja 
ultrapassado o limite de 15% do lucro do banco previsto na CCT.

Saúde do trabalhador – Ampliação de 16 para 180 
dias da garantia de manutenção de função para trabalhadores 
afastados por motivo de saúde. 

Saúde Caixa – Filho maior de 21 anos comprovadamente 
sem renda continua até os 24 anos no plano como dependente 
indireto mesmo que não esteja estudando. O empregado poderá 
ainda manter o filho no plano até os 27 anos desde que não te-
nha renda e esteja estudando. Superávit do plano – O banco se 
compromete a discutir a destinação do superávit do Saúde Caixa 
para melhorias no plano.

Conquistas dos Empregados da 
Caixa Econômica Federal

Fotos: Drawlio Joca
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1. Reajuste Salarial e Piso – Reajuste linear de 
10% (dez por cento) na tabela de cargos do PCR e no VCP; 
reajuste de 9% para todas as demais verbas e benefícios; 
Piso Salarial passa a ser R$ 1.760,00, a partir de 1º de 
setembro de 2011.

2. PLR – Regra FENABAN, limitado a 9% do lucro líqui-
do do Banco, como autorizado pelo MPO/DEST;

2.1. PLR Social – 3% do lucro líquido do Banco, dis-
tribuído de forma linear.

2.2. Adiantamento da PLR  – Adiantamento regra 
FENABAN, até o limite da provisão; adiantamento de 3% do 
Lucro Líquido do primeiro semestre; 1/3 de uma remuneração 
bruta, a título de adiantamento da PLR 2011, nos moldes do 
adiantamento para férias, para ser compensado na época 
do crédito da PLR anual. 

3. Programa de Educação Formal – Reajuste do 
valor máximo de participação em patrocínio para Gradua-
ção e elevação do percentual de participação em patrocínio 
para Graduação.

4. Demais Pontos Acordados – Criação de Mesas 
Temáticas da Previdência, de Terceirização e de Saúde; Assi-
natura do Protocolo para Prevenção de Conflitos no Ambiente 

de Trabalho;  Indicação de Membro do Sindicato para avaliar 
a CIN-PESSOAL; Aceitação da cláusula de efetivo cumpri-
mento de regras de segurança relacionadas ao transporte de 
numerário (Cláusula 41a da pauta específica); implantação 
do Ponto Eletrônico: iniciada em outubro/2011; proteção ao 
cliente e caixas; fiscalização do Restaurante: implantação do 
Programa de Educação Alimentar do Empregado; acordado 
a cláusula para Estabilidade dos Membros do Conselho de 
Ética; ampliação, com inclusão de membros da AFBNB, da 
cláusula de Retorno de Dirigentes Sindicais;

5. Promoção Especial – A diretoria do BNB autorizou 
rodada de promoção especial a ocorrer em janeiro/2012, 
onde serão utilizados, obrigatoriamente, o total dos recursos 
destinados para este fim até o limite de 1% da folha de pa-
gamento anual do BNB. Nesta promoção especial a ocorrer 
em janeiro de 2012 a Diretoria do BNB assegura a promoção 
dos três níveis iniciais da carreira de analista bancário: 

• Analista Bancário I para Analista Bancário III
• Analista Bancário II para Analista Bancário IV
• Analista Bancário III para Analista Bancário IV

Então, prioritariamente, serão promovidos os ocupantes 
dos cargos acima, em seguida, na mesma rodada, os ele-
gíveis por antiguidade, não contemplados nesta promoção 
especial, e em seguida os elegíveis por merecimento.

Conquistas dos Funcionários do 
Banco do Nordeste do Brasil

Foto: Marcos Adegas
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[  Lucros x Demissões  ]

Os bancos que operam no Bra-
sil criaram 18.167 novos postos de 
trabalho entre janeiro e setembro de 
2011, mas aumentaram as demissões 
e ampliaram a prática da rotatividade 
para diminuir o salário dos bancários 
e aumentar seus lucros. R$ 37,2 bi foi 
o lucro líquido somado das instituições 
financeiras somente nos primeiros nove 
meses deste ano (até o fechamento 
desta edição não havia saído o último 
trimestre) e que, segundo estudo da 
consultoria Economática, é o maior 
lucro entre as empresas de capital 
aberto no Brasil. 

Ao somar os quatro grandes ban-
cos de capital aberto, no acumulado 
de nove meses, as receitas atingem 
R$ 44,9 bilhões, alta de 12,25% na 
comparação com o mesmo período 
do ano passado, quando foram de R$ 
40 bilhões. O maior volume registrado 
foi do Itaú Unibanco, de R$ 13,96 
bilhões, alta de 11% ante setembro de 
2010. Somente no terceiro trimestre, 
o banco faturou R$ 4,820 bilhões, 
crescimento de 3,17% ante o período 
de abril a junho.

Segundo os números do emprego 
da 11ª Pesquisa de Emprego Bancário, 
elaborada desde 2009 pela Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e 
Departamento Intersindical de Estudos 
e Estatísticas Socioeconômicas (Diee-
se), com base nos dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desemprega-
dos (Caged) do Ministério do Trabalho 
e Emprego, houve queda no ritmo 
da criação de empregos no terceiro 
trimestre. O levantamento também 
considera os dados divulgados nos 
balanços dos cinco principais ban-
cos (Itaú Unibanco, Banco do Brasil, 
Bradesco, Caixa Econômica Federal 
e Santander), que revelam os funcio-
nários da holding. 

Houve uma redução de 23,32% no 
terceiro trimestre em relação a igual pe-
ríodo do ano passado. Na comparação 
com o saldo de 1.805.337 empregos 
gerados pela economia brasileira nos 
primeiros nove meses do ano, os bancos 
contribuíram com apenas 1,01% desse 
total. No mesmo período, a remune-
ração média dos admitidos foi de R$ 

2.487,74, o que 
revela uma redu-
ção de 38,45% 
frente à remune-
ração dos desli-
gados, que foi de 
R$ 4.041,62.

De janeiro a 
setembro, as de-
missões sem justa 
causa voltaram 
a ser o principal 
motivo dos des-
ligamentos, atin-
gindo 47,8% do 
total de despe-
didas. Com isso, 
o percentual dos 
desligamentos a 
pedido que, nas 

pesquisas anteriores eram responsáveis 
pela maior parte da saída de em-
pregados nos bancos, caiu ficando 
em 45,9% no período. “Esses dados 
comprovam a crueldade da política 
de rotatividade dos bancos, que 
demitem trabalhadores para baixar 
custos e turbinar ainda mais os seus 
lucros, demonstrando falta de com-

Bancos ampliam rotatividade 
com redução de salário visando 

aumentar os lucros
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[  Lucros x Demissões  ]

Os bancos que operam no Ceará ampliaram a prática da 
rotatividade para diminuir o salário dos bancários e aumentar os 
lucros. De janeiro a setembro deste ano, os bancos criaram no 
Estado 1.121 postos de trabalho bancários, com salário médio 
mensal de R$ 1.720,37. Mas continuaram as demissões, numa 
demonstração de que a política de rotatividade vai continuar.

Os demitidos nesse período, que foram 369 bancários, 
tinham renda mensal de R$ 3.674,92. O saldo é positivo de 
759 novos empregos em todo o Estado. O perfil dos bancários 
demitidos é de escolaridade de nível superior completo, tendo 
o percentual de 35,50% de desligamentos sem justa causa.

Reemprego – O tipo principal de admissão no Ceará foi 
por reemprego, com 52,54% do total sendo que as 589 novas 
admissões são com renda média mensal de R$ 1.794,51. Os 
números são da 11ª Pesquisa de Emprego Bancário, elaborada 
pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Finan-
ceiro (Contraf-CUT) e Departamento Intersindical de Estudos e 
Estatísticas Socioeconômicas (Dieese), com base nos dados do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do 
Ministério do Trabalho e Emprego.

“A geração de empregos é positiva, mas os bancos têm 
condições de aumentar as contratações e abrir mais vagas, na 
medida em que os bancos lucraram mais de R$ 37,2 bilhões 
nos primeiros nove meses deste ano. Além disso, denunciamos 
essa prática abusiva dos bancos de aumentar a rotatividade, 
diminuindo o salário dos bancários para aumentar seus lucros”, 
avalia Carlos Eduardo Bezerra, presidente do Sindicato dos 
Bancários do Ceará.

Itau é o campeão de demissões no Ceará – As 
demissões têm atingido funcionários dos bancos no Ceará 
em todas as instituições públicas e privadas. No entanto, a 
estatística do Sindicato dos Bancários do Ceará aponta o Itaú 
como o grande campeão das demissões no Estado, com 57 
desligamentos em 2011, ficando em segundo lugar o Bradesco 
com 49, seguido pelo Santander com 37 demissões. Durante 
todo este ano, foram homologados desligamentos de 310 
bancários, sendo que a maioria (140) com até cinco anos de 
serviço. O perfil do bancário demitido é aquele que tem entre 
26 e 30 anos de idade, em sua maioria.

As demissões são um ato injustificável diante do lucro 
recorde de R$ 37,2 bilhões registrado até setembro deste ano 
dos bancos brasileiros. “A política de rotatividade, que reduz 
os custos do banco para aumentar ainda mais os lucros, é no-
civa para o desenvolvimento econômico e social do País, pois 
somente ganham os banqueiros e perdem os trabalhadores 
e a sociedade”, denuncia o presidente do Sindicato, Carlos 
Eduardo Bezerra.

promisso com o desenvolvimento econômico 
e social do País”, destaca Carlos Cordeiro, 
presidente da Contraf-CUT.

20% dos desligados têm 
menos de um ano de banco

A pesquisa Contraf-CUT/Dieese revela 
que, do total de 27.897 desligados dos bancos 
brasileiros em 2011, apenas 24,63% (ou 6.782 
pessoas) estavam no emprego há pelo menos 
dez anos. Os trabalhadores com até um ano 
de banco somam 20,67% dos desligamentos 
nos bancos em 2011, enquanto aqueles com 
mais de um e menos de cinco anos no emprego, 
representam 38,55% do total de desligados. 
Ou seja, 59,22% dos bancários são desligados 
antes de completarem cinco anos no emprego, 
o que evidencia a alta rotatividade no setor. Em 
setembro de 2010, o número de trabalhadores 
com até cinco anos representava 57,6% do total 
de desligados, sendo 15,7% os que saíram antes 
de completarem um ano.

Maioria dos desligamentos são 
demissões sem justa causa

A demissão sem justa causa avançou para 
47,79% nos primeiros nove meses do ano e 
tornou-se o principal tipo de desligamento da 
categoria, ultrapassando os 45,9% dos casos de 
demissão a pedido, que havia sido responsável 
pela maior parte dos desligamentos no ano pas-
sado.  “Essa mudança no tipo de desligamentos é 
reflexo de milhares de demissões ocorridas no Itaú 
Unibanco e Santander, que fecharam 4.132 vagas 
no período, o que é totalmente injustificável diante 
dos lucros gigantescos dessas instituições”, aponta 
o presidente da Contraf-CUT. Carlos Cordeiro.

Desligados estão nas maiores 
faixas de remuneração

O saldo positivo do emprego nos bancos 
em 2011 está concentrado nas faixas salariais 
mais baixas, especialmente no segmento entre 
2,01 a 3,0 salários mínimos, que registrou um 
saldo de 23.948 postos de trabalho. A partir 
daí, todas as faixas apresentam saldo negativo 
de emprego, com destaque para o segmento 
de 3,01 a 7,0 salários mínimos, onde houve a 
diminuição de 4.535 postos de trabalho. Esse 
movimento deve-se ao fato de a grande maioria 
das admissões (68,3%) estar concentrada na faixa 
de até 3 salários mínimos, enquanto os desliga-
mentos se distribuíram pelas faixas superiores de 
remuneração.

No Ceará, mantêm-se a 
prática da rotatividade com 

redução salarial
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[  Insegurança  ]

O ano de 2011 termina e uma 
triste estatística incomoda. Neste ano 
foram 49 casos envolvendo tentativas 
e assaltos a bancos. O itinerário da 
violência no Estado do Ceará come-
çou em Sobral, no dia 11 de janeiro, 
quando dois homens tentaram roubar 
malotes bancários da agência do Banco 
do Brasil. O motorista do carro-forte 
entrou no banco e disparou o alarme. 
Os homens, Cleiton Melo da Cruz e 
Antônio Wellington Souza, embora 
tenham fugido na companhia de um 
terceiro, acabaram sendo presos.

A primeira vítima fatal foi o vigi-
lante João Batista Souza Coelho, de 36 
anos. Ele morreu durante uma intensa 
troca de tiros com um bando de 15 
homens. O fato aconteceu em janeiro, 
na rodovia estadual CE-352, entre os 
municípios de Uruoca e Metrópole, na 
Região Norte do Estado do Ceará.

A capital cearense não escapou 
da violência dos bandidos. Em 2011, 
foram contabilizadas 14 ações crimino-
sas. A primeira delas foi em abril, no dia 
4, no Banco do Brasil, em Messejana. 
Na ocasião, os assaltantes utilizaram 
um maçarico para arrombar o caixa 
eletrônico, mas fugiram sem levar ne-
nhum dinheiro.

Setembro: maior 
número de assaltos

Setembro é um mês muito especial 
para a categoria bancária, pois é o pe-
ríodo de campanha salarial. Neste ano, 
porém, ficará terrivelmente marcado 
pela grande quantidade de assaltos: 
10. Só em Fortaleza, foram quatro 
casos. Um dos casos impressionantes 
foi o assalto aos caixas eletrônicos do 
Bradesco e Banco do Brasil. 

Na noite de 7 de setembro, um 
grupo de cerca de 12 assaltantes ar-
mados invadiu a sede da Secretaria de 
Saúde do Estado (Sesa), na noite do 

Assaltos a bancos: o terror e o 
medo na Capital e no Interior

feriado, rendeu vigilantes que estavam 
de plantão e arrombou caixas eletrôni-
cos da unidade.

Pelo menos dez funcionários foram 
feitos reféns e trancados dentro de uma 
sala. Na ação, dois caixas eletrônicos, 
do Bradesco e do Banco do Brasil, 
foram abertos com o auxílio de um 
maçarico. Informações deram conta de 
que a quadrilha conseguiu levar cerca 
de R$ 300 mil reais. Os equipamentos 
haviam sido abastecidos com cédulas 
no dia anterior ao assalto.

Outro assalto que também cha-
mou a atenção foi no bairro Vila Velha, 
também em Fortaleza. Na ocasião, 
cinco homens assaltaram o Bradesco 
daquele bairro. Os assaltantes levaram 

três malotes com dinheiro e estavam 
vestidos com roupas semelhantes às da 
Coelce, onde permaneceram na fila, 
agindo naturalmente, quando anuncia-
ram o assalto, por volta das 16h. De 
acordo com a Polícia foram levados em 
torno de R$140 mil.

Outro fato lamentável foi a morte 
do Policial Militar, Marcos Aurélio de 
Araújo Braga, 36 anos, morto a tiros em 
uma “saidinha bancária” na manhã da 
quarta-feira, dia 30/11. Segundo infor-
mou o Centro Integrado de Operações 
de Segurança (Ciops), um cliente foi 
abordado por assaltantes e o policial, 
que estava de folga, reagiu à ação. 
Infelizmente, um dos assaltantes atirou 
contra o policial, que morreu no local.

Fotos: SEEB/CE
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[  Insegurança  ]

Já tinham ocorrido 23 assaltos no 
Ceará em 2011, quando o Sindicato 
dos Bancários, através do presidente 
Carlos Eduardo Bezerra Marques, 
entregou ao Presidente da Câmara 
Municipal, Acrísio Sena, no dia 14 de 
agosto, um projeto de lei sobre segu-
rança nas agências bancárias.

O projeto de lei prevê a obriga-
toriedade de instalação de dispositivos 
de segurança nas agências e postos de 
serviços, como portas eletrônicas de 
segurança individualizadas em todos os 
acessos destinados ao público, incluin-
do o autoatendimento. As portas devem 
ter detectores de metais, travamento 
e retorno automático, vidros blinda-
dos, abertura para entrega de metal 
detectado ao vigilante e recuo após a 
fachada externa para facilitar acesso, 
com armário de portas individualizadas 
e chaveadas para guarda de objetos 
dos clientes.

Além disso, o projeto prevê vidros 
blindados nas fachadas que deverão 
possuir composição por lâminas de cris-
tais interligados, película para retenção 
de estilhaços e blindagem de acordo 
com normas internacionais. 

Os bancários querem ainda que 
sejam instaladas nas agências e postos 

de serviços sistemas de monitoração e 
gravação eletrônicas de imagens, em 
tempo real, através de circuito fechado 
de televisão, interligado com central de 
controle fora do local monitorado, ins-
taladas em todos os acessos destinados 
ao público, inclusive autoatendimento 
e áreas externas, como calçadas e 
estacionamento.

Divisórias e Biombos – O pro-
jeto de lei do Sindicato prevê ainda que 
se tornem obrigatórias as instalações 
de divisórias opacas com 2m de altura 

entre os caixas, inclusive os eletrônicos, 
para garantir a privacidade dos clientes 
e sua total segurança. Além disso, o 
projeto prevê também a instalação de 
biombos entre as filas de espera e ba-
teria de caixa na altura de 2m. 

Em nível municipal, uma lei do 
vereador Vitor Valim, já está em vigor 
e, em nível estadual, recentemente foi 
aprovada na Assembleia uma lei do 
deputado Tin Gomes obrigando, em 
todo o Estado, a instalação de biombos. 
Porém, o projeto do Sindicato prevê 
dimensões maiores para as divisórias.

Projeto de Lei

Foto: Drawlio Joca

Foto: SEEB/CE
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[  Bancários na TV  ]

Em novembro, o Sindicato lançou 
um novo instrumento de comunicação: 
o programa Vida e Trabalho, veiculado 
pela TV Metrópole (canal 26), todos os 
dias, ao meio-dia. Tendo o Sindicato 
como um dos principais patrocinadores, 
o programa nasceu de uma parceria 
com a CUT, Fetamce e Fetraece, entre 
outras entidades sindicais.

Um programa televisivo era uma 
antiga aspiração da direção do Sindi-
cato, que sempre valorizou os canais de 
comunicação com a categoria bancá-

“Vida e Trabalho” mostra o 
Sindicato para a sociedade

ria, a classe trabalhadora e a socieda-
de. “Nós temos experiência na mídia 
impressa, na internet e na rádio. Nós 
sempre desejamos ir para a televisão 
porque é uma mídia de grande alcance 
e tem características que se adequam 
muito a nossa atividade, como o tra-
balho com imagens e a criatividade”, 
afirma Tomaz de Aquino, secretário de 
Imprensa do Sindicato. 

O “Vida e Trabalho” foi pensado 
para falar sobre o mundo do trabalho a 
partir da visão dos trabalhadores. Com 

30 minutos de duração, o programa 
trata dos aspectos da questão traba-
lhista – tanto dos bancários como de 
outras categorias – desde a efetivação 
dos direitos até o lazer, a segurança e 
a saúde do trabalhador.

TV Metrópole – A TV estreou no 
dia 31/10 e abrange toda a Região 
Metropolitana de Fortaleza com uma 
programação educativa e diversificada, 
abordando temas como saúde, cotidia-
no das cidades e mundo do trabalho.

Fotos: Drawlio Joca
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O Itaú, presidido pelo banqueiro Ro-
berto Setúbal, bateu novo recorde 
de lucro entre os bancos brasileiros 

até setembro deste ano, atingindo R$ 10,949 
bilhões, uma alta de 15,97%, se comparado 
ao mesmo período do ano anterior.  Enquanto 
isso, o Itaú ganhou o título de campeão de de-
missões no mesmo período. Milhares de pais e 
mães perderam seus empregos devido à políti-
ca de rotatividade. Além disso, o banco cortou 
2.496 vagas no mesmo período, sagrando-se 
como o número 1 do desemprego no sistema 
financeiro, o que é cruel e injustificável. 

Dados do Dieese revelam que em dezem-
bro de 2010 o banco contava com 102.316 
trabalhadores no Brasil. O número foi reduzido 
em setembro para 99.820. E os sindicatos 
não pararam de receber denúncias de novas 
dispensas, até às vésperas do Natal.

Em Fortaleza, o Sindicato dos Bancários 
do Ceará promoveu várias manifestações 
durante o ano de 2011 nas grandes agên-
cias do Itaú para protestar contra as demis-
sões no banco. Até um enterro simbólico na 
agência da rua Major Facundo, no Centro, 
marcou a indignação dos bancários cea-
renses com o descaso do banco para com 
o emprego bancário.

[  Desemprego  ]

Manifestações marcam protesto Manifestações marcam protesto 
contra as demissões no Itaúcontra as demissões no Itaú

Fotos: Sec. de Imprensa - SEEB/CE
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Outras Ações de 2011

DIA DO APOSENTADO: Com um café da manhã, os bancários comemoraram Dia do Aposentado, dia 21/1. O evento 
aconteceu na sede do Sindicato e contou com a participação de um grande número de aposentados de bancos públicos e 

privados, além de dirigentes do outros sindicatos, entidades e associações de aposentados

DIA INTERNACIONAL DA MULHER: Em homenagem às mulheres, o Sindicato promoveu um café da manhã no sábado, 9/4, e 
sorteou dois pacotes para um final de semana com acompanhante em Buenos Aires (Argentina). Os ganhadores foram Antonia 

Coriolano Macedo (BB de Mombaça) e José Cláudio Carvalho Sousa (BNB de Fortaleza)

ARRAIÁ DOS BANCÁRIOS: O Sindicato dos Bancários do Ceará promoveu um grande Arraiá, com mais de 1.200 pessoas. Teve 
muita gente vestida a caráter. Embalados pelo som da zabumba, sanfona e o tradicional triângulo, os bancários e seus familiares 

viveram momentos inesquecíveis. O Arraiá dos Bancários foi realizado no Clube da Caixa, no dia 22/6

CORAL DO SINDICATO: Em mais um Circuito Natalino, o Coral do Sindicato dos Bancários do Ceará/Afabec, brindou 
funcionários e clientes das agências bancárias de Fortaleza com lindas canções natalinas, como Adester Fidelis, Louvação ao 

Menino Deus, Noite Feliz, Marcas do Que Se Foi, Canto de Natal e Ode à Alegria
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78 anos de 
Lutas e Conquistas

12h – Programa Vida e Trabalho
na TV Metrópole – canal 26


