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Pauta aprovada

Conferência em Atibaia aprova 
pauta de reivindicações da 
campanha nacional 2014; 
principais itens são o reajuste 
de 12,5%, valorização do piso 
salarial pelo salário mínimo 
calculado pelo Dieese (R$ 
2.979,25 em junho), defesa do 
emprego, fim da terceirização 
e combate às metas abusivas 
e ao assédio moral. É hora de 
mobilização para avançar mais! 

Pgs. 3,4 e 6

Plenária aprova pauta da campanha 2014 em Atibaia
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Diretores do Sindicato presen-
tes à conferência nacional da 
categoria bancária 
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As novas tecnologias aplica-
das ao setor bancário foram 
debatidas em encontro re-

alizado no último dia 17 de julho 
em São Paulo. Com a presença 
de representantes do movimento 
sindical e da Febraban, o evento, or-
ganizado pela Contraf-CUT, deriva 
de compromisso assumido na cam-
panha nacional do ano passado.

Para a representante sindical 
Ana Tércia Sanches, doutoranda 
em Sociologia pela USP e pesqui-
sadora do Centro de Pesquisas 28 
de Agosto, os avanços tecnológicos 
devem beneficiar trabalhadores, 
clientes e sociedade - e não apenas 
os bancos. Devem contribuir para 
reduzir o ritmo e a quantidade 
de trabalho, contrariamente à 

Em 21 de julho passado acon-
teceu mais uma reunião do 
Grupo de Trabalho (GT) Bi-

partite para Análise de Causas de 
Afastamento no Trabalho. Realiza-
do em São Paulo, o encontro teve a 
participação de representantes do 
Comando Nacional dos Bancários 
(coordenado pela Contraf-CUT) e 
da Fenaban. 

O GT está previsto na 61ª cláu-
sula da Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT), foi uma conquista 
da Campanha Nacional de 2013 e 
seu objetivo é discutir o alto índice 
de adoecimento e as causas de 
afastamento do trabalho na cate-
goria. Representantes do Coman-
do Nacional e do Coletivo Nacional 
de Saúde do Trabalhador destaca-
ram que há problemas nos dados 
fornecidos pela Fenaban sobre o 
tema, solicitando esclarecimentos 
a respeito da metodologia utiliza-
da na organização dos dados. 

Os bancos se comprometeram 
a dar informações detalhadas 

forma como ocorre hoje, apenas 
para intensificar a produtividade 
e o lucro à custa do aumento de 
adoecimentos na categoria (veja 
mais sobre a questão da saúde na 
matéria abaixo).

“As inovações tecnológicas in-
tensificaram o ritmo de trabalho. 
Impõem maior controle e pressão, 
o que vem provocando aumento 
dos problemas de saúde, inclusive 
psíquicos. Dados do Ministério do 
Trabalho mostram que pela primei-
ra vez os transtornos mentais su-
peraram os casos de LER/DORT na 
categoria”, afirmou a pesquisadora.

Já Gustavo José Costa Roxo 
da Fonseca, sócio da McKinsey & 
Company e participante do encon-
tro por indicação da Febraban, fez 

Novas tecnologias e o setor bancário são debatidos em SP Bancários definem pauta de reivindicação 2014

Movimento sindical cobra 
dados sobre adoecimento

Mundo do trabalho reivindicações 

saúde eMprego 
Primeiro semestre: 3.746 empregos 
a menos nos bancos

Errata: Diferentemente do publicado na edição impressa do NB 842 a 
visibilidade do Brasil na abertura da Copa atingiu 3 bilhões de pessoas, 
e não 30 bilhões. Trinta bilhões refere-se ao montante, em reais, que o 

evento traria à economia brasileira, segundo projeção da FIPE.

Avanços devem beneficiar toda a sociedade, defende pesquisadora Conferência realizada em Atibaia também estabeleceu calendário e estratégias de luta

Esclarecimentos são necessários para que possam 
ser elaboradas políticas de prevenção de doenças

um histórico sobre as 
mudanças tecnológicas 
no setor financeiro nas 
últimas décadas, espe-
cialmente a implantação 
dos meios eletrônicos 
de pagamento. Segundo 
ele, estas transforma-
ções permitiram que 
as transações financei-
ras no Brasil saltassem 
de 23 bilhões em 2009 
para 50 bilhões no ano 
passado.

Propostas – Entre as propostas 
apresentadas para minimizar os 
impactos das novas tecnologias 
a clientes e trabalhadores foram  
destacados o diálogo, para garan-
tir que processos de automação 

sobre afastamentos que geraram 
benefícios previdenciários, tanto 
de acidentes do trabalho como de 
problemas de saúde, o que pos-
sibilitará uma radiografia do que 
vem ocorrendo com a saúde dos 
bancários. Informações já obtidas 
pelo movimento sindical dão conta 
que estão aumentando os casos 
de afastamentos motivados por 
transtornos mentais e LER/DORT 
nos últimos anos. O detalhamento 
dos dados poderá revelar a di-
mensão do quadro para que o GT 
possa avançar e propor políticas de 
prevenção de doenças e promoção 
da saúde no trabalho.

não provoquem desemprego; 
reaproveitamento do trabalhador 
quando a tecnologia extinguir 
função; programas de prevenção 
a doenças ocupacionais e manu-
tenção do atendimento presencial.

O encerramento da 16ª 
Conferência Nacional 
dos Bancários, no úl-

timo domingo, 27, marcou a 
aprovação da pauta de reivin-
dicações da categoria na cam-
panha 2014, além das estra-
tégias e calendário que serão 
adotados. Quase 700 bancários 
participaram do encontro, rea-
lizado na cidade de Atibaia (SP) 
entre os dias 25 e 27 de julho, 
sendo mais de duas dezenas 
representantes do Sindicato 
dos Bancários do ABC.

“Foi uma conferência com 
grande participação e alta qua-
lidade  nas temáticas debatidas. 
Acima de tudo, caracteriza mais 
uma etapa desse grande pro-
cesso democrático que é nossa 
campanha nacional”, afirma o 
presidente do Sindicato e mem-
bro do Comando Nacional Eric 
Nilson, lembrando das consul-
tas feitas em todo o País para 
que os trabalhadores bancários 
apontassem suas prioridades.

Os eixos centrais da cam-
panha 2014 serão o reajuste 
de 12,5%, valorização do piso 
salarial pelo salário mínimo cal-
culado pelo Dieese (R$ 2.979,25 
em junho), defesa do emprego, 
fim da terceirização e combate 
às metas abusivas e ao assédio 
moral (leia mais sobre as reivin-
dicações na página 4).

Avançar mais – Apesar das 
muitas conquistas da categoria 
bancária nos últimos anos, o 
senso comum na conferência 
foi de que é preciso ousar e 
avançar mais. Muitos temas 
relacionados à categoria – como 
saúde, emprego, assédio moral, 
entre outros – e à realidade 
nacional integraram o ciclo de 
palestras e debates em grupos 
de trabalho.

"Nós queremos um emprego 
decente para acabar não só com 
a rotatividade perversa, que re-
duz salários, mas acima de tudo 

queremos garantia de emprego 
e que todo o trabalhador tenha 
a tranquilidade de saber que vai 
continuar empregado pelo bom 
trabalho que faz dentro dos 
bancos. Nós saímos daqui for-
talecidos", afirmou o presidente 
da Contraf-CUT, Carlos Cordeiro.

Lutar contra a terceirização 
- Os 634 delegados e delegadas 
presentes à plenária final da 
16ª Conferência Nacional dos 
Bancários também aprovaram 
um documento, a Carta de Ati-
baia, em defesa da Constituição 
Federal, dos direitos humanos 
dos trabalhadores e contra a 
precarização do trabalho repre-
sentado pela terceirização.

O texto conclama a classe 
trabalhadora e demais segmen-
tos da sociedade a se unir para 
a defesa da dignidade do traba-
lho. "Foi reaberta a disputa pela 
terceirização em nosso País. Os 
trabalhadores combateram o PL 
4330, de autoria do deputado fe-

deral Sandro Mabel (PMDB-GO), 
indo às ruas e conquistando seu 
espaço na defesa da Constituição 
e dos direitos dos trabalhado-
res", diz trecho do manifesto, 
que alerta ainda para os riscos 
da precarização das relações 
trabalhistas: "Sabemos que o 
direito não é neutro. A manu-
tenção das mobilizações de rua 
se faz necessária para que a so-

Os bancos que operam no 
Brasil fecharam 3.746 empregos 
no primeiro semestre de 2014. 
Enquanto os bancos privados 
e o Banco do Brasil eliminaram 
postos de trabalho, a Caixa Eco-
nômica Federal abriu 1.649 novas 
vagas no mesmo período, o que 
impediu um desempenho ainda 
pior para o setor financeiro, que 
tem sido o mais lucrativo do País.

A extinção de postos de tra-
balho nos bancos contrasta com 
os números da economia brasi-
leira, que gerou 588.671 novos 
empregos formais nos primeiros 
seis meses do ano. Os dados são 
da Pesquisa de Emprego Ban-
cário (PEB) divulgada no último 
18 de julho pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT), 
que faz o estudo em parceria 
com o Dieese e com base nos 
números do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 

(Caged) do Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE).

A rotatividade também seguiu 
elevada no período, achatando 
salários. Os bancos brasileiros 
contrataram 16.713 funcionários 
e desligaram 20.459. O salário 
médio dos admitidos nos primei-
ros seis meses do ano foi de R$ 
3.283,30 contra o salário médio 
de R$ 5.208,94 dos desligados. 
Assim, os trabalhadores que 
entraram nos bancos receberam 
valor médio equivalente a 63% 
da remuneração dos que saíram. 

ara a pesquisa foram ouvidas 
17 mil pessoas e analisados os 
gastos e investimentos para a 
realização do evento.

Abertura da 16ª conferência nacional dos bancários em Atibaia, SP: questões específicas da categoria e con-
juntura em pauta

Diretores do Sindicato participam da conferência nacional dos bancá-
rios: processo democrático com consulta à categoria em todo o País 
antecedeu encontro 

ciedade brasileira perceba o que 
está em jogo, neste momento, é 
a própria liberdade e igualdade 
constitucionais que protegem a 
dignidade humana do trabalha-
dor contra a atrevida manobra 
econômica do empresariado de 
rebaixar salários, aumentar o 
desemprego, baixar os custos de 
pessoal da empresa e implantar 
o autoritarismo capitalista."
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Eleições presidenciais: 
delegados aprovam apoio 

à reeleição de Dilma 

A 16ª Conferência Nacional 
também aprovou resolu-
ção de apoio à reeleição 

da presidenta Dilma Rousseff, 
por avaliar que ela representa a 
melhor opção para os trabalha-
dores dentre os dois projetos que 
estarão em disputa na eleição de 
outubro.

Além de dar o apoio, os ban-
cários vão cobrar da presidenta 
Dilma Rousseff que mude a 
gestão do Banco do Brasil, hoje 
mais voltado para o mercado tal 
qual o Itaú e o Bradesco, distante 
do seu papel de banco público, e 
fortaleça o seu papel de banco 
público.

Os bancários presentes à 
conferência aprovaram ainda 
uma moção de repúdio ao ban-
co Santander, que divulgou que 
a reeleição de Dilma iria piorar 
a economia (veja mais sobre o 
assunto na pg. 6).

banco do brasil 

Economus: não cancele
Apesar das mudanças, quem desistir do plano terá carências 

se quiser retornar; movimento sindical busca alternativa 
A mudança que extingue os 

planos de saúde Plus e Plus II e 
institui o Economus Família foi 
questionada pelos representan-
tes dos trabalhadores no Banco 
do Brasil. O questionamento 
pediu a imediata suspensão da 
alteração e a abertura de mesa 
de negociação, mas foi recusado. 
Diante da negativa, os dirigentes 
sindicais orientam os bancários a 
não cancelar o Economus Família.

“Foi uma mudança unilateral, 
sem ouvir os trabalhadores nem 
seus representantes, surpreen-
dendo a todos. Mas é importante 
que os bancários não cancelem 
o plano, não se precipitem, pois 
poderão ser prejudicados. Se 
ocorrer o cancelamento, mes-
mo havendo a possibilidade de 
retorno, será necessário cumprir 
todas as carências exigidas, como 
se a pessoa estivesse entrando no 

plano agora”, afirma a diretora do 
Sindicato e funcionária do Banco 
Brasil Marilda Marin. O movimen-
to sindical busca alternativas para 
tentar resolver o problema.

O novo plano, o Economus Fa-
mília, traz aumentos acima de 64% 
para os assistidos, bancários do BB 
que vieram da Nossa Caixa e que, 
muitas vezes, pagam pelos seus 
dependentes. A decisão foi to-
mada pelo Conselho Deliberativo 
do Economus, em fevereiro desse 
ano. O prazo para que o bancário 
se manifestasse pelo cancelamen-
to terminou em 14 de julho, e a 
alteração é automática para quem 
não declarou a saída. “Não pode-
mos aceitar uma mudança assim, 
sem consulta aos trabalhadores. 
Vamos estudar o que é possível 
fazer e insistir em defesa dos inte-
resses dos bancários”, acrescenta 
a diretora sindical.

A partir de 1º de agosto o 
registro de ponto eletrônico será 
obrigatório também para os em-
pregados lotados em unidades 
da Caixa ocupantes de função 
gerencial. Ficam fora do Sipon 
apenas os gerentes gerais das 
agências e dos postos de atendi-
mento e, no caso das Superinten-
dências Regionais, os gerentes 
regionais e os superintendentes 
regionais.

“Essa é uma reivindicação do 
movimento dos trabalhadores 
que está há mais de 10 anos na 
mesa de negociação permanen-
te. Portanto, trata-se de uma 
vitória importante. Mas ainda 
há muito no que se avançar no 
que diz respeito à jornada de 
trabalho e Sipon. A luta conti-
nua”, destaca Fabiana Matheus, 
coordenadora da CEE/Caixa, ór-
gão que assessora a Contraf/CUT 
nas negociações com o banco, e 

também diretora de Administra-
ção e Finanças da Fenae.

“Depois de anos lutando, os 
trabalhadores da Caixa que têm 
função gerencial conquistaram 
o direito básico de poder marcar 
ponto e ter suas horas extras 
registradas. Isso prova que nos-
sa luta é árdua e na maioria das 
vezes longa, mas quando temos 
sindicatos e trabalhadores orga-
nizados tudo fica mais fácil. Para-
béns a todos os que acreditaram 
que era possível”, afirma Maria 
Rita Serrano, representante dos 
trabalhadores no Conselho de 
Administração e diretora do 
Sindicato dos Bancários do ABC.

Agora, lembra Rita, é conti-
nuar na briga para garantir que 
os que ficaram de fora do Sipon 
também tenham esse direito.

Leia mais sobre atividades 
recentes na Caixa no site:
www.bancariosabc.org.br

Vitória histórica: registro de ponto eletrônico 
será obrigatório também para os gerentes

caixa Federal 

Reivindicação estava há mais de 10 anos na mesa de 
negociação

Reajuste reivindicado é de 12,5%
pauta

Confira nesta página as principais reivindicações que serão levadas à mesa de negociação com os banqueiros, 
calendário de lutas e deliberações da 16ª. Conferência Nacional dos Bancários

Principais itens da pauta
• Reajuste salarial de 12,5%.
• PLR: três salários mais R$ 

6.247.
• Piso: R$ 2.979,25 (equivalente 

ao salário mínimo do Dieese 
em valores de junho último).

• Vales alimentação, refeição, 
13ª cesta e auxílio-creche/
babá: R$ 724,00 ao mês para 
cada (salário mínimo nacio-
nal).

• Melhores condições de tra-
balho com o fim das metas 
abusivas e do assédio moral 
que adoecem os bancários.

• Emprego: fim das demissões, 
mais contratações, aumento 
da inclusão bancária, fim da 
rotatividade, combate às ter-

Calendário de luta

• Dia Nacional de Luta pela 
Segurança.

• Dia Nacional de Luta contra 
a Terceirização.

• Dia Nacional de Luta pelo 
Emprego.

• Paralisação nacional de duas 
horas contra as metas abusivas.

• Dia Nacional de Luta no 
Santander.

• Mobilização Nacional pelo 
Plebiscito da Reforma Política.

• Mobilização Nacional pela 
Democratização da Mídia.

14 e 15/8 - Participação 
massiva dos sindicatos no 
Seminário Nacional sobre "A 
Terceirização no Brasil: Impac-
tos, resistências e lutas", em 
Brasília.

ceirizações diante dos riscos 
de aprovação do PL 4330 na 
Câmara Federal, do PLS 087 
no Senado e do julgamento 
de Recurso Extraordinário 
com Repercussão Geral no 
STF. Além da aprovação da 
Convenção 158 da OIT, que 
proíbe as dispensas imotiva-
das. Veja na pg. 3 informações 
sobre a Carta de Atibaia, ma-
nifesto dos bancários contra 
a terceirização aprovado pela 
Conferência.

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

•  Auxílio-educação: pagamento 
para graduação e pós.

• Prevenção contra assaltos e 

sequestros. Cumprimento da 
Lei 7.102/83 que exige plano 
de segurança em agências e 
PABs, garantindo pelo menos 
dois vigilantes durante todo o 
horário de funcionamento dos 
bancos. Instalação de portas 
giratórias com detector de 
metais na entrada das áre-
as de autoatendimento das 
agências. Fim da guarda das 
chaves de cofres e agências 
por bancários.

• Igualdade de oportunidades 
para todos, pondo fim às dis-
criminações nos salários e na 
ascensão profissional de mu-
lheres, negros, gays, lésbicas, 
transexuais e pessoas com 
deficiência (PCDs).

Palestras, debates e votações ressaltaram caráter democrático do encontro em Atibaia 
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bradesco

Alterações foram apresentadas pelo banco nesta semana, mas ainda há pontos a esclarecer

O diretor Yasuki Niiuchi (segundo à esq, sentado), participa do encontro que discutiu as mudan-
ças no plano previdenciário

Movimento sindical avaliará mudanças no plano de previdência

O Bradesco anunciou no último dia 21, 
durante reunião com a Contraf-CUT, 
federações e sindicatos, mudanças 

no plano de previdência complementar dos 
funcionários. As entidades sindicais con-
sideraram positiva a iniciativa de dialogar, 
mas criticaram o fato de o banco não abrir 
espaço para negociação sobre as alterações. 
O diretor do Sindicato e funcionário do banco 
Yasuki Niiuchi participou do encontro, reali-
zado na Cidade de Deus, em Osasco.

Os representantes do Bradesco apresen-
taram os pontos centrais do novo plano. Po-
rém restaram muitas dúvidas, e as entidades 
sindicais solicitaram o regulamento do novo 
plano, que o banco ficou de entregar nos 
próximos dias. A instituição quer começar a 
divulgar as mudanças para os funcionários 
já na próxima semana, estabelecendo a va-
lidade a partir de outubro deste ano. Mas 
o movimento sindical alerta que é preciso 
cautela para evitar prejuízos.

“Apenas com o regulamento em mãos 
poderá ser feita uma análise mais precisa das 
alterações. Precisamos verificar se realmente 
a mudança será positiva para o bancário, 
como alega o Bradesco, ou não. Assim que 
o movimento sindical fizer a avaliação ela 
será divulgada aos trabalhadores”, afirma o 
diretor sindical Yasuki.

Também participou da reunião em Osasco 
o especialista em Previdência Complemen-
tar José Ricardo Sasseron, vice-presidente 
da Associação Nacional dos Participantes 
dos Fundos de Pensão (Anapar), ex-diretor 
eleito da Previ e diretor da Contraf-CUT. “É 
fundamental a abertura de um processo de 
negociação com o movimento sindical para 
garantir aos trabalhadores a possibilidade de 

optar pelas melhores condições para o seu 
plano de previdência complementar”, enfa-
tizou Sasseron, que deverá elaborar parecer 
técnico sobre o novo plano.

Por enquanto, a principal orientação do 
movimento sindical é de precaução: os ban-
cários não devem tomar nenhuma iniciativa 
relacionada ao plano de previdência até que 
todas as dúvidas sejam sanadas.
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Santander usa terror para atacar Dilma;
bancários aprovam moção de repúdio

eleições

Banco teve que recuar após repercussão negativa

Já no primeiro dia da 16ª 
Conferência Nacional dos Ban-
cários a categoria bancária – e a 
sociedade brasileira – foi surpre-
endida com a divulgação de que 
o Santander informava a seus 
clientes mais abastados que a 
possível reeleição da presidenta 
Dilma Rousseff iria piorar a eco-
nomia do Brasil. Com a repercus-
são negativa o banco recuou e 
acabou pedindo desculpas.

“Ao proceder de forma tão 
leviana o Banco Santander ree-
dita condutas irresponsáveis já 
verificadas em eleições anterio-
res, que só têm por finalidade 
semear o pânico”, aponta o pre-
sidente do Sindicato Eric Nilson. 
Um exemplo desse tipo de com-
portamento foi o que ocorreu 
em 1989, quando o empresário 
Mário Amato afirmou que 800 
empresários deixariam o País 
caso o então candidato petista 

em conferência pelo apoio ao 
governo Dilma Rousseff e sua 
reeleição, sem usar de subter-
fúgios ameaçadores, sabemos e 
reafirmamos que a distribuição 
de renda que vem sendo promo-
vida desde o governo Lula é, sim, 
a garantia de um Brasil melhor 
para todos”, reforça.

Os bancários presentes à 16ª. 
Conferência também aprovaram 

Luiz Inácio Lula da Silva ganhasse 
as eleições.

Embora tenha recuado, o 
banco – de capital estrangeiro, é 
bom frisar – comete uma tentati-
va de ingerência muito  conheci-
da por qualquer especialista em 
comunicação: a de criar o medo 
para tentar convencer o receptor 
da notícia de sua veracidade. 
Nesse caso, o medo de perder 
dinheiro caso Dilma Rousseff 
seja reeleita.

Eric destaca que o Sindicato 
dos Bancários do ABC repudia 
esse tipo de estratégia e mais 
uma vez esclarece que o Banco 
Santander, recordista em demis-
sões de bancários e em reclama-
ções de clientes, não está quali-
ficado para defender o interesse 
dos brasileiros. Nem da maioria 
da sociedade nem da minoria 
de abastados a que dirigiu seu 
comunicado inicial. “Decidimos 

moção de repúdio ao banco. 
“Consideramos o gesto do banco 
"irresponsável", não só com a 
economia, mas com a democra-
cia brasileira. Uma instituição 
desse porte não pode, ainda 
que tenha preferência eleitoral, 
praticar especulação, agredir a 
imagem do País e pôr em dúvida 
a nossa estabilidade”, aponta o 
texto.
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esporte 

O Campeonato de Futebol Society 2014 dos Bancários do ABC 
começou no último dia 19 de julho e prossegue até 27 de setem-
bro, quando ocorre a final. Serão 45 jogos, com a participação de 
17 equipes.

Para conferir a tabela, resultados dos jogos e novas informações 
sobre a disputa, acesse o site do Sindicato: www.bancariosabc.org.br

Campeonato de Futebol Society: bola já está rolando
Sindicato-Cidadão

O Sindicato esteve presente, no último dia 19, à festa julina 
promovida pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência 
Social e Hospitalar. A entidade dos trabalhadores bancários con-
tribuiu para que o evento pudesse ser realizado, fiel a seu papel 
de Sindicato-cidadão, já que a Pró-Saúde atende a 158 crianças e 
adolescentes em situação de risco e depende de parcerias para 
dar continuidade a este importante trabalho.

O presidente do Sindicato, Eric Nilson, durante a conferência realizada 
em Atibaia 


