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Bancários de todo o Brasil participaram dos congressos nacionais dos funcionários do 
Banco do Brasil e da Caixa Federal. O encontro teve início na sexta-feira (17) com o 

Seminário Nacional em Defesa dos Bancos Públicos e terminou no domingo (19) com a 
votação e aprovação da pauta de reivindicações específicas. Leia detalhes na página 5.

CAMPANHA NACIONAL 2016: UM DESAFIO PARA A CATEGORIA!
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Os desafios da campanha 2016

A realização de encontros e 
congressos dos trabalhadores 
de bancos públicos e privados 

precederam a conferência nacional 
dos bancários, de 15 a 17 de julho. 
Ao mesmo tempo, também se realiza 
a consulta aos bancários em todo 
o Brasil, para elencar as principais 
reivindicações do ano. É a campanha 
nacional 2016 dando seus primeiros passos, num caminho 
que promete ser especialmente difícil pela conjuntura polí-
tica e que exigirá esforço redobrado na mobilização.

Os direitos dos trabalhadores estão sob ataque no governo 
golpista de Michel Temer. O mesmo retrocesso que ele apli-
ca a setores cruciais de desenvolvimento já se faz presente 
também nas alterações relacionadas ao mundo do trabalho 
que pretende aprovar: terceirização ilimitada, flexibilização 
de direitos, descaso com a CLT, aposentadoria tardia, pre-
valência do negociado sobre o legislado. Tanto que, nessa 
última semana, ministros do TST divulgaram manifesto 
ressaltando o Direito do Trabalho como importante instru-
mento de inclusão social e valorização da dignidade humana.

É fácil perceber o quanto os banqueiros vão se aprovei-
tar desse cenário para negar conquistas e tentar derrubar 
direitos. Se estiverem conscientes desses fatos, porém, os 
bancários poderão fazer dessa campanha mais um exemplo 
de organização e união, como já ocorreu em muitos outros 
anos. É sem dúvida um grande desafio. E o Sindicato, como 
sempre, estará presente e ativo nessa luta.

Belmiro Moreira - Presidente do Sindicato

A defesa dos direitos 
trabalhistas e da 
Consolidação das 

Leis Trabalhistas (CLT), 
ameaçados pelo governo 
golpista de Michel Temer, 
ganhou na última semana o 
reforço de 20 dos 27 
ministros que inte-
gram o Tribunal Su-
perior do Trabalho 
(TST). Eles divul-
garam o Documento 
em defesa do Direi-
to do Trabalho e da 
Justiça do Trabalho 
no Brasil, durante o 
Congresso Nacional de Di-
reito do Trabalho e Proces-
sual do Trabalho realizado 
em Paulínia (SP). Para os 
signatários, desconstruir 
estes direitos é “desprote-
ger mais de 45 milhões de 
brasileiros”.

No Congresso Nacional 

existem hoje cerca de 55 
iniciativas que defendem 
a terceirização e a preva-
lência do negociado sobre 
o legislado, entre outros 
ataques aos trabalhadores. 
O manifesto quer provocar 

o debate nacionalmente e 
obter a adesão de juízes, 
procuradores e advogados. 
Em seguida, deve buscar 
apoio do movimento sin-
dical.

Dignidade - “É preciso 
que todos saibam que agre-
dir o Direito do Trabalho 

Ministros do TST divulgam manifesto contra 
ameaças do governo golpista a trabalhadores

e a Justiça do Trabalho 
é desproteger mais de 45 
milhões de trabalhadores, 
vilipendiar cerca de dez 
milhões de desempregados, 
fechar os olhos para milhões 
de mutilados e revelar-se 

indiferente à popula-
ção de trabalhadores 
e também de empre-
gadores que acreditam 
na força da legislação 
trabalhista e em seu 
papel constitucional 
para o desenvolvimen-
to do Brasil”, enfatiza o 
manifesto, ressaltando 

o direito do trabalho como  
importante instrumento de 
inclusão social e valorização 
da dignidade humana. Para 
acessar a íntegra do docu-
mento acesse: 

http://s.conjur.com.br/
dl/manifesto-ministros-tst-
-defesa-direito.pdf

Notícias Bancárias - O 
lançamento da campanha "Se 
é público é para todos", orga-
nizada pelo Comitê Nacional 
em Defesa das Empresas Pú-
blica, do qual você é coorde-
nadora, teve forte repercussão. 
Tanto que o governo Temer 
reagiu no mesmo dia, suspen-
dendo nomeações nas estatais 
e pedindo votação de urgência 
para os projetos 4918 e 268. 
Qual sua avaliação sobre essa 
reação?

Maria Rita Serrano - O 
lançamento da campanha e o 
ato que realizamos teve forte 
impacto, porque dialoga com 
o sentimento de parte da so-
ciedade de que está havendo 
um grande retrocesso nos 
avanços sociais e econômicos 
conquistados nos últimos 
anos, graças à opção feita 
pelos governos Lula/Dilma 
de investir em políticas pú-
blicas e de usar as empresas 

públicas para alavancar o 
desenvolvimento do País. A 
reação do governo golpista se 
relaciona com os compromis-
sos que ele tem com o capital 
privado. Os projetos 4918 e 
268 têm esse viés privatista, 
por isso a urgência.

NB - Com a mobilização 
que antecedeu a votação do PL 
4918 na Câmara foi possível 
reverter o caráter privatista 
do projeto. Mas o senador 
Renan Calheiros disse que 
pode retomar o texto inicial 
do projeto quando naquela 
Casa, o PLS 555. Você acredita 
nessa possibilidade e, em caso 
positivo, o que deverá ocorrer 
para resistir a isso?

Rita - Os avanços signi-
ficativos que conquistamos, 
após grande período de mo-
bilização, foram no texto 
aprovado pelo Senado, como 
por exemplo a não obrigato-
riedade de que todas as em-

Estatuto das Estatais: a luta valeu a pena, afirma Rita Serrano

Documento defende direito do trabalho e justiça do trabalho, e é assinado por 20 ministros

Coordenadora do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas, diretora do Sindicato e da Contraf-CUT e representante dos trabalhadores 
no Conselho de Administração da Caixa, Maria Rita Serrano fala sobre as ações do comitê e a forte mobilização que levou a conquista no último 
15 de junho, quando o PL 4918, o chamado Estatuto das Estatais, foi votado na Câmara e teve derrubada sua essência privatista 

presas se tornem sociedades 
anônimas e abram capital. 
Na Câmara as mudanças 
foram pontuais. O projeto 
de lei não pode mais ser 
alterado, caberá ao Senado 
acatar por inteiro ou em 
parte as alterações feitas na 
Câmara, portanto os avanços 
principais serão mantidos. 
Mesmo assim estamos es-
tudando a possiblidade de, 
após aprovado, entrarmos 
com uma ADIN – ação de 
inconstitucionalidade, já que 
o projeto tem sérios vícios de 
origem, deveria ter sido uma 
iniciativa do Executivo, mas 
foi do Legislativo, além de 
outros problemas.

NB -O Comitê reúne enti-
dades de todo o Brasil, inclu-
sive seis centrais sindicais de 
orientações distintas politica-
mente. Como foi possível arti-
cular essa união em defesa das 
empresas e serviços públicos?

Maria Rita Serrano durante o lançamento da campanha pelas 
empresas e serviços públicos

Rita - Foi possível porque 
o interesse era único, o comi-
tê nasceu de uma necessidade 
concreta de enfrentamento 
ao PLS 555. Conseguimos 
reunir várias entidades e cate-
gorias diferentes e o resultado 
dessa união é positivo, foram 
os meses de enfrentamento, 
mobilização e negociação. A 
luta valeu a pena.

NB - Quais são os próxi-

mos passos do Comitê?
Rita - Além desse projeto 

de lei existem vários outros 
em discussão no Congresso 
que têm o mesmo objetivo 
privatista, fora as iniciativas 
do governo Temer em acabar 
com o patrimônio público. É 
só ver as especulações sobre 
a privatização ou fusão da 
Caixa; portanto, temos muito 
trabalho pela frente.
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Congressos dos bancários do BB e da Caixa acontecem em São Paulo

A investida do gover-
no interino e “ile-
gítimo” de Michel 

Temer contra as estatais 
tornou-se evidente desde o 
primeiro momento em que 
assumiu o poder. É neste 
contexto, de grande preo-
cupação, mas também de 
muitas mobilizações em de-
fesa das empresas públicas, 
que os bancários do Banco 
do Brasil e da Caixa reali-
zaram entre os dias 17 e 18 
seus congressos nacionais e 
discutiram suas pautas es-
pecíficas de reivindicações 
para a Campanha Nacional 
dos Bancários 2016.

Durante os congressos 
foram discutidos empre-
go, remuneração, saúde, 
segurança e igualdade de 
oportunidades justamente 
num momento em que os 
bancos públicos estão sob 
ameaça. Os golpistas do 
governo interino, em pouco 
mais de um mês de governo, 
atacaram fortemente o pa-
trimônio do povo e, dentro 
disso, os bancos públicos.

O 27º Congresso Nacio-

Pautas específicas de reivindicações para a Campanha Nacional dos Bancários 2016 foram discutidas

nal dos Funcionários do 
BB e o 32º Congresso Na-
cional dos Empregados da 
Caixa (Conecef) ocorreram 
no Hotel Holiday Inn, no 
Anhembi, em São Paulo. 
Com o objetivo de deba-
ter a grande ameaça que 
Michel Temer representa 
ao patrimônio público, a 
Contraf-CUT realizou tam-
bém, na sexta-feira, 17, no 
mesmo local, o 1º Seminá-
rio Nacional em Defesa do 
Bancos Públicos. Além dos 
bancários do BB e da Caixa, 
de outros bancos públicos e 
privados, o seminário reu-
niu diversos atores da so-
ciedade civil, movimentos 
sindicais, sociais, populares 
e parlamentares.

CONGRESSOS

Os Congressos dos ban-
cários do BB e da Caixa 
contaram com cerca de 800 
delegados e delegadas de 
todo o País participaram dos 
encontros, e debateram as 
demandas dos trabalhadores 
das instituições financeiras.

Após a aprovação das 
pautas específicas, as mes-
mas serão encaminhadas aos 
bancos e se juntarão à pauta 
geral de reivindicações des-
te ano de toda a categoria 
bancária, que será definida 
na 18ª Conferência Nacional 
dos Bancários, de 29 a 31 de 
julho, em São Paulo.

BANCO DO BRASIL

O 27º Congresso do BB 
teve como tema Unidade e 
Resistência na defesa dos 
bancos públicos, e definiu 
as propostas para a pauta 
específica da Campanha 
Nacional 2016 a ser entre-
gue à direção do Banco do 
Brasil visando a renovação 
do acordo aditivo à CCT 
(Convenção Coletiva de 
Trabalho).

Durante o congresso 
foram discutidos vários 
temas, entre eles ataques ao 
banco público e ao fundo de 
pensão (Previ), a luta contra 
a terceirização, por mais 
contratações de trabalha-
dores e pela manutenção do 
princípio solidário na Cassi 
(caixa de assistência).

CAIXA

Com o lema "Lutar sem-
pre vale a pena - Nós somos 
a resistência" foi realizado 
o 32º Conecef (Congresso 
Nacional dos Empregados 
da Caixa Econômica Fede-

ral). O evento reuniu 472 
delegados de todo o país, 
sendo 330 representando 
bancários da ativa e 142 dos 
aposentados.

Os delegados foram di-
vididos em grupos para 
discutir: organização do 
movimento; Caixa 100% 
pública; saúde do tra-
balhador e condições de 
trabalho; estrutura das 
unidades; Saúde Caixa; 
Funcef; aposentados; se-
gurança bancária; jornada; 
isonomia; carreira; tercei-
rização; contratação; GDP 
(Gestão de Desempenho 
Pessoal) e restruturação. 
As propostas de São Paulo 
foram definidas em con-
gresso estadual no dia 4 de 
junho.

Até o fechamento dessa 
edição do NB as pautas 
específicas não haviam 
sido aprovadas. Veja no 
site do Sindicato (www.
bancariosabc.org.br), todas 
as reivindicações do BB e 
da Caixa para a Campanha 
Nacional 2016 que foram 
aprovadas nos congressos.

Delegação dos bancários do ABC presentes no Seminário Nacional em Defes dos Bancos 
Públicos representando a Região.
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Decisão da Justiça reforça validade da lei de segurança 
bancária de Ribeirão Pires

A ação ordinária movida 
pela Febraban contra 
o município de Ribei-

rão Pires, em decorrência da 
lei municipal 5840/2014, que 
trata da segurança bancária, 
foi julgada procedente em 
parte pelo Tribunal de Justiça 
de São Paulo, mas apenas dois 
dos pedidos foram acolhidos. 
Isso significa que a lei muni-
cipal de segurança bancária de 
Ribeirão Pires tem validade e 
que se pode exigir dos bancos 
todos os dispositivos de segu-
rança nela citados. A decisão 
foi publicada no último 30 
de maio.

“É importante deixar cla-
ro que essa lei está valendo 
e que as fiscalizações devem 
colocar nos autos de infração 
todos dispositivos descum-
pridos”, enfatiza o diretor 
sindical Otoni Lima. Os pe-
didos da Febraban acatados 
pela Justiça dizem respeito 
ao uso de coletes à prova de 
bala, que seriam exclusivos 
do Exército, e aos autos de 
infração aplicados, que foram 
anulados, pois teriam sido 
feitos de forma genérica. To-
dos os outros pedidos foram 

Ação movida pela Febraban teve apenas dois pedidos atendidos
julgados improcedentes, e da 
decisão ainda cabe recurso.

Para o diretor sindical a 
decisão da Justiça representa 
uma vitória, pois a lei traz 
avanços e não pode ser igno-
rada. A ideia, inclusive, é que 
a  legislação possa ser encam-
pada pelas demais cidades da 
região, o que pode reforçar 
sua validade. 

Leis - A lei 5840 foi san-
cionada em maio do ano 
passado, após aprovação, 
pela Câmara Municipal de 
Ribeirão Pires, do Projeto 
de Lei 003/14, de autoria 
do vereador Renato Foresto 
(PT), tornando obrigatória 
a instalação de dispositivos 
de segurança nas agências 
e nos postos de serviços das 
instituições financeiras loca-
lizados na cidade. 

Entre os itens de seguran-
ça aprovados na Lei estão: 
porta eletrônica de segurança 
individualizada, em todos os 
acessos destinados ao públi-
co, incluindo o espaço de au-
toatendimento;  vidros lami-
nados resistentes a impactos 
e a disparos de armas de fogo, 
nas fachadas externas no 

Pauta dos Financiários
A pauta de reivindicações 

dos Financiários, aprovada na 1ª 
Conferência Nacional realizada 
em maio, foi entregue à Fenacrefi. 

Entre as reivindicações da 
Campanha Nacional 2016 estão: 
reajuste de 15,31% (inflação mais 
5% de aumento real), Piso Escri-
tório de R$ 3.777,93 (valor igual 
ao salário mínimo indicado pelo 
Dieese em maio de 2016) e Parti-
cipação nos Lucros e Resultados 
(PLR) de três salários.

nível térreo e nas divisórias 
internas das agências no mes-
mo piso; sistema de monito-
ração e gravação eletrônicas 
de imagens, em tempo real, 
através de circuito fechado 
de televisão, interligado com 
central de controle fora do 
local;  divisórias opacas e 
com altura de dois metros 
entre os caixas, inclusive 
nos caixas eletrônicos, para 
garantir a privacidade dos 
clientes durante as suas ope-
rações bancárias; biombos ou 
estrutura similar com altura 
de dois metros entre a fila de 
espera e a bateria de caixas 
das agências, bem como na 

área dos terminais de auto-
atendimento, cujos espaços 
devem ser observados pelos 
vigilantes e controlados pelas 
câmeras de filmagem.

No Estado de São Paulo 
também há a lei 14.364, de 
16/03/2011, de autoria do 
então deputado estadual Van-
derlei Siraque (PT), que obri-
ga as agências e os postos de 
serviços bancários a instalar 
divisórias individuais entre 
os caixas e o espaço reservado 
para clientes que aguardam 
atendimento. No entanto 
essa lei não está em vigor pois 
ainda não foi regulamentada 
pelo Governo Alckmin.

Vereador Renato Foresto (ao microfone) durante atividade do 
Sindicato em agências bancárias de Ribeirão Pires

Sindicato realiza atividade sobre emprego e saúde no 
bairro Taboão, em São Bernardo do Campo

Como vem ocorrendo 
nas últimas semanas, 
desta vez   a ativida-

de sobre emprego e saúde 
aconteceu no dia 14 nas 
agências do bairro Taboão, 
em São Bernardo do Campo. 
Durante a atividade os dire-
tores dialogam com clientes 
e usuários dos bancos além 
dos bancários.

O setor bancário fechou 
2.454 postos de trabalho 
no primeiro trimestre de 
2016 segundo a pesquisa do 

emprego Bancário realiza-
do pelo Dieese e divulgada 
pela Contra/CUT. “Alguns 
bancos, como o Bradesco 
por exemplo, estão realizan-
do uma séria de mudanças, 
restringindo o atendimento 
e diminuindo o número de 
trabalhadores. São bancários 
com mais de 25 anos de ban-
co que são descartados”, disse 
Belmiro Moreira, presidente 
do Sindicato. O avanço tec-
nológico também está preju-
dicando o emprego bancário.

Diretores do Sindicato conversam com bancários durante ativi-
dade nas agências do bairro Taboão, em São Bernardo do Campo

Brasil muito pior
O governo golpista de Michel 

Temer é avaliado negativamente 
por 67% dos brasileiros, enquanto 
32% acham que ele é pior do que 
esperavam. Para 52% o desempre-
go vai aumentar, os direitos tra-
balhistas piorar (55%) e medidas 
como idade mínima para aposen-
tadoria vão prejudicar muita gente 
(77%). Essas são as conclusões da 
última pesquisa CUT-Vox Populi 
realizada em junho. O percentual 
de brasileiros que não acreditam 
que a cassação de Dilma seja a solu-
ção para os problemas econômicos 
do Brasil aumentou para 69%. Na 
pesquisa CUT-Vox Populi realiza-
da em dezembro, o percentual era 
de 57%. Já 67% dos entrevistados 
acham que o Brasil deveria fazer 
uma nova eleição para presidente 
ainda neste ano.

Temer na Lava Jato
Mais um ministro de Temer 

caiu na semana que passou. Hen-
rique Eduardo Alves, do Turismo, 
foi o terceiro em 35 dias de governo 
golpista, por conta da delação pre-
miada assinada pelo ex-senador 
e ex-presidente da Transpetro, 
Sérgio Machado, na Lava Jato. 
Segundo Machado, Temer tam-
bém negociou com ele o repasse 
de R$ 1,5 milhão em propina para 
financiar a campanha de Gabriel 
Chalita (PMDB) à prefeitura de 
São Paulo em 2012. 

Terceirização em alta
O ministro da Casa Civil, 

Eliseu Padilha, afirmou na última 
quinta, 16, que o Brasil precisa 
"caminhar no rumo da terceiriza-
ção." Ele fez a declaração durante 
evento em São Paulo em que 
também defendeu que a reforma 
trabalhista venha junto ou logo de-
pois das mudanças na Previdência 
e, obviamente, foi aplaudido por 
empresários e executivos.


