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Ano turbulento na política e economia

O ano de 2016 foi marcado pelo impeachment da presidenta da República Dilma Rousseff (PT), que havia sido reeleita pelo 
voto popular com 54, 5 milhões de votos. A sessão que marcou essa decisão na Câmara revelou ao Brasil e 

ao mundo parlamentares patéticos e até um admirador da tortura ao tentar justificar os votos. 
Ainda assim, o processo, caracterizado como um golpe institucional, avançou, e Dilma foi afastada do cargo no início de setembro. 

Em seu lugar assumiu o vice-presidente, Michel Temer, cujo projeto de governo “Ponte para o Futuro” prioriza o neoliberalismo. 
Assim, hoje há em curso projetos e propostas que penalizam os trabalhadores (terceirização indiscriminada, aposentadoria tardia, 

flexibilização das leis trabalhistas, congelamento de gastos públicos com a PEC da morte) e fazem o País retroceder 
no tempo em temas como igualdade de oportunidades e proteção às crianças e adolescentes, entre outros. 

Até o final do ano novas mudanças devem surgir, pois os golpistas tentam aprovar a toque de caixa essas alterações. 
No entanto, a economia não melhorou com a saída de Dilma: houve queda no PIB e aumento no desemprego, com risco de a recessão 
passar a depressão.  Denúncias de corrupção também atingem nesse momento o alto escalão de Temer (e ele mesmo, como cúmplice), 

e já há analistas que vêm sua queda como questão de meses. Os movimentos social e sindical continuam a reagir 
a esse cenário sombrio, e os “Fora, Temer” ganham cada vez mais força pelo Brasil.
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Emprego, pauta prioritária

A luta pela manutenção do emprego na categoria bancária pautou as ações de 
entidades representativas dos trabalhadores durante todo o ano. Apesar do grande 
lucro registrado pelos maiores bancos, as demissões atingiram pelo menos 10.009 
bancários em 2016 (até outubro). Além disso com o plano de reestruturação do BB, 

mais de 9 mil postos de trabalho serão fechados. Entre janeiro e setembro deste ano, 
os cinco maiores bancos que atuam no País – BB, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander - 
registraram lucro de R$ 64 bilhões. Foi pela garantia do emprego, mas também pela 
qualidade do ambiente de trabalho, que os bancários se mobilizaram em vários dias 
de luta nesse ano. Os protestos, com repercussão nas mídias sindical, alternativa e 

comercial, tiveram a participação de usuários e clientes, que receberam informativos 
sobre os motivos da manifestação (em geral assédio moral, pressão por metas, falta 

de pessoal para atendimento) e orientações sobre canais de reclamação.
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Defesa dos bancos públicos O governo Temer foi para cima dos bancos públicos com 

avidez. Em novembro, anunciou uma “reestruturação” no 
Banco do Brasil que fechou agências, cortou postos e forçou 
a aposentadoria de milhares de funcionários. Medidas de 
enxugamento e privatização de serviços também foram 

anunciadas para a Caixa. Um movimento iniciado no começo 
do ano por entidades sindicais e associativas para 

defender as empresas públicas deu origem à campanha 
“Se é público, é para todos”, já presente em 14 estados e 
20 regiões do País. A campanha foi lançada pelo Comitê 
Nacional em Defesa das Empresas Públicas, coordenado 
pela diretora do Sindicato Rita Serrano. Também foram 
realizados dias de luta em defesa dos bancos públicos. 

Protestos por melhores condições de trabalho
O Sindicato recebeu 

as denúncias de 
más condições de 

trabalho e, junto com 
os bancários, fechou 
agências da região 
que apresentavam 

problemas. Entre eles, 
más condições de 

segurança e avarias 
que colocavam em 
risco o trabalho no 

local. As ações tiveram 
resultado imediato, 

com a interrupção do 
serviço por parte dos 

bancos para a realização 
de reformas e as 

providências necessárias 
para possibilitar o 

funcionamento sem 
colocar em risco 

trabalhadores e clientes.



5Edição 934

Dezembro/2016 5
Assembleias, Plenárias e Reuniões

A organização dos trabalhadores é fundamental 
para novas conquistas. Assim o Sindicato promoveu 
assembleias e plenárias para discutir os problemas 

enfrentados pelos bancários, como a aquisição 
do HSBC pelo Bradesco, a reestruturação do BB, 
mudanças na Caixa. Além disso os diretores do 

Sindicato se reuniram com representantes do bancos 
para solucionar problemas pontuais.

Diretores do Sindicato participaram de formações e reuniões sobre assuntos políticos, econômicos e sindicais.

Formação Sindical
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Sindicato presente Outra forma de organização é a conversa direta com os bancários nas agências, por 

isso diretores do Sindicato, durante o ano todo, além das visitas frequentes semanais, 
sempre estão realizando reuniões específicas ou com temas gerais relacionados ao 
sistema bancário, condições de trabalho, conjuntura política e econômica do País.
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Manifestações e atividades sociais

Além das preocupações específicas dos bancários, o Sindicato também participa de atividades em conjunto com outros sindicatos e 
associações referentes a temas como saúde, igualdade de oportunidades, de gênero, racial, mulher, etc...

Esporte, lazer e confraternização
Também há espaço durante o ano para o esporte, lazer e confraternização dos bancários, 

como a festa dos bancários, campeonato de futebol e feijoada
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Campanha salarial teve greve de 31 dias
Foi uma campanha difícil, marcada por uma greve de 31 dias e que fechou quase 100% das agências da região. Ao final a categoria conquistou um acordo 
válido por dois anos: em 2016, reajuste de 8% nos salários, 10% no vale-refeição e auxílio creche/babá e 15% no vale-alimentação, além de abono de R$ 

3,5 mil. E para 2017 a reposição integral da inflação mais 1% de aumento real nos salários e verbas. A extensão do acordo não será impeditiva para novas 
ações em defesa das conquistas e direitos dos bancários, pois continuam em pauta mesas específicas sobre saúde e segurança, entre outras.


