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FILIADO À CUT

15ª CONFERÊNCIA dos Bancários aprova 
Reivindicações da Campanha 2013

ITAÚ ganha R$ 7,1 bi no 1º Semestre; 
2º maior lucro da história dos bancos.
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A 15ª Conferência Nacional dos Bancários aprovou na plenária 
final, realizada neste domingo 21 em São Paulo, a estratégia, o 
calendário e a pauta de reivindicações da Campanha 2013, que 
terá como eixos centrais reajuste de 11,93% (inflação projetada do 
período mais aumento real de 5%), valorização do piso salarial no 
valor do salário mínimo calculado pelo Diesse (R$ 2.860,21), 
defesa do emprego, fim da terceirização e combate às metas 
abusivas e ao assédio moral. A pauta de reivindicações será 
entregue à Fenaban no dia 30 de julho.
Participaram da Conferência, aberta na sexta-feira 19 no hotel 
Holiday Inn, 629 delegados de todo o país, dos quais 422 homens e 
207 mulheres.
Para o presidente da Contraf-CUT, Carlos Cordeiro, a Campanha 
Nacional deste ano será muito forte. "Os bancários estão mais 
mobilizados que na greve do ano passado, inclusive pelo momento 
em que estamos vivendo. Esta Campanha não será apenas por 
questões corporativas, vamos lutar contra o PL 4330 da 
terceirização e por toda a pauta colocada pelas centrais sindicais. 
Também batalharemos pelas reformas que o país precisa, 
sobretudo a política e a tributária. E, claro, vamos continuar 
lutando pela realização da Conferência Nacional do Sistema 
Financeiro, pois temos de discutir que bancos queremos para o 
país. Agora, vamos à luta, pois todas as nossas conquistas só 
vieram com mobilização", resumiu Carlão.
Ousadia, unidade e mobilização O presidente da Contraf-CUT 
destacou que a Conferência Nacional dos Bancários foi marcada 
pela unidade e participação. "Todas as forças que compõem o 
movimento sindical bancário participaram da Conferência, que 
foi bastante plural e produziu um debate muito rico", comentou.
Sobre as reivindicações dos bancários, Carlão destacou a 
valorização dos salários e do piso, a garantia de emprego e a 
importância de se melhorar as condições de trabalho. "Os 
bancários não aguentam mais as demissões e as péssimas 
condições de trabalho. Aliás, este ano, a luta contra o assédio 
moral e as metas abusivas terá um peso maior. Não podemos 
admitir que nossa categoria continue adoecendo física e 
psicologicamente por causa dos bancos", disse.
Principais reivindicações Reajuste salarial de 11,93%: 5% de 
aumento real, além da inflação projetada de 6,6%; PLR: três 
salários mais R$ 5.553,15; Piso: R$ 2.860,21 (salário mínimo do 
Dieese);
Vales alimentação, refeição, 13ª cesta e auxílio-creche/babá: R$ 
678 ao mês para cada (salário mínimo nacional); Melhores 

condições de trabalho com o fim das metas abusivas e do 
assédio moral que adoece os bancários; Emprego: fim das 
demissões, mais contratações, aumento da inclusão bancária, 
combate às terceirizações, especialmente ao PL 4330 que 
libera geral e precariza as condições de trabalho, além da 
aprovação da Convenção 158 da OIT, que proíbe as dispensas 
imotivadas; Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS): 
para todos os bancários; Auxílio-educação: pagamento para 
graduação e pós; Prevenção contra assaltos e sequestros, com 
fim da guarda das chaves de cofres e agências por bancários; 
Igualdade de oportunidades para bancários e bancárias, com a 
contratação de pelo menos 20% de trabalhadores afro-
descendentes;
Agenda política 
Os 629 delegados que participaram da conferência também 
aprovaram uma agenda política, com temas importantes da 
conjuntura nacional que precisam ser discutidos com os 
bancários e com a população. São eles:
* Combate sem tréguas ao PL 4330, que precariza as relações 
de trabalho.
* Reforma política, para democratizar o Estado.
* Reforma tributária, para corrigir injustiças.
* Marco regulatório da mídia visando democratizar as 
comunicações.
* Conferência Nacional do Sistema Financeiro.
* Investir 10% do PIB na educação.
* Investir 10% do orçamento em saúde.
* Fim do Fator Previdenciário.
* Transporte público de qualidade.
Participaram 629 delegados, sendo 422 homens e 207 
mulheres.  
O SEEB Jacobina foi representado pelo seu Presidente, 
Cristener Inácio.

O Itaú Unibanco teve lucro líquido de R$ 7,055 bilhões no 1º 
semestre, uma alta de 4,83% em relação ao mesmo período do ano 
passado, conforme balanço divulgado nesta no dia 30.
Com isso, o maior banco privado do país registra o 2º maior lucro 
da história dos bancos brasileiros, só ficando atrás de outro 
r e c o r d e  d o  p r ó p r i o  b a n c o  d o  a n o  d e  2 0 11 .
Maiores lucros de bancos no 1º semestre.
Nos últimos quatro anos, o Itaú registrou os maiores lucros da 
história dos bancos brasileiros no 1º semestre.
No 2º trimestre, o Itaú teve lucro líquido de R$ 3,583, alta de 
8,44% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado 
(quando ganhou R$ 3,304 bilhões). O resultado também é 3,2% 
maior do que os ganhos do 1º trimestre do ano (R$ 3,472 bilhões).
Em bases recorrentes, o lucro do maior banco privado do país foi 
de R$ 3,622 bilhões no período. No segundo trimestre de 2012, o 
banco teve lucro líquido recorrente de R$ 3,585 bilhões.
O patrimônio líquido do banco no segundo trimestre atingiu R$ 
75,8 bilhões, crescimento de 1,8% em relação ao trimestre 
anterior.
Apesar de ter registrado o 2º maior lucro de sua história, o Itaú 
Unibanco reduziu a estimativa para crescimento da carteira de 
crédito no ano, passando de alta entre 11% e 14% para ganhos 
entre 8% e 11%.
O banco destacou o crescimento dos empréstimos consignados e 
dos financiamentos imobiliários, com altas de 13,5% e 8,7% no 2º 
trimestre, respectivamente.
Contraf-CUT 

Contraf-CUT
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Editorial
 

DENÚNCIAS SOBRE USOS DE 
PASSAGENS PODEM DERRUBAR 

DIRETOR DO BNB

UMA DOENÇA QUE AMEAÇA A
SAÚDE DOS BANCÁRIOS

 Meio milhão de reais. E o tamanho da fatura, sem 
correção, pela compra de passagens aéreas utilizadas pelo 
diretor de negócios do BNB nos últimos seis anos nas suas 
idas e vindas entre Fortaleza e Salvador, sua cidade natal.
 Os gastos vêm sendo autorizados de forma 
indevida pelo Gabinete da Presidência do Banco. As 
despesas estão sendo investigadas pelos órgãos de 
fiscalização por estarem em desacordo com norma interna 
do Banco e os preceitos preconizados no âmbito da 
administração pública.
 As denúncias teriam motivado pedido de renúncia 
do diretor de negócios do Banco, logo depois retirado, 
dizem, por orientação do Governador da Bahia e por lideres 
do Partido Progressista (PP) baiano, que seriam os 
responsáveis pela indicação e manutenção daquele 
mandatário do BNB, no cargo desde a primeira gestão de 
Roberto Smith.
 As frequentes viagens do diretor à capital baiana 
teriam, segundo comentários correntes dentro do BNB, 
motivação não apenas familiar. Razões de cunho 
financeiro sobrepunham-se.
 Existem denúncias que o diretor despachava 
todos os finais de semana em seu escritório em Salvador a 
liberação de projetos envolvendo vultosas quantias a 
serem liberadas pelo BNB.

 A saúde dos bancários tem um vilão cada vez 
mais cruel: o assédio moral. O problema, que surgiu 
com as mudanças das relações de trabalho, há pouco 
mais de duas décadas, é hoje a maior causa de licenças 
de saúde entre os trabalhadores de bancos e um dos 
pontos dos dissídios da categoria que ainda separam 
sindicatos e empresas.
 Nos anos 1990, chegou a provocar uma onda de 
suicídios no Brasil e levou os especialistas a 
pesquisarem o tema. Existem dois projetos de lei: um 
estabelece a criminalização do assédio moral e o outro 
determina seu enquadramento como acidente do 
trabalho.
 De seis anos para cá, as queixas contra o 
assédio moral vêm sendo recorrentes em todo o sistema 
financeiro, tanto em bancos públicos como privados. O 
assédio moral tem uma incidência muito grande e é uma 
fonte de contingências para os bancos devido às 
demandas judiciais. A máquina de gerar resultados cada 
vez maiores a cada dia, a cada balanço, acaba devorando 
quem trabalha.
 Assédio moral é o constrangimento causado 
por atos repetitivos que degradam as relações de 
trabalho.  
 Pode ser praticado tanto por superiores 
hierárquicos quanto por colegas com a mesma função, 
em virtude do grau de competitividade das empresas. 
Para que seja configurado, no entanto, deve atentar 
contra a dignidade do funcionário ou afetar sua saúde 
física ou mental, comprometendo a sua carreira 
profissional. Descobrir o problema requer algumas 
ferramentas. Uma delas é a frequência: se é uma atitude 
diária e dirigida a uma pessoa, é assédio.

                      DEST AUTORIZA CAIXA A CONTRATAR 
                      MAIS 9.823 EMPREGADOS ATÉ 2015

O Comando Nacional dos 
Bancários, coordenado 
p e l a  C o n t r a f - C U T,  
entregou no dia 30/07 à 
Fenaban, em São Paulo, a 
pauta de reivindicações da 
Campanha 2013, aprovada 

Comando entrega reivindicações à 
Fenaban e inicia negociações dia 8

pela 15ª Conferência Nacional dos Bancários realizada de 
19 a 21 de julho. A primeira rodada de negociações já está 
marcada para o dia 8 de agosto, sobre o bloco condições de 
trabalho, que envolve saúde do trabalhador, metas 
abusivas, assédio moral e segurança bancária. 
Na sequência da reunião com a Fenaban, o Comando 
Nacional também entregou nesta terça-feira as pautas de 
reivindicações específicas às direções do Banco do Brasil e 
da Caixa Econômica Federal. A primeira rodada de 
negociações com o BB foi marcada para 14 de agosto, às 
13h, em Brasília, também sobre o tema saúde e condições 
de trabalho. Com a Caixa, o calendário de negociações será 
definido nos próximos dias. 
A Campanha Nacional dos Bancários deste ano tem como 
eixos centrais reajuste de 11,93% (inflação projetada do 
período mais aumento real de 5%), elevação do piso salarial 
ao valor do salário mínimo calculado pelo Dieese (R$ 
2.860,21), defesa do emprego, fim da terceirização e 
combate às metas abusivas e ao assédio moral.

Contraf-CUT

O Departamento de Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais (Dest), vinculado ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), autorizou a 
Caixa Econômica Federal a ampliar o seu quadro de pessoal 
em mais 9.823 empregados nos próximos dois anos.
 Segundo a portaria nº 14, de 16 de julho de 2013, publicada 
no "Diário Oficial da União" desta quarta-feira, dia 17, a 
Caixa pode contratar mais 4.850 empregados em 2014 e 
5.023 em 2015. O limite de empregados estabelecido para 
2013 é de 102.049.
Conforme a publicação, a Caixa fica autorizada a gerenciar 
o quadro de pessoal próprio, praticando atos de gestão para 
repor empregados desligados ou que vierem a se desligar do 
quadro funcional. 
A Caixa poderá abrir novos concursos, mas, segundo a 
assessoria de imprensa da empresa, os últimos certames 
realizados ainda estão em vigência.
O coordenador da Comissão Executiva de Empregados 
(CEE/Caixa) e vice-presidente da Fenae, Jair Pedro 
Ferreira, considerou importante a medida, mas que ainda é 
insuficiente mediante a estratégia da Caixa de ampliação 
crescente do número de agências em todo o país.
 Atualmente, a Caixa tem 95.679 empregados ativos e, pelo 
acordo coletivo 2012/2013, deve chegar até 31 de 
dezembro deste ano ao total de 99 mil trabalhadores.
Contraf-CUT
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COMBATE AO PL 4330 É PRIORIDADE NA 
DEFESA DO EMPREGO DA CATEGORIA

1º ENCONTRO REGIONAL DOS BANCÁRIOS
A REGIÃO NORTE DA BAHIA, REUNIU

BANCÁRIOS DE JACOBINA, FEIRA DE SANTANA, 
IRECÊ E JUAZEIRO

No dia 08.06.2013, foi realizado o 1º Encontro 
Bancários da Região Norte da Bahia com a 

participação dos Sindicatos de: Jacobina (organizador 
evento), Feira de Santana, Irecê, Juazeiro e 

promovido pela Federação dos Bancários da Bahia e 
Dando o “pontapé” e iniciando debates com a 

em relação à Campanha Salarial Nacional 
m o tema “Valorizar o trabalho para 

desenvolver o Brasil”, o evento aconteceu no IFBA – 
Federal da Bahia - em Jacobina e contou com 

grande número de bancários das quatro cidades 
acima. Teve como palestrantes: o Deputado 
Amaurí Teixeira; o vice presidente do Sindicato 

Bancários da Bahia, Augusto Vasconcelos e o 
geral da Federação dos Bancários da Bahia e 

Hermelino Neto, além dos coordenadores das 
comissões de empresa dos empregados de cada banco.

Vários assuntos foram debatidos, dentre eles: 
a Nacional e Internacional, campanha 

2013 e a questão das pressões que a categoria 
enfrentando para o cumprimento de metas. Na 

composição da mesa, o tema foi campanha 
houve muitas indagações, debates, muitas 
foram esclarecidas e todos os presentes 

participaram ativamente.O debate sobre conjuntura foi 
conduzido por Augusto Vasconcelos(Vice presidente 

Sindicato dos Bancários da Bahia) e pelo Deputado 
Amauri  Teixeira, que deram esclarecimentos 

política econômica no âmbito nacional e 
internacional.

m seguida, as lideranças sindicais do 
o dos Bancários da Bahia, Olivan 
o ( B a n c o  d o  B r a s i l ) ,  A u g u s t o  
os(CEF), Chiquinho Galindo(BNB)  e 

Hermelino Neto(Banco Itaú), fizeram avaliação sobre a 
salarial do ano passado, falando sobre 

reais e a dificuldade de agregar a categoria para 
greve forte e eficaz na campanha salarial 

conseguir mais conquistas para a categoria.

 As reivindicações sobre emprego deverão 
estar entre as questões centrais da Campanha 
Nacional 2013. Com destaque para a luta contra o 
Projeto de Lei 4330, que, a pretexto de regulamentar a 
terceirização no Brasil, praticamente acaba com o 
emprego formal e os direitos trabalhistas. Esse foi o 
principal debate feito pelos delegados sindicais que 
durante a 15ª Conferência Nacional dos Bancários.
 Os part icipantes do debate também 
destacaram duas questões prioritárias: o combate à 
rotatividade nos bancos privados e à eliminação de 
empregos. Segundo o secretário de Organização da 
Contraf-CUT, Miguel Pereira, que coordenou os 
debates, a luta contra o PL 4330 deve ser ampliada 
pelos bancários durante a campanha.

 Os participantes do grupo defenderam como 
prioridades fortalecer as estratégias de luta em defesa 
da Convenção 158 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), que inibe as demissões imotivadas, e o 
combate às terceirizações. Atualmente não há 
nenhuma cláusula na Convenção Coletiva de Trabalho 
da categoria que trata da garantia no emprego, em 
função da postura histórica dos bancos contrária a essa 
reivindicação dos trabalhadores.

 Todos os bancos nesse momento, exceto a 
Caixa Econômica Federal, têm adotado uma política de 
eliminação de postos de trabalho. Não é por acaso que 
Magnus Apostólico, diretor de Relações do Trabalho da 
Febraban, está coordenando a campanha dos 
empresários para aprovar o PL 4330.
 Combate às terceirizações
 Os sindicalistas querem suspender quaisquer 
projetos de terceirização e fazer com que os bancos 
assumam a chamada responsabilidade solidária. Outro 
item está relacionado aos riscos ao emprego 
representado pela resolução do Banco Central que 
permite operações bancárias via celular. 
 Outro item importante
 A categoria reivindica contratação de mais 
funcionários para evitar a sobrecarga de trabalho nas 
agências e melhorar o atendimento à população, 
reduzindo o tempo de espera dos clientes nas filas. O 
problema tem se agravado com a política de demissões 
impostas pelos bancos privados. Nos bancos públicos 
há também número insuficiente de bancários para 
atender às demandas das unidades, apesar do Banco 
do Brasil e da Caixa Econômica Federal não estarem, 
neste momento, reduzindo postos de trabalho, 
resultando em saldo positivo na geração de emprego 
dessas empresas.
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15ª Conferência dos Bancários da 
Bahia e Sergipe

A CRISE E A DÍVIDA PÚBLICA

 “Bancários nas ruas!” Com este debate, diante deste 
momento de grandes manifestações populares no país, a 15a 
Conferência Interestadual dos Bancários da Bahia e Sergipe 
definiu a estratégia de luta e as reivindicações da categoria que 
foram levadas para a Conferência Nacional. O encontro, que 
aconteceu no dia 29 e 30/06, no Hotel Portobello, em Salvador, 
contou com a participação de 190 (154 homens e 36 mulheres) 
representantes dos sindicatos filiados à Federação dos 
Bancários.
  No evento, foram eleitos também os delegados da 
base da Bahia e Sergipe para participarem da 15ª Conferência 
Nacional dos Bancários, que aconteceu nos dias 19 a 21 de 
julho, em São Paulo. Além disso, foram debatidos temas como 
a conjuntura, Sistema Financeiro Nacional, saúde do 
trabalhador, terceirização e campanha salarial. “Esta 
Conferência é o coroamento de um processo de campanha 
salarial que começou com os encontros regionais e dos bancos 
públicos. E é muito bom que esteja acontecendo no meio das 
manifestações populares!”, avaliou o presidente da Federação 
dos Bancários da Bahia e Sergipe, Emanoel Souza.
  O Sindicato dos Bancários de Jacobina e Região foi 
representado pelos seguintes Diretores: Cristener Inácio, 
Ruivan Pereira, Robério Rios, Patrick Santana, Luiz Azevedo, 
Mhirts Santana, Aécio Duarte e Jessiane Chagas.
FEEB/BA-SE

 Desde de 2008, quando estourou a crise do 
capitalismo, os governos afetados fazem das tripas 
coração para salvar, não a população ameaçada de 
desemprego (já são 25 milhões de desempregados na 
Europa), e sim o sistema financeiro.
 Democracia é, hoje, mera expressão retórica. O 
que temos, de fato, é uma moneycracia. 
 S e g u n d o  o  F E D  ( B a n c o  C e n t r a l  
estadunidense), o governo de Tio Sam repassou aos 
bancos privados, como boia de salvação, US$ 16 
trilhões. Como a lista é longa, assinalo aqui a gordura do 
Papai Noel dos três principais beneficiados nos EUA: 
Citigroup, US$ 2,5 trilhões; Morgan Stanley, US$ 2,04 
trilhões; Merrill Lynch, US$ 1,949 trilhão.
 No Brasil, a crise começa a bater à porta. Onde 
a porca torce o rabo é na dívida pública. Em 2011, juros e 
amortizações da dívida consumiram 45,05% do 
orçamento da União, ou seja, R$ 708 bilhões. Você 
imagina o quanto se poderia fazer com tamanho 
recurso? Daria para promover 28 Copas do Mundo! A 
Copa de 2014 está orçada em R$ 25 bilhões. Para se ter 
ideia desse dinossauro que sustentamos, no mesmo ano 
de 2011 a Saúde mereceu 4,07% do orçamento e a 
Educação 2,99%.
 Se os dados acima impressionam, veja os 
atualizados: de janeiro a fevereiro deste ano a dívida 
pública subiu mais R$ 26 bilhões, atingindo R$ 1,95 
trilhão! E a previsão é de que alcançará a cifra de R$ 2,24 
trilhões até o fim do ano! Isso significa mais R$ 232 
bilhões em relação ao montante da dívida em 2012. Os 
dados são do Plano Anual de Financiamento do Tesouro 
Nacional, divulgados em março.
 Você, eu, todos nós pagamos a dívida pública 
ao receber salário e consumir. E pagamos ou padecemos 
ao NÃO RECEBER melhores serviços públicos: Saúde, 
Educação, Segurança, Transporte, Cultura etc.
 O governo não divulga o montante dos juros 
nominais da dívida pública efetivamente pagos. Nem a 
CPI da Dívida, encerrada em 2010 na Câmara dos 
Deputados, quebrou o lacre desse segredo. Daí a 
importância de uma Auditoria Cidadã da dívida pública. 
Meta que deveria constar da pauta de partidos 
progressistas, sindicatos, movimentos sociais e ONGs 
voltadas à cidadania.
 Os sinais de que a marolinha brasileira pode 
terminar em tsunami estão à vista: privatização das 
jazidas do pré-sal, de portos, aeroportos e hospitais 
universitários; menos recursos aos programas sociais; 
leilões de rodovias; inflação em alta etc.
 O modelo desenvolvimentista está esgotado. O 
resultado dele é nefasto: 1% de habitantes do planeta 
concentra, em mãos, riqueza equivalente à renda de 57% 
da população mundial! 
 Mas quem de fato articula alternativas viáveis? 
Cadê a esquerda com os pés na base popular e a cabeça 
na formulação de estratégias a longo prazo? 
 Naquele tempo nós fizemos História; agora 
vocês fazem política, diz o personagem Rubashov no 
romance O zero e o infinito, de Arthur Koestler.
Frei Betto 

BRADESCO TEM MAIOR LUCRO SEMESTRAL, 
R$ 5,9 BI, MAS CORTE 2,580 EMPREGOS

Bradesco
O lucro líquido ajustado do Bradesco de R$ 5,921 bilhões no 
primeiro semestre de 2013, que significa um crescimento de 3,7% 
em relação ao mesmo período do ano passado, é o maior da 
história do banco. Mesmo assim, a segunda maior instituição 
financeira do país fechou 2.580 postos de trabalho nos últimos 12 
meses, dos quais 1.434 somente no primeiro semestre deste ano.
«Não é admissível que um banco que apresenta o maior lucro da 
sua história ao mesmo tempo demita trabalhadores. Junto com o 
aumento real de salário e com o combate ao assédio moral e às 
metas abusivas, a conferência nacional que acabamos de realizar 
definiu a defesa do emprego como uma das prioridades da 
campanha dos bancários deste ano", diz Carlos Cordeiro, 
presidente da Contraf-CUT.
No trimestre, o lucro líquido do Bradesco foi de R$ 2,9 bilhões, um 
crescimento de 1,2% em relação ao trimestre anterior.
O lucro extraordinário do Bradesco deve-se, principalmente, ao 
maior resultado operacional de seguros (aumento de 19,3%) e das 
receitas de prestação de serviços (15,0%). A rentabilidade sobre o 
patrimônio líquido médio foi de 18,8% (1,8 pontos percentuais) 
abaixo da rentabilidade de junho de 2012 e 0,7 ponto percentual 
menor que a rentabilidade no primeiro trimestre de 2013).
Corte de 2.580 empregos em um ano O número total de 
empregados da holding em junho de 2013 foi de 101.951, com 
fechamento de 2.580 postos de trabalho em relação a junho de 
2012 (queda de 2,5% no quadro de funcionários). Apenas no 
primeiro semestre de 2013, a redução foi de 1.434 postos de 
trabalho. 
Fonte: SBBA


