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CONQUISTA DA GREVE, BANCÁRIOS JÁ ESTÃO 
USUFRUINDO FOLGA ASSIDUIDADE.

 A força da greve nacional dos bancários 
arrancou importantes conquistas econômicas e 
sociais para a categoria. Uma delas é a folga 
assiduidade, prevista na cláusula 24ª da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) de 2013/2014. Trata-se 
de um dia de ausência remunerada ao empregado 
que não tenha falta injustificada ao trabalho.
 “É uma nova conquista dos bancários na luta 
pela concessão do abono assiduidade de cinco dias 
por ano, já garantido em acordos coletivos assinados 
com vários bancos públicos. Agora, cada bancário 
terá pelo menos um dia de folga para resolver 
problemas, esticar o fim de semana ou tratar de 
assuntos pessoais", destaca o presidente da Contraf-
CUT e coordenador do Comando Nacional dos 
Bancários, Carlos Cordeiro. 
 A folga é devida a todos os bancários com um 
ano de vínculo empregatício com o banco e em efetivo 
exercício no dia 18 de outubro deste ano, quando foi 
assinada a CCT. O direito precisa ser exercido até o 
dia 31 de agosto de 2014 e a data será definida pelo 
funcionário em conjunto com o gestor.
Fonte: Contraf-CUT

VALE CULTURA
 Durante a solenidade da assinatura da 
Convenção Coletiva de Trabalho 2013/2014,  em 
São Paulo, o presidente da Contraf-CUT, Carlos 
Cordeiro, destacou a conquista do vale-cultura, 
que pela primeira vez faz parte de uma convenção 
coletiva de trabalho no Brasil. "Isso permitirá que 
mais trabalhadores tenham acesso à literatura, ao 
cinema, ao teatro, aos espetáculos de música, 
valorizando a cultura em todo o país. A gente não 
quer só comida, a gente quer comida, diversão e 
arte. A gente não quer só dinheiro, a gente quer 
inteiro e não pela metade", disse ele parodiando a 
música dos Titãs. Essa cláusula, além de facilitar o 
acesso dos bancários, injetará mais de R$ 9 
milhões por mês na cultura.
 Vivemos num país em que pouca gente lê, 
em que 90% dos brasileiros nunca assistiram a um 
espetáculo de dança, onde 70% têm acesso a bens 
culturais apenas pela televisão, onde 80% nunca 
entraram numa sala de cinema. O programa vale-
cultura do trabalhador tem o objetivo de acabar 
com essa  exc lusão  cu l tu ra l ,  abr indo  a 
possibilidade de nós brasileiros termos acesso à 
cultura produzida neste país.
 Mesmo que a cláusula do vale-cultura 
inclua neste primeiro momento apenas os 
bancários e as bancárias que ganham até 5 
salários mínimos, trata-se de um novo tempo que 
se abre para milhares de bancários, que terão 

incentivo para o acesso aos eventos e bens 
culturais em todo país". Com posse do cartão 
magnético, será possível comprar ou alugar CDs, 
DVDs, livros, revistas e jornais.
 Vale ressaltar que essa conquista é fruto da 
luta dos bancários, através das suas entidades 
sindicais, que de forma guerreira e combativa 
construíram uma grande mobilização no país, 
fazendo a Fenaban ceder e garantir na convenção 
coletiva mais um direito para a categoria.
 Com o vale-cultura, os bancários também 
assumem um papel importante: o de superar o vazio 
da cultura no Brasil, de construir novos paradigmas 
relacionados à arte. Para além da cultura, 
queremos o direito de acesso à arte e à literatura, 
ampliando os espaços de integração e inteiração 
social.

Fonte: Contraf-CUT

DOENÇAS NA CATEGORIA BANCÁRIA
 A intensificação do trabalho, as sobrecargas física e 
psicológica, o assédio moral, dão origem às doenças ocupacionais. 
A categoria bancária é a que mais sofre com o problema. No 
primeiro trimestre de 2013 foram mais de quatro mil 
afastamentos.
 No ano passado, 21.144 bancários tiveram de se afastar 
das atividades pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Mas, 
o número pode ser bem maior, já que grande parte dos pedidos é 
negada. A estimativa é de que 60 mil funcionários sofram com 
algum problema de saúde. 
 Os dados chamam atenção e revelam que alguma coisa 
está errada. É justamente isso que os trabalhadores tentam 
diagnosticar nas discussões do grupo de trabalho sobre saúde. 
 A Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) participa 
dos debates, junto com médicos do trabalho, psicólogos e 
advogados especialistas na saúde do trabalhador, indicados pelos 
dois lados da mesa. A intenção é construir propostas que mudem a 
atual organização do trabalho bancário, baseada no cumprimento 
de metas impossíveis de serem batidas e no assédio moral. 

Contraf-cut
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SOBRECARGA NA CATEGORIA BANCÁRIA 
Apesar dos lucros exorbitantes, a realidade nos 

bancos privados e públicos no Brasil é de falta de 
investimento em mão-de-obra, com aposta na sobrecarga 
de trabalho e em demissões, na rotatividade como forma 
de diminuir os salários da categoria, e na terceirização. 
Problemas que prejudicam diretamente os bancários e 
que não condizem com o setor mais lucrativo da 
economia do país.  

Ao invés de contratar novos funcionários, os 
banqueiros preferem precarizar o atendimento aos 
clientes. O s empregados são obrigados a exercer 
diversas funções para suprir a falta de trabalhadores nas 
agências e a demanda. Para piorar, muitas vezes os 
correntistas são empurrados para correspondentes 
bancários.  
 A rotatividade é outro fator que contribui para a 
precarização do serviço e o aumento do lucro dos 
banqueiros. No primeiro trimestre de 2012, o salário 
médio dos trabalhadores contratados foi 38,2% inferior 
ao dos desligados.
 As informações dos próprios bancos dão conta 
de que houve redução nos postos de trabalho nos últimos 
12 meses. O país gerou 1,00 milhão de empregos formais 
de janeiro até junho. No entanto, os bancos contribuíram 
apenas com 0,22%. Um descaso com os bancários e 
clientes que penam com sobrecarga de trabalho por 
conta das agências cheias e atendimento precário. 

ESCASSEZ DE FUNCIONÁRIOS E AGÊNCIAS
 De olho na redução dos custos, os bancos em 
atividade no país fecharam quase sete mil postos de 
trabalho nos nove primeiros meses de 2013, segundo 
dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados) do Ministério do Trabalho. No mesmo 
período, BB, Itaú e Bradesco tiveram lucro líquido de 
R$ 37 bilhões.
 Apesar do excelente resultado, o capital não é 
repartido com os trabalhadores. A mão de obra, além 
de escassa é mal remunerada. Para se ter ideia, no 
setor de comércio a rotatividade representa uma 
redução salarial em torno dos 10%. No bancário, a 
diferença chega a 50%. 
 Não é só o salário e o número de funcionários 
que têm caindo. Por conta da chamada eficiência 
operacional, as empresas estão revendo os planos de 
inauguração de agência. O Bradesco, por exemplo, 
previa abrir 50 unidades neste ano. Agora, passados 11 
meses, a estimativa é de que o número não passe de 
20.
 O fato não deixa dúvidas. As organizações 
financeiras seguem na contramão dos demais setores 
da economia.

BANCO DO BRASIL ANUNCIA NOVO 
CONCURSO PARA NÍVEL MÉDIO

 O Banco do Brasil confirmou que fará um novo 
concurso para escriturário e publicou no Diário Oficial 
da União no dia 27/11/13, a prorrogação do seu 
contrato com a Fundação Cesgranrio para a abertura 
de uma nova seleção. De acordo com o Folha Dirigida, 
a assessoria de imprensa do banco confirmou que os 
preparativos do concurso já estão em andamento 
mas não deu mais detalhes sobre o processo.
 A expectativa é que os estados contemplados 
sejam os mesmos da seleção de 2012 (edital 
2012/001). Ainda segundo a publicação, o banco tem 
objetivo de divulgar o edital do concurso no início de 
2014. A remuneração de escriturário, cargo que exige 
o nível médio, é de R$2.732,04, sendo R$1.892 de 
vencimentos iniciais, R$472,12 de auxílio-refeição e 
R$367,92 de cesta-alimentação, para carga de 30 
horas semanais. Os selecionados nos concursos do 
BB são contratados sob o regime celetista.
 
Fonte: iBahia
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CAIXA LUCRA R$ 5 BILHÕES COM MAIOR CRÉDITO,
 MAIS EMPREGOS E AGÊNCIAS

 A Caixa Econômica Federal obteve lucro líquido de 
R$ 5,006 bilhões nos nove primeiros meses de 2013 com 
aumento de 19,3% em comparação ao mesmo período do 
ano passado e, na contramão do que vem fazendo os 
bancos privados, com geração de empregos e ampliação do 
número de agências. Os números foram divulgados no dia 
21/11/13  pela instituição.
 Conforme análise do balanço feita pela subseção 
do Dieese na Contraf-CUT, o número total de empregados 
no banco, em setembro de 2013, foi de 96.752, com a 
criação de 3.826 postos de trabalho em 2013, perfazendo 
7.015 novas vagas em relação a setembro de 2012, o que 
representa crescimento de 11,54% no quadro de pessoal. 
Foram também inauguradas 608 agências nos últimos 12 
meses, sendo 307 até setembro deste ano.
 «Ao ampliar o crédito, contratar trabalhadores e 
abrir novas agências, investindo no desenvolvimento 
econômico e social do País, a Caixa dá exemplo para os 
bancos privados, que mesmo com lucros astronômicos vêm 
freando o crédito, cortando postos de trabalho e fechando 
agências", afirma Carlos Cordeiro, presidente da Contraf-
CUT.
 O incremento do lucro da Caixa é resultado de mais 
contratações na empresa, reivindicação constante dos 
trabalhadores. O crescimento de 19% no lucro somente nos 
primeiros nove meses deste ano comprova a tese do 
movimento sindical de que quanto mais empregados 
trabalhando, maior será o lucro e melhor será o atendimento 
aos clientes e usuários. Diante desse quadro, é contraditório 
que, mesmo com o ótimo resultado financeiro, a Caixa ainda 
continue a cobrança excessiva por metas, o que gera 
adoecimentos.
Contraf-CUT
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BANCO DO BRASIL CORTA 1.529 POSTOS DE 
TRABALHO EM 9 MESES E LUCRA R$ 12,7 BI

 Apesar do lucro líquido de R$ 
12,7 bilhões nos nove primeiros meses 
de 2013, crescimento de 54,6% em 
relação ao mesmo período de 2012 e 
rentabilidade de 25,6%, o Banco do Brasil 
eliminou 1.529 postos de trabalho no 
mesmo período. Em um ano, o corte foi 
ainda maior e alcançou 1.827 empregos, 

BNB- LUTA, COMPROMISSO E AUTONOMIA NA AFBNB
  O processo eleitoral para escolha dos 
dirigentes que conduzirão a Associação dos 
Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil 
(AFBNB), pelos próximos três anos, chega ao 
fim com a vitória da Chapa 1 - Autonomia e 
Luta. A chapa da AFBNB! – por ampla maioria 
tanto para a Diretoria como para o Conselho 
Fiscal. O resultado consolida um trabalho que 
vem sendo desenvolvido nos últimos anos, por 
um grupo de trabalhadores do BNB que 
defendem, acima de tudo, a autonomia da 
entidade, a transparência das ações e a defesa 
incondicional dos trabalhadores do Banco e da 
própria instituição Banco do Nordeste, 
e n q u a n t o  i m p o r t a n t e  i n d u t o r  d o 
desenvolvimento da região.

 O trabalho da Assoc iação dos 
Funcionários do Banco do Nordeste, entidade 
criada há 27 anos já com o desafio de lutar por 
recursos estáveis para o BNB e para a região, 
e sempre resoluta na cobrança da valorização 
dos trabalhadores, não se restringe a 
questões corporativas, sendo este um de seus 
diferenciais. Ao contrário, traz em sua missão 
a nobre orientação de buscar contribuir com a 
redução das desigualdades regionais, fazendo 
valer o que prevê a Constituição Federal. 

 Para Rita Josina, presidenta reeleita, 
“estar ao lado dos trabalhadores e presente na 
luta não é uma falácia, mas uma realidade que 
a diretoria da AFBNB pratica de forma 
incondicional.” Concluiu.

AFBNB

VÁRZEA NOVA: QUADRILHA ASSALTA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL

 No dia 03, por volta das 10h30, uma 
quadrilha composta por pelo menos dez 
elementos assaltou a agência do Banco do Brasil 
da cidade de Várzea Nova - Ba.

 De acordo com informações, houve 
troca de tiros com a polícia, um cliente morreu e 
quatro ficaram feridos. Os bandidos fugiram 
numa camionete Amarok branca, um  Fiat Siena 
e uma Parati rumo ao povoado de Santo 
Antônio.

 Os marginais fizeram clientes de reféns 
e atiraram para todos os lados, inclusive um dos 
disparos quase atingiu um guarda municipal.

 A quantia levada pelos bandidos não foi 
revelada e a polícia de toda região continua à 
procura dos bandidos. O clima na cidade é de 
muita tensão. As vítimas foram socorridas para 
o Hospital Padre Alfredo Haasler, em Várzea 
Nova e transferidas para o Hospital Municipal 
Antonio Teixeira Sobrinho em Jacobina.

 A diretoria do Sindicato dos Bancários de 
Jacobina e Região, representada pelo seu 
presidente Cristener Inácio, esteve presente na 
agência depois do ocorrido para oferecer 
assistência aos funcionários.

ITAÚ LUCRA R$ 4 BI NO 3º TRIMESTRE E 
ACUMULA R$ 11,2 BI ATÉ SETEMBRO

 O Itaú Unibanco, divulgou no dia 29.11 lucro líquido 
ajustado de R$ 4,022 bilhões no terceiro trimestre de 2013, alta 
de 17,8% em relação ao mesmo período do ano passado 
(quando ganhou R$ 3,412 bilhões). Em relação ao lucro do 
segundo trimestre, que foi de R$ 3,583 bilhões, o banco 
registrou alta de 12,25%.
 É o maior lucro na história do setor para o período, 
segundo levantamento da consultoria Economatica. Com isso, 
no acumulado do ano, o Itaú registra ganhos de R$ 11,222 
bilhões.
 O resultado foi beneficiado pela queda na 
inadimplência. A taxa de inadimplência de operações vencidas 
há mais de 90 dias ficou em 3,9% no terceiro trimestre, um 
recuo ante os 4,2% do trimestre imediatamente anterior e os 
5,1% do período de julho a setembro de 2012.
 No mesmo sentido, as despesas com provisões para 
devedores duvidosos recuaram para R$ 4,53 bilhões no período, 
valor 25,8% menor ante igual período de 2012 e 7,6% menor do 
que no segundo trimestre deste ano.

Contraf-CUT

seguindo a política dos bancos privados e na contramão 
da economia brasileira que abriu 1,323 milhão de vagas 
entre janeiro e setembro deste ano. 
 Com isso, o quadro do BB ficou em 112.653 
funcionários em setembro de 2013 contra 114.480 em 
setembro de 2012, conforme análise do Dieese sobre os 
números do balanço do BB, divulgado nesta terça-feira 
(12). 
 Outro dado destacado pelo Dieese é que, apesar 
da queda da inadimplência, o banco aumentou a provisão 
para créditos duvidosos, o que terá impacto no cálculo da 
PLR dos funcionários no segundo semestre. 
 Já as despesas com o provisionamento com 
devedores duvidosos (PDD) somaram R$ 11,4 bilhões em 
setembro de 2013, com crescimento de 8,1% em doze 
meses, justificado pelo expressivo crescimento da 
carteira de crédito. 
 Com crescimento de 9,9% nas receitas de 
prestação de serviços e rendas de tarifas bancárias, estas 
passaram de R$ 15,6 bilhões, no 3º trimestre de 2012 
para R$ 17,1 bilhões, no 3º trimestre de 2013. 
SEEB/MA
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MENSAGEM DE NATAL

 Nada é perfeito na vida. Assim, agente 
há de se deparar com muitos problemas… 
Mesmo assim, devemos viver cada segundo 
intensamente, confiando que tudo passa e se 
transforma. O ruim dá lugar ao que é bom, os 
erros nos fortalecem e nos ensinam o caminho 
do acerto, as lágrimas abrem portas para o 
sorriso e, consequentemente, o velho sempre 
acaba abrindo espaço para o novo.
 A vida é uma intensa provocação e o 
melhor que fazemos por nós é encará-la com 
fé e esperança, seja lá qual for a dificuldade 
que tenhamos de enfrentar. Viva com a 
certeza de que nenhum problema é mais forte 
que você. As dificuldades só surgem porque 
somos maiores do que elas. A realidade é que 
a vida não é mesmo tão fácil e traz consigo 
suas dores, mas, se não fossem elas, não 
viveríamos a maravilhosa sensação da vitória, 
que só vem depois de superarmos os 
problemas do caminho.
 Este foi um ano de realizações. O mais 
importante é refletir sobre os acontecimentos, 
a jornada do dia-a-dia e, concluir ao final, que 
tivemos um saldo positivo e um grande 
aprendizado. Agradecemos a todos bancários 
e bancárias por um ano de trabalho, 
cooperação e confiança. FELIZ NATAL.
                                           Sindicato dos Bancários de Jacobina e Região

MENSAGEM DE NATAL

PROJETO DE LEI QUER SEGURANÇA EM BANCO
 Um projeto de lei que prevê um 
estatuto da segurança bancária está em 
tramitação no Congresso Nacional. A 
intenção é proteger a vida dos funcionários, 
principais vítimas dos ataques, e os clientes. 
Na Bahia, até o momento, foram registradas 
167 ocorrências. O número assusta e mostra 
a necessidade urgente de investimento em 
segurança.
 Entre as determinações do PL está a 
obrigatoriedade de instalação de porta 
giratória com detector de metais em todas as 
agências, travamento e retorno automático, 
vidros resistentes a impactos de projéteis e 
abertura de janela para entrega de metais aos 
vigilantes.

Contraf-CUT

 O estatuto obriga ainda que os bancos 
tenham sistema de monitoramento e gravação 
eletrônicos, cofre com mecanismo temporizador, 
divisórias opacas entre os caixas (inclusive 
eletrônicos) e a fila, além de biombos entre a fila e 
bateria de caixas. 


