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BANCÁRIOS DE JACOBINA E REGIÃO COMEMORAM
O DIA DO BANCÁRIO E LANÇAM CAMPANHA SALARIAL

 No dia 28 de agosto, bancários e bancárias de 
Jacobina e Região comemoraram o Dia dos Bancários. O 
evento foi realizado na Praça Rio Branco, com muita 
descontração, distribuição de tortas e refrigerantes para 
os filiados e população em geral. Houve uma grande 
presença por parte da categoria, que, além de comemorar 
o seu dia, deu o pontapé inicial da Campanha Salarial 
2015 em Jacobina e Região, a qual terá como tema: 
“Exploração não tem perdão!”.
 Neste ano, a categoria reivindica reajuste de 16%, 
valorização do piso salarial no valor do salário mínimo 
calculado pelo Dieese (R$ 3.325,37 em julho), PLR de três 
salários mais R$ 7.246,82, defesa do emprego, melhores 
condições de trabalho, fim da terceirização e combate às 
metas abusivas e ao assédio moral.
 Apesar do momento econômico vivido pelo país, o 
lucro dos bancos nesse primeiro semestre apresentou 
resultados astronômicos, a exemplo do Itaú que registrou 
R$ 11,94 bilhões e o Bradesco com R$ 8,717 bilhões. 
Somados, os 04 principais bancos do Brasil apresentaram 
lucro superior à casa dos R$ 32,6 bilhões, montante 
30,3% maior do que os valores registrados no ano 
passado.
  “Não existem desculpas por parte dos banqueiros, 
em não atender às reivindicações dos bancários, visto a 
grande lucratividade que os bancos tiveram no primeiro 
semestre de 2015”, salientou o Presidente Cristener 
Inácio.

Concentração na Praça Rio Branco - Jacobina-Bahia

BANCÁRIOS DO BB COBRAM AVANÇOS NAS NEGOCIAÇÕES

 Na  t e r ce i ra  r odada  de 
negociações com o Banco do Brasil, a 
C o m i s s ã o  d e  E m p r e s a  d o s 
Funcionários do BB, que assessora o 
Comando Nacional, debateu as 
cláusulas da pauta de reivindicações 
espec íficas  sob re  Segurança , 
Igualdade de Oportunidades e 
Isonomia.
 Nas cláusulas que tratam de 
segurança bancária, foram debatidos 
t e m a s  c o m o  a d i c i o n a i s  d e 
periculosidade e insalubridade e a 
proibição de obras durante o horário 
de trabalho.
 O banco informou que está 
ampliando o número de agências com 
abertura remota do cofre e também 

está estudando um compromisso 
quanto a instalação de portas de 
segurança nas novas agências.
 Os sindicatos relataram a 
preocupação com os trabalhadores 
lotados em locais considerados 
insalubres ou perigosos e que o 
b a n c o  n ã o  t e m  o  m e s m o 
reconhecimento. Foi cobrado 
novamente do BB, a volta dos 
vigilantes aos prédios, uma forma 
de dar  mais  segurança aos 
trabalhadores daqueles locais.
 O banco aceitou discutir 
melhor o tema e os sindicatos 
apresentarão um relatório com a 
designação de locais para uma 
análise mais aprofundada.

Os representantes dos funcionários 
também cobraram melhorias no 
programa de vítimas de assalto e 
sequestro.
 N a s  q u e s t õ e s  s o b r e 
igualdade de oportunidades, foram 
fe i tos  debates  sobre a  não 
discriminação de representantes da 
Cipa, delegados e dirigentes 
sindicais.
 O  t ema  i s onom ia  fo i 
amplamente debatido nos pontos 
envolvendo a diferença de direitos e 
tratamento entre os funcionários 
pré e pós-98, bem como quanto aos 
funcionários oriundos de bancos 
incorporados.
Contraf-CUT
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EDITORIAL

LUCRO DO BNB CAI 51,5% COM AUMENTO 
INJUSTIFICÁVEL DE DESPESAS COM PDD

 Aproxima-se a Campanha Salarial dos 
Bancários 2015 e, como de costume, não 
conseguiremos nada dos patrões e do governo sem 
muita luta, sem uma mobilização em massa. 
O que há de estranho neste acontecimento é o fato 
de a reivindicação pelo cumprimento dos nossos 
direitos parecer aos patrões como usurpação do seu 
patrimônio, diga-se de passagem construído pelos 
trabalhadores.

 Diante do cenário nacional de cortes de 
direitos da classe trabalhadora, entendemos que não 
apenas a mobilização individual é necessária, mas, 
sobretudo, o apoio a toda e qualquer forma legítima 
de manifestação, pois a reivindicação popular é 
extremamente importante para catalisar as 
mudanças que queremos ver.

 O processo de mobilização começa quando 
ampliamos nossa visão acerca do assunto, que deve 
ser entendido como um processo efetivo de 
mudança e não apenas um projeto futuro. As 
manifestações não são apenas eventos, elas têm 
papel fundamental para criar este sentimento de que 
todos estamos juntos. 

 É preciso gerar nos patrões e no governo 
este desconforto, esta tensão, para que entendam 
que a mobilização pode gerar mudanças sociais 
significativas.

MOBILIZAÇÃO PODE GERAR MUDANÇAS

BRADESCO E HSBC AFIRMAM: 
SEM DEMISSÃO EM MASSA

 Não haverá demissão em massa no processo de 
aquisição do HSBC pelo Bradesco. A garantia foi dada pela 
direção dos dois bancos aos representantes do Sindicato 
dos Bancários de São Paulo e de Curitiba, da Fetec-CUT 
Paraná e da Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT) em reunião realizada no 
dia 04.09.
 Os dois bancos afirmaram que não haverá 
demissão em massa e reiteram a disposição de diálogo 
com o movimento sindical. O Bradesco disse que não 
pedirá cortes e o HSBC informou que também não 
pretende fazê-los: o banco precisa continuar operando e 
dando lucro, já que o valor da transação é ajustável. Até 
que saia a aprovação da venda, que pode durar seis meses, 
a gestão será do HSBC e o compromisso dos dois bancos é 
de manter a transparência com os sindicatos e os 
trabalhadores.  
 O  B radesco  i n fo rmou ,  a inda ,  que  os 
t raba lhadores do HSBC serão aco lh idos com 
oportunidades iguais. Questionado pelo Sindicato sobre a 
situação de quem já é do Bradesco, os representantes do 
banco declararam que não haverá nenhum impedimento, 
retaliação, ou discriminação, inclusive para aqueles que 
deixaram o Bradesco para ir para o HSBC e agora 
retornarão.

SEEB-SP 

 O lucro líquido do Banco do Nordeste (BNB) no primeiro 
semestre de 2015 foi de R$ 158,4 milhões, o que representa uma 
expressiva queda de 51,5% em relação ao mesmo período do ano 
passado. De acordo com análise feita pelo Dieese, a redução se deve, 
principalmente, ao crescimento das provisões do banco com créditos de 
liquidação duvidosa (as chamadas PDD) que cresceram 165,6% no 
período. O retorno sobre o patrimônio líquido médio do banco (ROE) foi de 
10,2%, com queda de 12 pontos percentuais em doze meses.

 Seus ativos cresceram 11,4%, chegando a R$ 40,6 bilhões, 
enquanto o capital próprio (patrimônio líquido) atingiu R$ 2,94 bilhões, 
representando queda de 14,9%. A Carteira de Crédito, considerando-se a 
carteira do FNE (Fundo do Nordeste), que é administrada pelo banco, 
atingiu a cifra de R$ 61,1 bilhões, com queda de 12,6%, em relação a 
junho de 2014. As taxas de inadimplência se mantiveram estáveis e 
extremamente baixas, ficando em 1,1% (redução de 0,14 ponto 
percentual). Para o Dieese, nem o resultado da carteira e, menos ainda, as 
taxas de inadimplência justificam tamanho crescimento das despesas de 
PDD.

  Com crescimento de 14,9% em doze meses, as receitas de 
prestação de serviços e rendas de tarifas bancárias totalizaram R$ 1,1 
bilhão. Já as despesas de pessoal reduziram-se em 4,0%, chegando a R$ 
731,2 milhões. Esses resultados impactaram na redução da relação entre 
ambas e a cobertura das despesas de pessoal por essas receitas 
secundárias do banco ficou em 147,52% em junho de 2015.

  Em doze meses, foram abertas 19 novas agências e criados 251 
novos postos de trabalho, um crescimento de 7,0% e 3,7%, 
respectivamente. O BNB encerrou o mês junho de 2015 com 7.114 
funcionários.
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 Nada de diferente. O não continua sendo a palavra 
usada pelos banqueiros na hora de negociar as reivindicações 
dos funcionários da Campanha Nacional 2015. Foi assim nas 
duas primeiras rodadas, com os temas emprego, saúde, 
segurança e condições de trabalho. A Fenaban não saiu da 
mesma toada, no dia 09.09, em São Paulo, com as 
reivindicações sobre igualdade de oportunidades, as quais 
visam corrigir discriminações históricas de gênero, raça e 
orientação sexual nos locais de trabalho.
 A Fenaban voltou a negar os problemas, mas o 
ambiente bancário ainda está longe de ser democrático. O II 
Censo da Diversidade, conquistado pela categoria e divulgado 
em 2014, pela própria Fenaban, revelou que as mulheres 
ganham 22,1% a menos que os homens. A remuneração dos 
trabalhadores negros também permanece desigual, 12,7% mais 
baixa na comparação com brancos, apesar de 74,5% terem 
curso superior. Do universo de 511 mil bancários, apenas 3,4%, 
ou 17 mil trabalhadores, se autodefiniram como pretos na 
pesquisa.
 "As negociações têm sido duras, muito duras, mas 
estamos mobilizados. Os bancos continuam ganhando muito e 
vão ter que atender nossas reivindicações", afirmou o 
presidente da Contrarf-CUT e um dos coordenadores do 
Comando Nacional do Bancários, Roberto Von der Osten.
Contraf-CUT

BANCOS REJEITAM REIVINDICAÇÕES DE IGUALDADE 
E INSISTEM QUE NÃO HÁ DISCRIMINAÇÃO
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SEJA UM BANCÁRIO DOADOR, A CAMPANHA CONTINUA!

Cristener Inácio  

Micael Souza 

Adalbérico Gonçalves

Pedro Anastácio Isabela Miranda

Mhirts Santana

António Araújo

 No dia 29.08, foi dado o pontapé inicial de doação de sangue e cadastro de 
medula óssea por parte dos bancários, em uma parceria entre o Sindicato dos 
Bancários e o HEMOBA. A campanha começou com um bom número de bancários 
dispostos a contribuir, pois o intuito é salvar vidas. O presidente Cristener Inácio e a 
direção geral do SEEB continuam convocando todos os bancários e a população, para 
fazerem parte desse ato de cidadania e solidariedade.

 Os potenciais doadores de sangue e cadastro de medula óssea podem 
comparecer ao posto do Hemoba, próximo à Igreja da Matriz para fazer sua doação.

 Para ser um doador é necessário 
apresentar documento com foto, pesar acima de 
50 kg, estar descansado (ter dormido pelo menos 
seis horas), não ingerir bebida alcoólica 12 horas 
antes, estar alimentado (mas, evitar comidas 
gordurosas nas quatro horas que antecedem a 
doação) e ter entre 16 e 69 anos.

 Além dos pré-requisitos determinados 
pela Fundação Hemoba, o doador deverá passar 
por uma triagem antes da doação. Menores de 18 
anos devem apresentar autorização escrita por 
pais ou responsável legal.

 Essas coletas ajudam a suprir o estoque 
de sangue nos hospitais conveniados em toda 
Bahia, visto que a necessidade de sangue é 
constante e, todos os dias, transfusões fazem a 
diferença entre a vida e a morte para centenas de 
pessoas.
 “É de extrema necessidade, a doação de 
sangue, e é muito importante se tornar um doador 
regular. Isso nada mais é do que um gesto de amor 
e solidariedade ao próximo. Essa ação mostra o 
quanto a classe bancária está atenta e integrada 
com as necessidades da sociedade.” Concluiu o 
Presidente do Seeb, Cristener Inácio.

SALVE UMA VIDA!

EMPREGADOS COBRAM FIM DO GDP NA CAIXA

  Na primeira rodada de negociação da pauta específica de reivindicações da Caixa, a Comissão Executiva dos Empregados do 
banco (CEE) voltou a reivindicar o fim da Gestão de Desempenho de Pessoas (GDP) e suas metas cobradas de forma individual. A 
instituição, por sua vez, não se mostrou disposta a alterar o programa. Pelo contrário, reforçou que será estendido a todos os 
empregados até 2016.
 O debate ocorreu no dia 27.08, em Brasília, em torno de temas relacionados a saúde do trabalhador e segurança bancária.
Durante a negociação, representantes do banco disseram que as metas são determinadas por meio de um plano estratégico e definidas 
com base em diversos estudos. Isso mostra o cinismo que é a GDP, porque é um compromisso de cumprimento da meta com o 
empregado determinado no local de trabalho, mas a meta já foi formulada e imposta previamente.
 A Comissão dos Empregados cobra o fim do GDP por meio da assinatura do artigo que trata do fim das metas abusivas descrito 
na pauta geral de reivindicações. A cláusula determina que os resultados sejam estipulados com a participação dos bancários, cobrados 
coletivamente, e respeitem as particularidades de cada departamento ou agência.
Exposição a metas individuais impostas pelo banco são altamente adoecedoras. Por ser 100% pública, a Caixa deveria ser referência no 
trato com os empregados, assinando o fim das metas abusivas.
Contraf-CUT
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BANCOS FECHARAM 5.864 
POSTOS DE TRABALHO EM 2015

ACESSE O SITE: www.rota324.com.br

 Apesar do anúncio de lucros bilionários, os 
bancos continuam demitindo e precarizando as condição 
de trabalho. De janeiro a julho de 2015, as instituições 
financeiras fecharam 5.864 postos de trabalho no país. É o 
que mostra a Pesquisa de Emprego Bancário (PEB), 
divulgados nesta terça-feira (25/8) pela Contraf. O estudo 
é feito mensalmente, em parceria com o Dieese, e usa 
como base os números do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE)

 Mais uma vez os bancos múltiplos, com carteira 
comercial, categoria que engloba grandes instituições, 
como Itaú, Bradesco, Santander, HSBC e Banco do Brasil, 
foram os principais responsáveis pelo saldo negativo. Eles 
eliminaram 3.715 empregos. A Caixa, apresentou corte de 
2.180 postos de trabalho no período.

 O resultado foi influenciado, em parte, pelo Plano 
de Aposentadoria Incentivada (PAI) do Banco do Brasil e o 
Programa de Apoio à Aposentadoria (PAA) da Caixa 
Econômica Federal, implementados ao longo de 2015.No 
total, 23 estados registraram saldos negativos de 
emprego. Em apenas quatro houve saldo positivo entre 
desligamentos e admissões. Na Bahia, foram fechados 
321 postos de trabalho e outros 155 foram cortados em 
Sergipe.  Já o Pará, foi o estado com maior saldo positivo, 
com geração de 108 novos postos de trabalho, seguido 
pelo Mato Grosso, com 39 novos postos no período.

 De acordo com o levantamento do Dieese, além 
do corte de vagas, a rotatividade continuou alta. Os 
bancos contrataram 20.426 funcionários e desligaram 
26.290 nos sete primeiros meses de 2015.

Contraf-CUT. 

ITAÚ NÃO FOGE À REGRA COM
 MAIS LUCRO E DEMISSÃO

 O Itaú apresentou lucro recorrente de R$ 11,942 bilhões 
no segundo trimestre de 2015, aumento de 25,7% em relação ao 
mesmo período do ano anterior. Mas novamente eliminou postos 
de trabalho. O número de empregados passou de 87.420 em 
junho de 2014 para 85.028 no final de junho de 2015, queda de 
2.392 postos em doze meses. No ano, a queda foi de 1.164 postos 
e no trimestre 745.
 O produto bancário, que representa as rendas das 
operações bancárias e de seguros, previdência e capitalização 
totalizou R$ 50,285 bilhões no primeiro semestre de 2015, 
apresentando crescimento de 17,5% em relação ao semestre 
anterior.
 Isso sinaliza aumento das metas e da sobrecarga de 
trabalho, já que houve redução do número de funcionários e 
crescimento das rendas provenientes das operações bancárias. 
Por isso, o eixo prioritário da Campanha Nacional 2015 é a defesa 
dos empregos, pois nada justifica tantas demissões com essa 
lucratividade absurda apresentada pelos bancos.
 O banco também reduziu em 41 o número de agências 
no país em doze meses: de 3.906 em junho do ano passado, para 
3.863 em junho deste ano. Enquanto isso, o número de 
correspondentes bancários ativos cresceu e totalizou 5.613, 
contra 4.892 no primeiro semestre de 2014.

Contraf-CUT 

LUCRO DA CAIXA CHEGA 
A R$ 3,5 BI NO SEMESTRE

 A Caixa Econômica Federal teve lucro líquido de R$ 3,5 
bilhões no primeiro semestre deste ano, o que significa 
crescimento de 2,8% em 12 meses. Na comparação com o 
primeiro trimestre do ano, o aumento foi de 25% (o lucro no 
segundo trimestre foi de R$ 1,9 bilhão), mas ficou no mesmo 
patamar do segundo trimestre de 2014. O balanço foi divulgado 
pelo banco na quinta-feira 27.
 Por outro lado, a instituição financeira extinguiu 
empregos. O número de bancários foi reduzido em 1.853 em 
relação a junho de 2014. Comparado ao primeiro trimestre deste 
ano, foram 2.374 empregos postos de trabalho a menos. A Caixa 
vinha elevando seu quadro até dezembro de 2014, mas em 2015 
passou a cortar vagas em função do Plano de Apoio a 
Aposentadoria (PAA).
 Uma das principais reivindicações dos bancários da CEF 
é mais contratações. A situação nas agências está precária, os 
empregados estão sobrecarregados e adoecendo. O lucro que o 
banco apresenta mostra que é plenamente possível atender a 
essa demanda e com a urgência que ela merece.
 O número de clientes aumentou em 5,1 milhões em 12 
meses, o que ampliou a carteira para 80,8 milhões de correntistas 
e poupadores. Já a quantidade de contas correntes e de 
poupança atingiu 86,6 milhões ante 82,5 milhões em junho de 
2014.
SEEB-SP

 O quadro reduzido de funcionários nas agências da CEF 
não é novidade, e quem vem sofrendo com isso é o bancário, que 
enfrenta diariamente a sobrecarga de trabalho, e a população, que 
precisa lidar com as enormes filas e lentidão no atendimento. 
Por conta do Programa de Apoio à Aposentadoria (PAA), somente 
em 2015, cerca de três mil bancários da CEF foram desligados em 
todo o país. 
 A presidente da CEF, Miriam Belchior, declarou que até o 
final de julho esta insuficiência de bancários nas agências seria 
suprida através do remanejamento de pessoal, mas esta medida é 
impraticável diante do atual número de funcionários, que hoje é 
insuficiente. Enquanto isso, milhares de aprovados no último 
concurso público, realizado em 2014, aguardam convocação. 
 Os funcionários trabalham cada vez mais para conseguir 
dar conta dos serviços, sempre acumulados, ao mesmo tempo em 
que há um aumento da pressão por parte da empresa por mais 
produtividade, redução de custos e horas extras, aumentando o 
número de doenças ocupacionais e emocionais. Seria necessário, 
pelo menos, 30% de funcionários a mais na CEF hoje.
Contraf-CUT

NÚMERO DE BANCÁRIOS DA 
CEF PERMANECE REDUZIDO


