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PDVs DESLIGAM MAIS DE 24 MIL FUNCIONÁRIOS DO BB E DA CAIXA

A 19ª Conferência Nacional dos Bancários, que aconteceu de 28 a 30 de julho, no Hotel Holiday Inn, em São Paulo, 
aprovou o plano de lutas, estratégias e resistência para a Campanha Nacional de 2018. São ações em defesa do 
emprego e dos direitos, dos bancos públicos, da democracia, do movimento sindical e para as mesas temáticas de 
Saúde do Trabalhador, Igualdade de Oportunidades, Segurança Bancária e de Acompanhamento da Cláusula de 
Prevenção de Conflitos.

Durante o encontro, foram debatidas a defesa dos bancos públicos, a conjuntura nacional e internacional, a defesa do 
emprego frente às novas tecnologias, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e o plano de lutas da categoria 
para a campanha nacional deste ano.

Para Emanoel Souza, representante da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe e da Central dos Trabalhadores 
do Brasil (CTB) na conferência, a categoria tem a clareza da gravidade do momento e conclama a todos à unidade. 
“Temos clareza do impacto estratégico que teve a reforma trabalhista. Mas, sabemos também que a greve-geral que 
nós realizamos unificou todas as centrais sindicais do país. Ou seja, nós conseguimos construir uma frente de 
unidade e resistência, mas ainda não foi suficiente. Então, temos de usar eventos como este para aprimorar nossa 
unidade e nossa luta e dar um salto na defesa dos nossos direitos e dos bancos públicos.”

Defesa dos bancos públicos – No dia 28.07, foi realizado um painel expositivo sobre a defesa dos Bancos Públicos. 
Nos debates, participaram o cientista político e professor da UERJ, Emir Sader; Fabiano Felix, eleito como 
Conselheiro de Administração Representante dos Empregados do Banco do Brasil (Caref); Maria Rita Serrano, 
Conselheira de Administração eleita pelos empregados da Caixa e coordenadora do Comitê Nacional em Defesa das 
Empresas Públicas.

Reforma trabalhista - No sábado, dia 29, foi realizada a mesa sobre a Reforma da Trabalhista, com a presença do 
senador Roberto Requião (PMDB). Além do parlamentar, os outros debatedores, Daniella Muradas, professora 
associada da Faculdade de Direito e Ciências do Estado da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e o 
técnico e coordenador do Dieese, Clemente Ganz Lucio, criticaram duramente a reforma.O Sindicato dos Bancários 
de Jacobina e Região foi representado por seu Presidente, Cristener Inácio. 

Fonte: Contraf com edição da FEEB

Com o intuito de enxugar despesas cada vez mais pesadas, o governo federal vem propondo sucateamento dos 
serviços públicos e sobrecarga de trabalhadores. De acordo com dados do Ministério do Planejamento e das estatais 
brasileiras, o governo federal desligou 50.364 funcionários dessas empresas nos últimos anos com programas de 
demissão voluntária e aposentadoria incentivada.

Segunda estatal em número de servidores, o Banco do Brasil também foi o segundo que mais diminuiu o tamanho de 
seu corpo funcional. Foram 14.285 trabalhadores desligados em dois programas autorizados em 2015 e 2016, 
número que corresponde a 89% do público-alvo. O enxugamento representa 14% do total de funcionários do banco 
no presente momento.

A Caixa desligou 9.749 servidores em dois PDVs,62% da meta. O número corresponde a 10% do efetivo atual do 
banco. O segundo PDV, no entanto, só foi aberto neste mês e vai até agosto. O banco estatal espera a adesão de 
5.480 funcionários.

O maior risco para a categoria bancária, já adoecida e sobrecarregada por pressão dos bancos, e para a população 
brasileira é a falta de pretensão de novas contratações para as instituições financeiras estatais, que deixam de se ater 
às suas importantes funções sociais e de prazer pelo bom atendimento à sociedade.
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REESTRUTURAÇÃO NO BNB - AFBNB ENCAMINHA OFÍCIO
 QUESTIONANDO MEDIDA 

O movimento dos trabalhadores bancários se mantém vigilante após a realização da 19ª Conferência Nacional dos Bancários, 
ocorrida no final de julho. Enquanto buscam formas de esclarecer a categoria sobre o impacto da reforma trabalhista, dirigentes 
também denunciam o conluio entre bancos privados e o governo de Michel Temer.
O perdão da dívida de bancos, como Santander e Itaú, pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) deverá gerar uma 
campanha da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf) contra a medida de Temer que beneficia 
os banqueiros. Santader e Itaú tiveram perdoadas pelo órgão as dívidas de 338 milhões com imposto de renda e 25 bilhões, 
respectivamente. Há ainda a operação para perdoar a dívida do Bradesco que, segundo a Contraf, foi ainda mais escusa.
“O governo, através da Ativos, empresa controlada pela Banco do Brasil, uma empresa pública, para comprar a dívida de R$ 4 
bilhões em carteiras de crédito vencidas do banco privado”, afirma reportagem no portal da CUT. Em troca do tratamento do 
governo, os banqueiros defendem as reformas da Previdência e Trabalhista, esta última virou lei e começa a vigorar em 
novembro.
Ainda segundo a publicação dos bancários da Bahia, “É só conferir no site das empresas. No Itaú, há uma excessiva defesa a 
todas as reformas de Temer, inclusive a da Previdência e a PEC 55 - que congela os investimentos públicos por 20 anos”. O 
presidente da Federação da Bahia e Sergipe, Emanoel Souza, participou do seminário e destacou que a tarefa imediata é realizar 
uma ampla campanha esclarecendo a categoria sobre os efeitos imediatos da reforma no dia a dia.
SEEB-BA

TEMER PERDOA BANQUEIROS E PENALIZA TRABALHADORES

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) tem sido alvo de ataques ao longo de sua história, alguns mais intensos do que outros. Os 
últimos meses também não têm sido fáceis: alterações nas taxas de juros comprometendo o FNE, emendas e projetos que visam 
à utilização de recursos dos fundos constitucionais (FNE, em específico), “balões de ensaio” na imprensa econômica nacional 
sugerindo a incorporação dos bancos regionais ao BNDES, entre outros. Tudo isso em meio às diversas crises enfrentadas pelo 
país – econômica, política, de legitimidade e da democracia.
Para agravar a situação, em meio às incertezas e às dúvidas pós reforma trabalhista, os trabalhadores do BNB estão sendo 
impactados com a iminência das mudanças advindas do novo modelo de agências apresentado pela gestão do Banco 
recentemente. A AFBNB tem recebido questionamentos de funcionários de várias agências do Banco sobre o fato, carregados de 
apreensão, realidade que exige do Banco transparência e respostas tempestivas.
Relacionamos a seguir alguns aspectos que expressam referidas preocupações, com ênfase maior para a redução de pessoal 
nas agências, uma vez que é flagrante a carência de pessoal e crescente o incremento de negócios, sendo essa uma realidade da 
região e papel essencial do Banco em atender tal demanda: - Redução do número de analistas bancários nas agências: Qual a 
justificativa plausível, bem como os critérios para a redução de pessoal? - Redução do efetivo de pessoal em agências: Alguns 
estados citam a redução no número de funcionários em dezenas de unidades, envolvendo Gerente de Negócios Pronaf e caixas.   
- Alteração nas funções: Os funcionários questionam o desinvestimento de funções, a exemplo do GSN, e criação de nova 
nomenclatura em quantidade inferior, o que produz impacto negativo tanto para a agência quanto para o trabalhador. - 
Fechamento de unidades em prol do modelo transformação digital – Um dos pontos apontados na apresentação do projeto é o 
desinvestimento em unidades em favor do uso de recursos digitais, eliminando postos de trabalho com mais fechamento de 
agências, sem que isso tenha ficado claro como irá acontecer..
Fortalecer o Banco e valorizar seus funcionários deve ser o objetivo de qualquer mudança que venha a ocorrer, diferentemente de 
uma proposta de desmobilização de agências ou substituição de papéis que atendem tão somente a uma exigência do mercado. 
Um banco de desenvolvimento deve se pautar por outros parâmetros, que se direcionam, além do aperfeiçoamento da tecnologia 
e dos processos, em sua missão, que é o progresso social da região e de seu povo. Isso não está em conformidade com esse 
processo, que não privilegia a principal força que gera o verdadeiro valor para o Banco, que são seus trabalhadores e o clima 
organizacional.
AFBNB

STF DÁ UM TIRO NO DIREITO DE GREVE
Decisão pode afetar bancários da Caixa, BB e de demais bancos públicos estaduais e regionais. O Supremo Tribunal Federal 
(STF) concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 846.854 e fixou tese de repercussão geral, definindo que “a justiça 
comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da 
Administração pública direta, autarquias e fundações públicas” O artigo 9º da Constituição Federal e o artigo 1º da Lei 
7783/1989 (Lei da Greve) dizem que “é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a 
oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender”. O artigo 8º da Lei da Greve determina que 
“a Justiça do Trabalho, por iniciativa de qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho, decidirá sobre a procedência, 
total ou parcial, ou improcedência das reivindicações, cumprindo ao Tribunal publicar, de imediato, o competente acórdão.
O parecer do Procurador-Geral da República (lançado no RE 665.969) era o de que caberia à Justiça do Trabalho tais 
julgamentos. No entanto, essa tese foi vencida, por maioria. Votaram pela tese vencedora (competência da Justiça Comum) os 
Ministros Cármen Lúcia, Celso de Mello, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ficaram vencidos 
os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio.
 “É lamentável ver um direito do trabalhador garantido na Constituição Federal, ser considerado como caso da Justiça Comum e 
não da Justiça do Trabalho. É um tiro no direito de greve, é mais um ataque à democracia e aos direitos dos trabalhadores, que já 
se tornou tão comum nesses tempos temerosos que estamos vivendo em nosso país”, disse Roberto von der Osten, presidente 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), sobre a decisão do STF.
A decisão pode afetar os bancários da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e demais bancos públicos estaduais e 
regionais, como o Banco do Nordeste e Barinsul.
“Vamos estudar a decisão com nosso departamento Jurídico para analisar quais procedimentos podem ser tomados”, disse o 
presidente da Contraf-CUT.
Fonte: Contraf-CUT
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Estudo da Organização Mundial de Saúde mostrou que 
só em 2016, 75 mil pessoas foram afastadas do trabalho 
em razão da depressão e que até 2020 a doença será a 
mais incapacitante do mundo. Inclusive, no ano de 
2017, no Dia Mundial da Saúde, comemorado a cada 7 
de abril, a OMS escolheu o tema depressão.
No Brasil, conforme dados da Previdência Social em 
relação a afastamentos por auxílio doença acidentário, 
as causas relat ivas à episódios depressivos 
apresentam número re levante de casos de 
afastamento. Os dados da Interfarma demonstram um 
aumento de antidepressivos e estabilizantes de humor 
em torno de 18,2% no ano de 2016, quando comparado 
com 2015. Analisando os dados e comparando o ano de 
2015 e 2016, identificamos um aumento aproximado de 
19,2% em virtude de afastamento do trabalho tendo 
como causa transtornos mentais. Importante destacar, 
no entanto, que transtorno mental é um gênero do qual 
depressão é uma espécie.
No mesmo sentido, depressão e episódios depressivos 
possuem conceitos e causas diferentes. Enquanto o 
primeiro é uma doença consolidada, em que existe uma 
deficiência química no organismo do paciente, o 
episódio depressivo pode ocorrer em pessoas 
consideradas saudáveis, sem nunca ter apresentado 
nenhum sintoma da doença. O episódio depressivo será 
desencadeado  por  inúmeros  fa to res ,  mas , 
pr inc ipa lmente,  s t ress excess ivo,  pressões 
desmedidas, meio ambiente de trabalho desfavorável, 
entre outras.
Segundo dados do INSS, no ano de 2013, cerca de 18 
m i l  b a n c á r i o s  f o r a m  a f a s t a d o s ,  d e s s e s , 
aproximadamente 53% tiveram como causas principais 
os transtornos mentais.
Assim, desencadeada a crise, caso não busque 
tratamento adequado, o trabalhador terá uma piora 
constante em seu estado de saúde, iniciando pelo 
trabalho e evoluindo para todas as relações sociais.

Por fim, em razão dos dados verificados, concluímos 
que a depressão e episódio depressivos são 
extremamente comuns no dia a dia do bancário, de 
modo que cabe à Justiça do Trabalho punir os 
agressores com vistas à diminuir a pressão e melhorar o 
meio ambiente de trabalho.

Depressão, a doença dos Bancários A Contraf-CUT vai cobrar da Caixa um posicionamento contrário 
ao desmonte do banco desde o golpe que colocou Michel Temer 
na Presidência da República. Diante desse quadro, a Comissão 
Executiva dos Empregados (CEE/ Caixa) reivindicou, durante 
todo o mês de julho, uma reunião da mesa permanente com o 
banco, para debater temas que são urgentes para os 
trabalhadores. O encontro foi marcado para 15 de agosto. Com 
isso, a CEE/Caixa se reuniu, no dia 27.07, na sede da Contraf-
CUT, em São Paulo, para se preparar para a reunião com a 
direção do banco...........................................
“Essa reunião foi agendada somente para o dia 15 e vamos 
insistir que a direção da Caixa reverta a retaliação contra os 
trabalhadores que exerceram seu legítimo direito de greve nos 
dias 28 de abril e 30 de junho, além da paralisação de 15 de 
março. Além de cobrar a propagada disposição de negociação 
do banco, queremos saber do compromisso assumido pelo 
presidente da instituição, Gilberto Occhi, com os trabalhadores, 
ao afirmar que iria reverter essa retaliação absurda”, afirmou 
Dionísio Reis, coordenador da Comissão. “Os bancários estão 
mobilizados diante desse caos instalado por Temer, em defesa 
dos seus empregos, direitos e do banco público. Não aceitamos 
ser penalizados por nos mobilizar.”.................................
Também será debatido o fim imediato da reestruturação, 
respeito às pessoas e às carreiras. “Vamos cobrar o 
compromisso que o banco tem consignado de negociar qualquer 
tipo de remodelagem ou mudança na estrutura em mesa de 
negociação”, explicou o coordenador da CCE/ Caixa.
Na reunião, os integrantes da CEE vão reafirmar à direção da 
Caixa, sua contrariedade à verticalização e cobrar soluções para 
as questões de mudança de função (ajuda de custo aos 
gerentes ou supervisores de canais), piloto dos tesoureiros, 
prazos das perdas de função das unidades, número de clientes 
por gestor etc.............................................................
Além disso, vão se manifestar contra o fechamento de agências; 
contra o GDP por meio do qual a Caixa passou a aplicar metas 
individuais contratadas para todos comissionados; contra a 
terceirização do atendimento do Saúde Caixa e cobrar a 
instalação do Fórum Nacional de Condições de Trabalho com 
disseminação dos fóruns regionais................................
“Diante do plano de demissões (PDVE), queremos a reposição 
imediata dos trabalhadores que saíram, na luta por mais 
empregados para Caixa e mais Caixa para o Brasil!”, reforçou o 
coordenador da CEE.
Fonte: Contraf-CUT

Contraf-CUT COBRA CAIXA SOBRE 
DESMONTE DO BANCO

O Bradesco obteve um lucro líquido ajustado de R$ 9,352 bilhões no primeiro trimestre deste ano, com crescimento de 13% em 
relação ao mesmo período de 2016 e de 1,2% no trimestre. O retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado (ROE) ficou 
em 18,2%, com aumento de 0,8 p.p. em 12 meses..............................................................................
“Enquanto o Bradesco continua lucrando, o número de funcionários só reduz. E como consequência, maior sobrecarga de 
trabalho e mais pressão pelo atingimento de metas abusivas. Mas o Sindicato está atento e, embora o acordo coletivo tenha 
passado a ser bianual, vamos intensificar nossa luta para acabar com esses transtornos e impedir o fechamento de postos de 
trabalho”, destaca o diretor da Fetec-CUT/CN José Garcia.........................................................
Segundo o banco, o lucro líquido ajustado desse semestre é composto de 71,7% de atividades financeiras (69,3% no 1º 
sem/2016) e 28,3% de atividades de seguros, previdência e capitalização (30,7% no 1º sem/2016).
Segundo análise do Dieese, a holding encerrou o 1º semestre de 2017 com 105.143 empregados, com alta de 15.719 postos de 
trabalho em relação ao mesmo período no ano passado, também influenciado pela aquisição do HSBC. Após a aquisição, em 
setembro de 2016, o quadro já se reduziu em 4.779 postos.....................................................................
Esse quadro deverá ser ainda mais afetado quando se mostrarem os resultados da adesão ao Plano de Desligamento 
Voluntário Especial (PDVE) que o banco abriu em julho e que deve ser encerrado em 31 de agosto.
Bancários BR......................................................................................................................

BRADESCO TEM LUCRO DE R$ 9,3 bi. MESMO ASSIM, DEMITE 4.779
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COMANDO NACIONAL DOS BANCÁRIOS APRESENTA À FENABAN TERMO 
DE COMPROMISSO CONTRA MALEFÍCIOS DA REFORMA TRABALHISTA

ITÁU TEM LUCRO DE R$ 12,3 bi NO PRIMEIRO SEMESTRE, MAS 

DEMITE 961

A normativa da Caixa Econômica Federal, sobre trabalho temporário indica que o banco não mais realizará concursos públicos 
para a contratação de seus funcionários. Nem vai convocar os concursos para assumir o lugar dos que se desligaram nos planos 
de aposentadorias.
“Essa é uma das consequências sobre as quais alertávamos que aconteceria se a reforma trabalhista proposta pelo governo 
Temer fosse aprovada. Esse presidente não tem responsabilidade com os trabalhadores e, por isso, não se importa de cortar 
direitos trabalhistas ou criar subemprego com menores salários e nenhum direito”, disse Roberto von der Osten, presidente da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT).
De acordo com a norma, os trabalhadores serão contratados por meio de empresas especializadas na prestação de serviços 
temporários para realizar as tarefas de técnico bancário e não terão nenhum vínculo empregatício com a Caixa.
“Vamos continuar defendendo que, quem trabalha em banco, bancário é. Portanto, tem os mesmos direitos e devem receber os 
mesmos salários dos empregados concursados que exercem as mesmas funções. E vamos continuar exigindo que sejam 
convocados para assumir os cargos os aprovados no último concurso realizado pela Caixa”, disse o presidente da Contraf-CUT.
A norma não estipula a quantidade de temporários que serão contratados, apenas define que o número de contratações 
dependerá da disponibilidade orçamentária e dos resultados esperados pelo gestor demandante, com base no que for 
determinado pela Gerência Nacional do Quadro de Pessoas e Remuneração (Geper).

“Esse governo está promovendo um verdadeiro desmonte da Caixa e prejudicando seu papel de banco público. Essa norma é 

mais um passo deste desmonte, que será discutido com o banco em reunião agendada para o dia 15/08”, disse Dionísio Reis, 

coordenador da Comissão Executiva dos Empregados da Caixa (CEE/Caixa).

Fonte: Contraf-CUT

NORMATIVA DA CAIXA INDICA FIM DOS CONCURSOS 

O Comando Nacional dos Bancários apresentou à Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), na tarde desta terça-feira (8), uma 
proposta de Termo de Compromisso que proteja empregos, resguarde direitos históricos e que delimite os atos nocivos que 
podem advir das referidas leis e de outras que ainda tramitam no Congresso Nacional.
“A reforma trabalhista unilateral e sem nenhum debate com os trabalhadores desqualificou nossos direitos e tratou as conquistas 
duramente acumuladas como privilégios. É necessário dizer que não concordamos com a prevalência do negociado sobre o 
legislado na perspectiva da redução de direitos conforme desejam os mentores dessas reformas”, afirmou Roberto von der Osten, 
presidente da Contraf-CUT e um dos coordenadores do Comando Nacional dos Bancários. “A 19ª Conferência Nacional dos 
Bancários foi extremamente feliz em delimitar os rumos da categoria nesta negociação”, completou.
O Comando Nacional ainda apresentou uma proposta de antecipação dos calendários das mesas bipartites. “Esta foi mais uma 
decisão da 19ª Conferência Nacional dos Bancários. Nós queremos antecipar a resoluções dos pontos pendentes nessas mesas, 
dando assim, um poder maior para este importante instrumento de negociação conquistados pelos bancários”, explicou Roberto 
von der Osten.
As comissões bipartites estão marcadas para 5 de setembro, Saúde no Trabalho; 11 de setembro, Segurança Bancária; 18 de 
setembro, Igualdade de Oportunidades e acompanhamento da , Cláusula de Prevenção de Conflitos, 21 de setembro.
A reunião desta terça-feira foi marcada para dar continuidade às negociações sobre as cláusulas 37 (monitoramento de 
resultados), 62 (criação de centros de realocação e requalificação profissional) e 65 (adiantamento emergencial de salários nos 
períodos transitórios de afastamento por doença), que se estendem desde o final de 2016.
Sobre a cláusula 37, os bancários mantêm a posição contrária à divulgação do “ranking individual de trabalhadores”. “A 
divulgação do ranking individual, expondo quem eram os melhores e quem eram os piores dos locais de trabalho, se transformou 
num instrumento de tortura, assédio e humilhação. Em bom momento conquistamos o seu fim. Os bancos querem agora rediscutir 
um modo de divulgar alguns melhores, mais já sabemos onde isso vai acabar. Nosso temor é que alguns gestores se aproveitem 
desta e voltem a cobrar de forma agressiva que os trabalhadores sejam 'os melhores'”, esclareceu o presidente da Contraf-CUT.
Diante da resistência do Comando Nacional, a Fenaban propôs uma nova negociação para o dia 24 de agosto. “A expectativa é 
que consigamos definir os pontos relativos à cláusula 62”, finalizou von der Osten.
Fonte: Contraf-CUT

O Itaú Unibanco fechou o primeiro semestre deste ano com lucro de R$ 12,3 bilhões, um crescimento de 15% na comparação com o 
mesmo período 2016. Já o lucro no segundo trimestre foi de R$ 6,2 bilhões, o que representa uma leve queda de 0,1% na 
comparação com os três meses anteriores. O retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado ficou em 21,8%, representando 
uma alta de 1,7 p.p. em 12 meses.
“Mesmo com lucros altíssimos, o banco prossegue com a sua política de fechamento de agências físicas, que somaram 184 em um 
ano, em todo o país, e investindo em agências digitais. Isso demonstra a ganância do Itaú, que também continua a todo vapor com 
as demissões em massa, além do total descaso com os funcionários que ficam nas unidades”, ressalta a diretora da Fetec-
CUT/CN, Louraci Morais.
De acordo com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o total da carteira de crédito do 
banco decresceu 4,2% em relação a junho de 2016, atingindo R$ 587,3 bilhões (no trimestre houve retração de 1,0%). As 
operações com pessoas físicas recuaram 1,8% em 12 meses, chegando a R$ 179,4 bilhões (-0,6% no trimestre).
Redução de 961 postos de trabalho. Por outro lado, a holding encerrou o primeiro trimestre de 2017 com 81.252 empregados no 
país, redução de 961 postos de trabalho em relação a junho de 2016. Foram abertas 39 agências digitais (que já somam 154 
unidades) e fechadas 184 agências físicas no país em 12 meses. O total de agências e pontos de atendimento do banco no Brasil e 
exterior, em março de 2017, foi de 4.955 unidades. 
BancáriosBR
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