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Órgão Informativo do SEEB Jacobina e Região

Na ânsia de lucrar mais e mais, os 
bancos continuam com o 
desrespeito e penalizam cada vez 
mais clientes e funcionários, com 
as intermináveis filas nas agências. 
Em Jacobina e Região não é 
diferente, o Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal e o Banco 
Bradesco não respeita 
funcionários e clientes. Para 
atender satisfatoriamente os 
clientes, os bancos precisam 
contratar mais funcionários e 
instalar mais terminais eletrônicos, 
além de outras providências. 
Apesar da pressão do sindicato 
dos bancários, para que os bancos 
humanizem o atendimento ao 
público, os bancos fazem ouvido 
de mercador. O contraditório, é que 
os bancos são as instituições que 
mais lucram no País e que mais 
investem em propaganda, mas, no 
entanto, o atendimento nas 
agências deixa a desejar e a 
população sabe que não é culpa 
dos funcionários. Há casos em 
que, os clientes ficam irritados com 
a demora e acabam despejando 
sua ira contra os bancários, que 
não têm culpa pelos transtornos. 
Os bancos chegam ao acinte de 
não respeitar nem a própria Lei dos 
15 minutos.

O presidente Cristener Inácio Albuquerque ocupou, no dia 11 de agosto, a 
Tribuna da Câmara de Vereadores de Jacobina, para solicitar o apoio à 
reivindicação da categoria, a fim de que seja decretado feriado municipal o 
dia de São João. A inscrição do companheiro Cristener, para ocupar a 
Tribuna da Câmara, foi intermediada pelo vereador Antônio Carlos Mota 
(PT), um dos entusiastas da causa dos trabalhadores e, principalmente, dos 
bancários. Após a fala do nosso dirigente sindical, o vereador Clériston 
Alves (DEM) fez uso da palavra para se manifestar também a favor do 
feriado, seguido dos vereadores Milton Sena (PV), Hildebrando Cedraz 
(PTN) e do presidente da Casa, Antônio Batista (DEM), que revelou não 
medir esforços para colocar imediatamente na pauta de discussão, a 
reivindicação dos bancários. A comissão da Câmara, encarregada da 
análise da matéria, por sugestão dos vereadores, será reforçada com a 
participação de um membro do Sindicato dos Bancários.

BANCÁRIOS RECEBEM APOIO DA CÂMARA

PARA FERIADO DO SÃO JOÃO

Filas dos bancos intermináveis em Jacobina



A chapa 1, vitoriosa da última eleição realizada nos dias 
15 e 16 de junho, tendo a frente o nosso presidente 
Cristener Inácio Albuquerque, tomou posse em clima 
de muita festa no dia 31 no clube da AABB. Após o ato 
solene, o sindicato ofereceu uma recepção aos 
bancários e seus familiares, que foram prestigiar o 
evento e ainda aos convidados de diversos 
movimentos sociais, bem como de outros sindicatos 
representantes dos trabalhadores. Graças à ética na 
atuação sindical e o compromisso com a categoria, de 
ampliar a luta na defesa dos bancários, o Sindicato dos 
Bancários funciona em novas instalações, que foram 
inauguradas este ano. Saiba mais sobre as instalações 
da sede do sindicato no editorial desta edição.
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VITORIOSA
Editorial
Em nossa primeira apresentação ao 
público, após tomarmos posse 
oficialmente (31/7), para mais um 
mandato no Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Jacobina e Região, 
cumpre-nos o dever de informar que a 
atual diretoria sente regozijo e 
agradece pela confiança e apoio de 
toda a categoria dos bancários das 
cidades da nossa base territorial. Sem 
a união e a participação dos 
trabalhadores, jamais chegaríamos a 
onde chegamos e, com certeza, temos 
ainda uma longa caminhada a seguir. 
No período 2008/2009 conseguimos 
vencer um grande desafio, que foi a 
construção da nossa nova sede, uma 
construção a altura da importância 
dos bancários, que custou aos nossos 
cofres R$ 145.643,39 (cento e 
quarenta e cinco mil, seiscentos e 
quarenta e três reais e trinta e nove 
centavos), em que foi prestada conta 
de cada centavo investido na obra e, o 
mais importante, sem débito com 
nenhum fornecedor e prestador de 
serviço, já que todo o material e toda a 
mão de obra foram pagos a vista. A 
nossa sede é uma das mais modernas 
do interior da Bahia, com vários 
departamentos distribuídos nos dois 
pavimentos do prédio, inclusive com 
um auditório, uma marca das 
construções modernas. Essa, e tantas 
outras realizações, inclusive em 
defesa da nossa categoria foram 
conquistadas graças a quem atua com 
ética e compromisso. 

POSSE 
TOMA 

CHAPA

redução, em média, de 45% no Complemento Temporário Variável de 
Ajuste de Mercado (CTVA) e a redução de 120 para 68 no número de Caixa apresenta PFG
cargos em comissão sem que haja perda de função do empregado. A 
manutenção das funções no novo PCC, agora PFG, foi uma conquista Plano de Funções Gratificadas da empresa traz avanços, 
da campanha nacional de 2009 para garantir os direitos dos mas mantém problemas que precisam ser solucionados
trabalhadores.

Os gerentes de retaguarda (RETPV) passarão a supervisores 
Depois de muita cobrança dos empregados, a direção no PFG, mas sem perda salarial, pois receberão o Adicional Pessoal 

da Caixa Econômica Federal apresentou, em negociação na Provisório de Ajuste (APPA) para complementar seu rendimento.
semana passada com os representantes dos trabalhadores, o A  implantação de um novo plano de carreiras e os avanços 
Plano de Funções Gratificadas (PFG) como alternativa ao Plano obtidos no PFG são fruto das grandes mobilizações das campanhas 
de Cargos Comissionados (PCC). nacionais unificadas de 2008 e 2009. No entanto, um dos principais 

O PFG contempla várias reivindicações, como a problemas é a redução da jornada com redução de salário.
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BANCÁRIOS ENTREGAM PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

Trabalhadores querem aumento real nos salários, fim 

das metas abusivas e valorização dos pisos e verbas

O Comando Nacional dos Bancários entregou 

na semana passada (quarta-feira, dia 11) a pauta de 

reivindicações dos trabalhadores à federação dos 

bancos (Fenaban), dando início ao processo de 

negociações da Campanha Nacional Unificada 2010.

Entre as reivindicações da categoria estão 

reajuste salarial de 11% (aumento real de 5%, além 

de 5,71% de reposição da inflação projetada para o 

período entre 1º de setembro de 2009 e 31 de agosto 

de 2010), pagamento de três salários mais R$ 4 mil a 

título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), 

valorização dos pisos e das verbas, Plano de Carreira, 

Cargos e Salários (PCCS) para todos, auxílio-educação 

para graduação e pós, fim do assédio moral e das 

metas abusivas. A pauta foi aprovada pela 12ª 

Conferência Nacional dos Bancários, realizada no Rio 

entre 23 e 25 de julho.

Bancário do BB é 
descomissionado no Rio, sofre 

ataque cardíaco e morre

Com quase trinta anos de trabalho no BB e perto de 
se aposentar, Luiz Carlos nunca esperava pelo que lhe 
aconteceu. De gerente administrativo da agência 
Assembleia, no Rio de Janeiro, foi descomissionado, 
perdendo a posição de segundo gestor da unidade para 
retornar ao cargo de escriturário. Além de uma perda salarial 
importante, o bancário sofreu com a humilhação de ser 
rebaixado. O motivo: não cumprimento de metas. 

A vergonha e os muitos sentimentos negativos 
foram demais para o coração de 54 anos. O 
descomissionamento aconteceu numa quinta-feira. O fim de 
semana foi difícil, com um mal-estar constante. Na segunda-
feira o estado de saúde de Luiz Carlos se agravou e, na terça, 
o bancário veio a falecer, vítima de um ataque cardíaco. 

Os colegas ficaram indignados. O assédio moral 
imposto pelo BB acontece em todos os níveis, em função de 
metas de venda cada dia mais agressivas. É preciso vender 
cada vez mais, e os produtos a serem oferecidos são 
definidos por uma administração central sem considerar as 
especificidades de cada praça. 

Em todo o país, bancários estão sofrendo com esta 
miopia da direção do banco e têm havido 
descomissionamentos e até demissões de trabalhadores que 
ainda estão na fase do estágio probatório. Só este ano, dois 
concursados foram demitidos. Os descomissioamentos 
também estão se tornando cada vez mais comuns.

PCCS do Banco do Brasil

No dia 30 de junho venceu o prazo para 

o Banco do Brasil apresentar a proposta para 

o novo PCCS. A data tinha sido definida pela 

própria direção da instituição, durante a 

campanha nacional de 2009. 

 

O plano 

odontológico também já deveria estar à 

disposição dos bancários, desde janeiro.

O plano de carreira dos funcionários do 

BB foi imposto em 1997 e continua vigente. 

Um dos principais problemas está no 

desrespeito à jornada de seis horas e na 

lógica do piso salarial rebaixado junto com a 

valorização exclusiva das funções 

comissionadas, o que abre brechas para a 

prática de assédio moral.
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BANCÁRIO: 
PROFISSÃO PERIGO
Assalto de Capim Grosso e Mundo Novo

No período de pagamento das pensões 
e aposentadorias do INSS, a partir do 
dia 25 de cada mês, os bancários da 
região de Jacobina entram em pânico, 
devido à ação dos assaltantes de 
bancos, que aumentam suas incursões 
nas cidades do interior. Apesar dos 
banqueiros e a própria polícia saberem 
que é nesse período que as quadrilhas 
mais agem, nenhuma medida de 
prevenção é tomada para proteger os 
funcionários, os clientes e a própria 
população. Somente as grandes 
agências contam com uma relativa 
proteção, mas a grande maioria não 
conta com o mesmo aparato. 
Recentemente, colegas nossos das 
agências de Capim Grosso e Mundo 
Novo, foram levados como reféns pelos 
assaltantes, colocando em desespero 
seus familiares. “A síndrome do medo 
já tomou conta dos nossos colegas”, 
disse o nosso presidente recém-
empossado no sindicato dos bancários 
Cristener Inácio.
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Bancos começam a divulgar lucro do período. Desempenho 
mostra que bancos podem atender reivindicações dos 

trabalhadores na Campanha 2010

Com um lucro líquido recorrente de R$ 4,6 bi no primeiro 
semestre deste ano, o Bradesco voltou a bater seu próprio 
recorde histórico. O resultado é 16,4% superior a igual período 
de 2009, quando o banco registrou R$ 3,9 bi no lucro recorrente.
Segundo as informações divulgadas pelo Bradesco, o 
patrimônio líquido em junho de 2010 somou R$ 44,2 bi, 
crescimento de 18,9% em relação ao primeiro semestre do ano 
passado.
Entre os indicadores para o crescimento histórico, destaca-se a 
receita com prestação de serviços de R$ 6,3 bi, contra R$ 5,6 bi 
em 2009. Já a evolução da carteira de crédito total na 
comparação entre os semestres aumentou 15%.
Esse desempenho é fruto direto do suor do trabalho dos 
bancários e está na hora de serem mais valorizados. Assim 
como o Bradesco, as demais instituições financeiras públicas e 
privadas devem apresentar seus balanços, nos próximos dias, 
com resultados expressivos, como aconteceu no primeiro 
trimestre do ano. São informações oficiais que mostram que 
essas empresas têm plenas condições de atender as 
reivindicações da categoria.

O Banco do Nordeste (BNB) vai pleitear, junto ao 
Ministério da Fazenda, a ampliação de seu caixa de crédito em 
R$ 3,6 bilhões anuais para os próximos quatro anos. O 
montante representa 12% do total de recursos com os quais a 
instituição do fomento hoje conta, que contabilizam R$ 30 
bilhões. Uma reunião no ministério deverá ocorrer na próxima 
semana em Brasília. 

De acordo com o presidente do banco, Roberto Smith, 
esse incremento pode ser possível caso a economia brasileira 
continue mostrando bons resultados. O acréscimo se torna 
necessário para que a instituição continue promovendo a 
expansão do crédito para financiamento de longo prazo no 
Nordeste. O BNDES hoje está perante esse problema, todos os 
bancos públicos estão. Nós estamos nos defrontando com uma 
demanda de investimento muito elevada, apesar do panorama 
de crise que existe, em termos internacionais. 
O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), 
principal linha de financiamento do banco, tem vinculação com 
a arrecadação do País, do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) e do Imposto de Renda. 
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BNB pretende ampliar 
crédito em R$ 3,6 bi

Feriado em Jacobina causa polêmica com abertura de bancos

Bradesco registra novo
recorde para o semes tre

BANCO DO BRASIL LUCRA R$ 5,1 BILHÕES NO 1º SEMESTRE
Aumento do crédito e queda da inadimplência impulsionaram resultado do banco

A falta de respeito com a cultura nordestina, causou uma grande polêmica em Jacobina e 
nas cidades da região, com abertura das agências bancárias no dia 24 de junho, festa de 
São João, a maior festa da região do Nordeste. A polêmica em Jacobina ocorreu devido 
ao Município ter decretado ponto facultativo  que  ainda precisa ser mais discutido com 

a população  nesse dia. Como a festa tem adesão da ampla maioria da população, o 
comércio não funcionou e as repartições públicas também não funcionaram, a exemplo 
dos Correios e Telégrafos, IBGE, SAC, Receita Federal, Prefeitura e suas instituições. 

Até o transporte alternativo de passageiros, que transporta diariamente centenas de 
passageiros para Jacobina, não operou no dia de São João, deixando mais deserta a 

cidade. Na contra mão da história, os bancos abriram suas portas, mas faltaram clientes 
para atender. Com apenas os bancos funcionando, é claro, o risco de assaltos foi muito 
grande, colocando também em risco a vida dos funcionários. A atitude dos bancos em 

abrir no dia 24 de junho, fez com que o sindicato dos bancários de Jacobina se 
manifestasse junto à imprensa local. Por coincidência, e por muita sorte, na mesma 

semana em que os bancos abriram suas portas, foi desbaratada uma quadrilha de 
assaltantes que estava sondando a região para cometer assaltos.
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