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Começa a Campanha 
Nacional dos Bancários
Categoria se prepara para mais um período de Campanha Salarial. 
A seguir, conheça os principais pontos que estão em negociação 
entre o Comando  Nacional dos Bancários e a Fenaban

A Campanha Salarial dos    
Bancários começou. No início de agos-
to, bancários de todo o país foram às 
ruas enquanto a Minuta de Reivindi-
cações da categoria (aprovada na Con-
ferência Nacional ocorrida em julho) 
era entregue à Fenaban. Com quase 
uma semana de antecedência, a Minu-
ta esteve nas mãos da Federação dos 
Bancos antes mesmo das primeiras 
negociações. Na mesma data, também 
foram entregues as pautas específicas 
dos funcionários do BB e da Caixa, 
para posteriores negociações entre o 
Comando Nacional dos Bancários e a 
diretoria dos bancos públicos.

A primeira negociação acon-
teceu uma semana após a entrega da 
Minuta: os dias 7 e 8 de agosto foram 
para discutir emprego e saúde. Na 
ocasião, os representantes dos bancos 
rejeitaram todas as reivindicações dos 
bancários, alegando que a categoria 
“não estaria preocupada com o em-
prego”, além de desdenhar a questão 
da redução da média salarial via rota-
tividade, considerada como “normal” 
pelos bancos. A Fenaban também recu-
sou a discussão do respeito à jornada 
(de 6 horas para todos) e a terceiriza-
ção, como é o caso dos corresponden-
tes bancários. As mestas abusivas, 
que adoecem e estressam centenas de 
bancários, também foram parte da re-
cusa da Fenaban em debater - sendo 
tratadas pela mesma como “desafios”, 
e não como abuso. 

As negociações seguiriam nos dias 
14 e 15 de agosto. No dia 14, a saúde 
dos bancários esteve em pauta. Já a 
negociação do dia 15 precisou ser can-
celada,  devido ao falecimento, no mes-
mo dia, do ex-dirigente sindical Ma-
noel Blanco, o Manolo. Em respeito ao 
ex-dirigente, as negociações só foram 
retomadas nos dias 21 e 22 de agosto.

A seguir a lista das principais rei-
vindicações dos bancários frente à Fe-
naban:

Emprego e Saúde - O setor fi-
nanceiro é um dos que menos gerou 

emprego no país - chegando ao altís-
simo número de 80,4% de redução na 
geração de emprego. Segundo informa-
ções do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, o setor bancário é responsável 
por apenas 0,22% do total de vagas 
de emprego geradas em todo o país. 
A rotatividade, que os bancos consid-
eram como ‘normal’, é responsável pela 
redução de 35,4% nos salários dos novos 
contratados, em comparação com anti-
gos funcionários demitidos. Pegando 
carona nessa situação, mais da metade 
dos bancários observa que o estresse, 
as metas abusivas e o assédio moral 
são as principais questões que pre-
cisam ser extinguidas para um melhor 
ambiente de trabalho. Os Programas 
de Reabilitação Profissional, que con-
stam no Acordo Coletivo desde 2009, 
não foram implementados por nenhum 
dos bancos até o momento. A Fenaban 
se comprometeu a aderir ao programa. 
O Comando Nacional também cobrou 
que os bancários tenham direito asse-
gurado a intervalos de 10 minutos (a 
cada 50 trabalhados) e que o salário 
daqueles que estão temporáriamente 
afastados por questões de saúde seja 
mantido, sem prejuízos. Atualmente, é 
um problema a demora das perícias e 
as consequências no salário dos afasta-
dos temporariamente. Outra definição, 
durante as primeiras negociações, foi 
a de que serão averiguadas as funções 
que mais causam lesões por esforço 
repetitivo (LER). Bancários também 
cobraram direito à consulta médica 
dentro do expediente e maior atenção à 
saúde dos caixas, que passam a maior 
parte do serviço de pé.

Segurança - Uma pesquisa re-
alizada conjuntamente pela Contraf-
CUT e pela Confederação Nacional 
dos Vigilantes aponta que os ataques a 
bancos cresceram 50,48% no primeiro 
semestre deste ano. No Rio Grande do 
Sul, os ataques aumentaram 39% em 
comparação com o período de janeiro a 
agosto do ano passado (as informações 
são de um levantamento feito pela Rá-

dio Gaúcha). Se a média for mantida, 
o estado pode terminar o  ano com 155 
ataques a bancos e caixas eletrônicos, 
26 casos a mais do que o total de 2011.
Outra pesquisa realizada pelo Dieese, 
mostrada na edição anterior do Voz do 
Bancário, aponta que os  cinco maiores 
bancos brasileiros investem apenas 5% 
dos seus lucros em segurança. Para 
aumentar a segurança, os bancários 
reivindicam a proibição de transporte 
de numerário pelo bancário, a adoção 
de equipamentos e medidas de preven-
ção contra assaltos e sequestros, a in-
stalação de portas detectoras de metal, 
colocação de biombos nos terminais de 
autoatendimento (entre os caixas e as 
filas, como forma de inibir o crime de 
“saidinha de banco”), que nenhuma 
unidade bancária seja aberta enquan-
to não estiver nos padrões do plano 
de segurança dos bancos, assistência 
às vítimas de violência e acesso às es-
tatísticas dos ataques, como forma de 
garantir a transparência.

Igualdade de Oportunidades 
-  Ainda hoje as bancárias recebem me-
nos do que seus colegas homens (24% 
menos), mesmo quando ocupam o mes-
mo posto de trabalho. A diferença tam-
bém atinge os negros, que não chegam 
a um contingente de 20% nas institu-
ições financeiras. Dentro desse debate 
sobre desigualdades, os bancários rei-
vindicam o fim dessas diferenciações 
dentro das empresas. Também exigem 
cursos de qualificação para pessoas 
com deficiência (PCD) e a ampliação 
da licença-paternidade.

Aumento real - Não adianta os 
bancos se esconderem por detrás da 
crise. As instituições financeiras são 
as mais lucrativas no país, com um 
ganho líquido total de  mais de 25 bil-
hões de reais (somando os sete maiores 
bancos do Brasil), só até este período. 
Para Carlos Cordeiro, diretor da Con-
traf, os lucros são, inclusive, “maquia-
dos” pelas instituições como mais um 
truque para não pagar PLR maior aos 
bancários ou aumentar o salário acima 
da inflação (Veja mais na página 2). 

A Fenaban já antecipou, durante 
a última negociação (ocorrida no dia 
23 de agosto), que fará uma proposta 
“global” no dia 28 de agosto.

As negociações com a Caixa e o 
BB, em separado, não geraram muitos 
avanços.  Com o Banrisul, a negociação 
iniciou no dia 24, com entrega da pauta 
específica dos banrisulenses ao diretor 
do banco. 

O Comando Nacional dos Bancári-
os antecipa que a Campanha deverá 
ser forte para o próximo período. Pelas 
ruas, os bancários já mostram a cara 
da Campanha Nacional 2012.

Acompanhe as negociações entre a 

Fenaban e o Comando Nacional dos 

Bancários, bem como as decisões e as 

últimas informações da Campanha 

Salarial, no site do Bancax

www.bancax.org.br
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Em protesto bem-humorado, Sindicato lança 
Campanha Salarial nas agências de Caxias

Lucro líquido de bilhões: Chega de truques!
Os seis maiores bancos que atuam no Brasil, segundo informações do Dieese, acumulam mais de 25 bilhões de lucro líquido. Com esse 
rendimento, não é possível que as instituições afirmem que não há dinheiro para negociações ou que estão sendo afetadas pela crise.

 Na tarde do dia 7 de agosto, mes-
ma data de início das negociações com 
a Fenaban, integrantes do Sindicato 
de Caxias do Sul e Região, de maneira 
bem-humorada, percorreram as agên-
cias dos bancos no centro de Caxias do 
Sul, munidos com materiais da Cam-
panha Salarial da categoria para este 
ano. O Sindicato visitou as agências 
do Santander, Banrisul, BB, Caixa, 
HSBC, Safra e Bradesco. As manifesta-
ções seguiram no dia 8.

Vestidos com cartolas, varinhas 
“mágicas” e adesivos, os sindicalistas 
distribuíram panfletos aos bancários 
nas agências e à população presente 

nos estabelecimentos, explicando as 
pautas e as reivindicações  da catego-
ria para este ano. Acompanhou a ativi-
dade, um trio de músicos e artistas 
que cantaram músicas e divertiram a 
população, enquanto apresentavam os 
pontos principais das reivindicações, 
tais como aumento real de salário, pre-
vidência complementar para todos, 6 
horas de jornada, segurança, combate 
à rotatividade e ao assédio moral e 
mais empregos. Com o lema “Chega de 
truques, Banqueiro!”, os sindicalistas 
exigiram o fim da ganância dos bancos 
e a atenção às reivindicações.
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Principais reivindicações
Aumento real de 5% e PLR maior

Fim da rotatividade

Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para todos os bancários

Mais contratações

Combate ao assédio moral

6 horas para todos

Segurança

Fim das metas abusivas

Previdência complementar para todos os bancários

Igualdade de oportunidades

Queda de juros e tarifas

 Analisando o balanço do lu-
cro líquido dos sete maiores bancos 
brasileiros, percebemos números es-
tratosféricos: R$ 25,8 bilhões de lucro 
líquido conjunto só no primeiro se-
mestre deste ano, 1,20% maior que o 
resultado em igual período de 2011. É 
possível que esses valores sejam ainda 
maiores, pois, conforme o presidente 
da Contraf-CUT e coordenador do Co-
mando Nacional dos Bancários (que 
está em negociação com a Fenaban, 
com o BB e com a Caixa), Carlos Cor-
deiro, um dos “truques mais utilizados 
pelos banqueiros é o de não divulgar 
os reais valores somados pelo banco”. 
Isso acontece, justamente, para que o 
aumento de salário do bancário, bem 
como o seu PLR, não tenha aumento 
considerável. 

O Itaú, mesmo sendo o banco que, 
entre os seis, mais lucrou no último 

período, é o campeão de demissões: 
Segundo dados da Contraf, o banco 
fechou cerca de 9.014 mil postos de 
trabalho nos últimos 12 meses. Em 
junho, bancários foram às ruas pro-
testar contra as demissões do banco 
mais lucrativo do país.

Em todo o setor bancário, foram 
fechados cerca de 44 postos de trab-
alho, o que acarrentou em uma por-
centagem negativa dos valores de 
geração de emprego no país.

Os bancos que operam no Bra-
sil são os mais rentáveis do mundo, 
remuneram seus executivos com bô-
nus milionários, mas pagam salári-
os mais baixos que vários países da 
América do Sul aos seus trabalha-
dores. Pesquisa realizada pela Con-
traf-CUT junto a entidades sindic-
ais da América do Sul mostra que, 
em 2010, o piso salarial dos bancári-

os brasileiros era de R$ 1.250,00, o 
equivalente a US$ 735 (ou 6,1 dólares 
a hora trabalhada). No Uruguai, o piso 
salarial do bancário era US$ 1.039 
(8 dólares a hora) e na Argentina era 
quase o dobro dos brasileiros: US$ 
1.432 (9,8 dólares por hora). Em con-
trapartida, a remuneração dos altos 

executivos do sistema financeiro está 
entre os mais altos do mundo. A remu-
neração do Bradesco para os altos exec-
utivos chegou a R$ 4,24 milhões na mé-
dia. E o Itaú remunerou seus diretores 
estatutários com R$ 14,14 milhões na 
média. Importante ressaltar que, exce-
to o Santander, nenhum desses bancos 
informou quanto os administradores 
embolsaram em 2011 com os ganhos 
em ações. (Fonte: Contraf-CUT e Seeb 
São Paulo).
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osse oficial aconteceu na sede do Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e Região. Nova diretoria foi eleita 
em maio deste ano, com participação massiva da categoria. Para comemorar a posse, o Sindicato promoveu 

um coquetel que também lembrou o Dia do Bancário, oficialmente celebrado no dia 28 de agosto.

Nova diretoria eleita toma posse no Sindicato

P
 Na manhã do dia 1 de agosto, a 

nova diretoria, eleita para coordenar o 
Sindicato dos Bancários de Caxias do 
Sul e Região, tomou posse na sede da 
entidade. Bancários acompanharam 
a posse durante a cerimônia oficial, 
que também contou com a presença 
do advogado Milton Fagundes e de 
representante do Sindilojas. Durante 
o evento, foram lidas as atas e as lis-
tas com os nomes dos novos represent-
antes das Secretarias e Coordenações 
da entidade. Foi servido também um 
café para aqueles que compareceram 
à cerimônia de posse, para confrater-
nização.

As eleições que escolheram os no-
vos representantes da entidade acon-
teceram nos dias 22, 23 e 24 de maio 
deste ano, em um processo que contou 
com massiva participação da catego-
ria bancária. Além dos integrantes da 
nova diretoria, bancários foram às 
urnas eleger os membros do Conselho 
Fiscal, também empossados na manhã 
do dia primeiro de agosto.

Posse Festiva e Dia do 
Bancário - Convidada para prestigiar 
a posse da nova diretoria eleita do Sin-
dicato dos Bancários de Caxias do Sul 
e Região, e para celebração do Dia do 
Bancário (oficialmente comemorado no 
dia 28 de agosto), a categoria compare-
ceu ao evento marcado na Sede Camp-
estre da entidade. Aos convidados, foi 
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servido um coquetel com doces e salga-
dos, além de bebida e música ao vivo.

Compareceram à festa os repre-
sentantes de entidades sindicais e da 
Fetrafi: Pelo Sindserv, Aragão Miller 
Franco; representando o Sindicato 
dos Trabalhadores das Indústrias de 
Construção e Mobiliário, o presidente 
Olírio Santos Silva; o presidente do 
Banespinha, Mario Oltramari; o vice-
presidente do Sirecom Nordeste, Luiz 
Jucelino Pinto de Oliveira; pelo Sin-
dicato dos Bancários de Porto Alegre, 
Julio Vívian e Luciano Fetzner; e pela 
Secretaria da Mulher Trabalhadora da 
Fetrafi, Denise Corrêa.

O coordenador da Secretaria de 
Organização e Política Sindical, Nelso 
Antônio Bebber, falou aos presentes 
durante as comemorações da posse. 
Nelso lembrou os principais e mais 
importantes momentos da entidade, 
tais como as greves, as mobilizações 
e as vitórias. O coordenador frisou a 
democracia da entidade, que há anos 
funciona pela base de uma diretoria 
colegiada, não presidencialista, demo-
craticamente.

Nelso também salientou a im-
portância da mobilização nas princi-
pais tarefas que serão tocadas pelo 
Sindicato e pela categoria durante 
este próximo período: a luta pelo em-
prego, em instituições que lucram bil-
hões, porém mantém as demissões aos 

bancários; a defesa do salário e do piso 
da categoria bancária, lembrando que, 
no Brasil, ainda é necessário avaliar a 
má distribuição de renda; grande mí-
dia e as campanhas políticas, financia-
dos pelos principais bancos no país, são 
um entrave para a luta dos bancários, 
que precisa ser intensificada; as doen-
ças que acometem à categoria, antiga-
mente com predominância de LER e 
de doenças de esforço repetitivo; hoje, 
os problemas de saúde predominante-
mente psíquicos, frutos de estresse e 
de ansiedade. Nelso lembrou que as 
primeiras negociações já aconteceram, 
e agora é necessária mobilização para 
enfrentar a próxima rodada com a Fe-
naban.

Além de Nelso, a representante da 
Secretaria da Mulher Trabalhadora da 
Fetrafi, Denise Corrêa, lembrou que, 
infelizmente, os bancários ainda pre-
cisam lutar pelo emprego, gravemente 
afetado pela rotatividade nos bancos. 
Denise salientou que não são poucos os 
desafios da nova diretoria, que assume 
justamente em um período de Cam-
panha Salarial. Porém, a represent-
ante da Fetrafi reforçou a importância 
do Sindicato dos Bancários de Caxias 
do Sul e Região e a capacidade da enti-
dade de avançar com unidade.

Na tabela ao lado, você pode con-
ferir os nomes completos dos coordena-
dores e das equipes de cada Secretaria.

Secretaria de Organização 

e Política Sindical: Nelso Antônio 
Bebber (coordenador), Mauro Luiz 
Ceccon, Valdir Vargas dos Santos, 
Paulo Roberto da Veiga e Eduardo 
Zuchinali; Secretaria de Finan-

ças, Patrimônio e Administra-

ção: Ariovaldo Adão Filippi (coor-
denador), Arquimedes Ventura De 
Rocco, Carlos Marcelo Berwanger 
Rodrigues, Evandro Luis Huppes, 
Nilso João Tonet e Ilse Dalcin; Sec-

retaria de Movimentos Sociais: 
Pedro Justino Incerti (coordenador), 
Sidinei Orlando Montagna e Moacir 
Gazzoni; Secretaria de Saúde e 

Relação do Trabalho: Vilmar José 
Castagna (coordenador), Edmundo 
Velho Brandão e Juliane Maria 
Zanotto; Secretaria de Cultura 

e Lazer: Daniela Amoretti Finkler 
(coordenadora), Luiz Fernando Loro 
e Edivan Bresolin; Secretaria de 

Imprensa, Propaganda e Mobili-

zação: Vaine Terezinha Andreguete 
(coordenadora), Marcelo Caon, Ju-
liano de Vargas e Idair Paniz Sperb; 
Secretaria de Formação: Ademar 
Henrique Bellini (coordenador), An-
dré de Figueiró Silva, Carmen Erlo e 
Volnei Golin. 

Quem são:
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    Itaú vence o Campeonato de 
Futebol Sete deste ano

Realizaram-se em julho, sábado 
de manhã, as finais do Campeonato 
Bancário de Futebol Sete, na sede 
campestre do Sindicato. 

Terceiro e quarto lugar - O 
primeiro jogo, que valia as posições de 
terceiro e quarto lugar no Campeonato, 
foi travado entre as equipes Bradesco 
Centro e Bradesco Imigrante. A rede 
balançou algumas vezes neste primei-
ro jogo: Bradesco Centro marcou seis 
vezes, contra as três do Bradesco Imi-
grante. Vitorioso, o Bradesco Centro 
levou o terceiro lugar.

Final - A esperada final então 
inicia, minutos depois do final do jogo 
entre os Bradescos. Itaú Unibanco 
e Santander entram no gramado e 
começam o aquecimento. A torcida está 
bastante animada, e as duas equipes 
fazem uma pequena concentração, es-
cutando os técnicos e equilibrando as 
forças para a final. Vencedor do ano 
passado, o Santander era o favorito ao 

título por conta da campanha que vinha 
fazendo na competição. Porém, apesar 
de equilibrada, a partida foi mesmo do 
Itaú. Ainda no primeiro tempo, Juarez 
Furlan marcou o gol da vitória do Itaú. 
O restante do jogo permaneceu bas-
tante tenso. Três faltas foram cobra-
das pela equipe do Santander contra o 
Itaú, mas nenhuma resultou no gol de 
empate. Furlan, autor do gol pelo Itaú, 
ainda foi expulso no segundo tempo. 
Mas, apesar de toda a tensão, o Itaú 
segurou o resultado e conquistou a 
vitória por 1 x 0 sobre o Santander.

Após a vitória, a equipe do Itaú 
ainda fez a “volta olímpica” no gram-
ado do jogo, demonstrando a imensa 
alegria da equipe por ter conquistado 
o título de campeão do Futebol Sete 
Bancário deste ano.

Além das competições, os presen-
tes também prestigiaram um almoço 
de confraternização para jogadores, 
equipe técnica e amigos.

Por 1x0, Itaú bate o Santander, equipe com melhor campanha 
no Campeonato, e vence a competição deste ano.

Equipe mais disciplinada: Santander (sob o comando de Nelso Bebber e Paulo Roberto da Vega)

Goleiro menos vazado: Fernando Zé Mayer

Goleador do campeonato: Matheus Ely (Bradesco Centro; marcou 11 gols)

Primeiro colocado: Itaú
Vencedores

Segundo colocado: Santander Terceiro colocado: Bradesco Centro

Quarto colocado: Bradesco Imigrante
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