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Foi realizada entre os dias 28 e 31 de julho 
a Conferência Nacional dos Bancários, em 
São Paulo, com o mote “Nenhum Direito a 
Menos”. O período enfrentado na política bra-
sileira se mostra conturbado com a tentativa 
de desmonte de sindicatos e de direitos dos 
trabalhadores, por meio de reformas das leis 
trabalhista, terceirização e previdenciária. É 
necessário estar alerta para “Lutar, defender e 
garantir” os direitos existentes. 

Segundo José Carlos Bragança, presidente 
do SEEB Ipatinga, a correlação de forças mu-
dou. “Os trabalhadores nunca estiveram tão à 
mercê dos patrões quanto antes. Por isso de-
vem se unir. Os desafios colocados para sindi-
catos e trabalhadores se tornaram maiores na 
medida em que temos um Congresso que de-
fende unicamente os interesses dos banquei-
ros e empresários. Assim todos temos como 
grande desafio reverter o quadro de retirada 
de direitos, bem como eleger um Congresso 
que defenda os nossos interesses”, explica.

19ª Conferência Nacional dos Bancários
convoca a classe a lutar por todos os direitos

A conferência deste ano também é uma 
oportunidade inédita de organização da ca-
tegoria, visto que o acordo conseguido na 
última Campanha Nacional contempla dois 
anos sem discussão de índice de reajuste. 
“Esta é mais uma demonstração da força 
da categoria bancária e do quanto podemos 
fazer frente à obstáculos que tentam nos 
impor, então este também é o momento de 
toda a classe se unir e comprovar isso lutando 
contra essas mudanças ilegítimas” observa 
Bragança.

Privatização dos bancos públicos
O cientista político e professor da UERJ, 

Emir Sader, palestrou sobre a privatização, 
enfatizando que se trata mais de uma ques-
tão de mercantilização. “Comprou quem tem 
dinheiro. Por exemplo: quem tem dinheiro 
paga uma escola de qualidade”. Já Rita Ser-
rano, Conselheira de Administração eleita 
pelos empregados da Caixa e coordenadora 

do Comitê Nacional em Defesa das Empresas 
Públicas, disse que a privatização dos bancos 
públicos é um ataque a tudo o que é público, 
mas pode ser revertido. “Com organização e 
luta podemos superar e vencer”, finaliza. 

Com informações Contraf-CUT
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Trabalhadores, direitos e sindicatos
são grandes alvos das reformas

Ao longo dos anos as principais categorias 
se organizaram em sindicatos para serem 
mais fortes nos momentos de reivindicar 
seus direitos perante os patrões. Essas en-
tidades são as principais atacadas pelo go-
verno Temer, pelo empresariado e grande 
mídia do Brasil, justamente por fortalecer, 
orientar e atuar como suporte do trabalha-
dor brasileiro.

Férias, 13º salário, licença-maternidade, 
vale-refeição e plano de saúde são alguns 
dos direitos que trabalhadores brasileiros 
sindicalizados desfrutam hoje e que foram 
obtidos depois de muitas lutas e negocia-
ções conduzidas pelos sindicatos ao longo 
de décadas. 

A classe bancária segue como uma das 
mais fortes por ser regida por uma CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho), especí-
fica para a categoria e por sempre se unir 
em campanhas nacionais com o objetivo 
de manter suas conquistas e melhorar as 
condições de trabalho. O Sindicato dos 
Bancários de Ipatinga representa cerca de 
13 cidades e atua com assistência jurídica 
e diversas parcerias, sempre no intuito de 
assegurar melhor assistência à classe.

“Atacando os direitos e fragilizando os 
sindicatos o governo não flexibiliza as rela-
ções de trabalho, mas coloca o trabalhador 
à mercê do patrão, sem ter como ou alguém 
que o oriente em sua defesa”, explica Carla 
Coelho, secretária geral do SEEB Ipatinga.

Sindicalizar é preciso para enfrentar nova 
realidade

Com objetivo de analisar a médio e longo 
prazos a aprovação da reforma trabalhista, 
lideranças sindicais se reuniram no último 
dia 20. Como resultado foi aprovada a ne-
cessidade de aumentar os números de sin-
dicalizados, já que o papel dos sindicatos se 
faz ainda mais importante neste momento 
em que o ataque às condições dignas de 
trabalho está sinalizado que vai começar.

Para o secretário de Administração e Fi-
nanças da CUT, Quintino Severo, o fim do 
imposto sindical pode resultar em sindi-
catos mais combativos. “Sempre defen-
demos o autofinanciamento das centrais 
e sindicatos baseados numa contribuição 
dos trabalhadores aprovada de forma de-
mocrática e consciente. Acreditamos que 
esse é o principal momento de reforçarmos 
as campanhas de sindicalização, nossos 

princípios e fazer com que a sustentação 
financeira venha a partir da iniciativa dos 
trabalhadores”, disse.

Efeito dominó atinge toda a cadeia eco-
nômica

Segundo a vice-presidenta da CUT e tra-
balhadora de origem rural, Carmen Foro, o 
diálogo se faz necessário para mostrar que 
o prejuízo não é exclusivo de um ou outro 
grupo. “Com pessoas sem emprego ou sem 
salário decente para comprar os alimentos, 
a produção da agricultura familiar também 
será afetada. Hoje não temos crédito mais, 
as agências estão fechando, os bancos pú-
blicos que fomentavam a produção estão às 
mínguas. Não temos condições de produzir 
e temos afetada a estrutura para colocar o 
que produzimos no mercado. Então, essa 
reforma atinge a todos, até aqueles que 
não estão diretamente no alvo”, definiu.

Ainda de acordo com Carmen a capacida-
de de organização é o que determinará o 
futuro. “A nossa capacidade de organização 
como sindicatos é que vai nos fortalecer 
para podermos transformar esta realidade”, 
conclui.

Com informações de CUT

Entidades são “perigosas” pois dão suporte e orientação ao trabalhador
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Eles não merecem o meu voto!

ROBERTO ROCHA
(PSB-MA)

FLEXA RIBEIRO
(PSDB-PA)

EDUARDO LOPES
(PRB-RJ)

ROBERTO MUNIZ
(PP-BA)

OMAR AZIS
(PSD-AM)

JOÃO ALBERTO
(PMDB-MA)

CIDINHO SANTOS
(PR-MT)

JOSÉ AGRIPINO
(DEM-RN)

RAIMUNDO LIRA
(PMDB-PB)

PAULO BAUER
(PSDB-SC)

FERNANDO BEZERRA
(PSB-PE)

MARTA SUPLICY
(PMDB-SP)

ANTÔNIO ANASTASIA
(PSDB-MG)

JOSÉ MARANHÃO
(PMDB-PB)

PEDRO CHAVES
(PSC-MS)

DÁRIO BERGER
(PMDB-SC)

AÉCIO NEVES
(PSDB-MG)

CRISTOVAM BUARQUE
(PPS-DF)

CÁSSIO CUNHA LIMA
(PSDB-PB)

JOSÉ MEDEIROS
(PSD-MT)

WELLINGTON FAGUNDES
(PR-MT)

WILDER MORAIS
(PP-GO)

ARMANDO MONTEIRO
(PTB-PE)

ROMERO JUCÁ
(PMDB-RR)

GARIBALDI ALVES
(PMDB-RN)

ROSE DE FREITAS
(PMDB-ES)

IVO CASSOL
(PP-RO)

ZEZÉ PERRELA
(PMDB-MG)

ANA AMÉLIA
(PP-RS)

JOSÉ SERRA
(PSDB-SP)

MAGNO MALTA
(PR-ES)

LASIER MARTINS
(PSD-RS)

VALDIR RAUPP
(PMDB-RO)

SÉRGIO PETECÃO
(PSD-AC)

RONALDO CAIADO
(DEM-GO)

TASSO JEREISSATI
(PSDB-CE)

JADER BARBALHO
(PMDB-PA)

ELMANO FÉRRER
(PMDB-PI)

VICENTINHO ALVES
(PR-TO)

AIRTON SANDOVAL
(PMDB-SP)

BENEDITO DE LIRA
(PP-AL)

EDISON LOBÃO
(PMDB-MA)

RICARDO FERRAÇO
(PSDB-ES)

CIRO NOGUEIRA
(PP-PI)

WALDEMIR MOKA
(PMDB-MS)

ATAÍDES OLIVEIRA
(PSDB-TO)

SIMONE TEBET
(PMDB-MS)

DALÍRIO BEBER
(PSDB-SC)

DAVI ALCOLUMBRE
(DEM-AP)

GLADSON CAMELI
(PP-AC)



BANCÁRIOS EM AÇÃO • AGOSTO - 20174

Campanha “Assuma o Controle” luta
por saúde do trabalhador

A Contraf-CUT lançou, durante 
a 19ª Conferência Nacional dos 
Bancários, a campanha nacional 
“Assuma o Controle – A Saúde é 
Sua” com o intuito de informar 
aos trabalhadores quais são os 
riscos da atividade profissional na 
categoria e orientá-los, principal-
mente, a não se submeter exclu-
sivamente ao médico do trabalho 
do banco.

“Queremos mostrar que, na 
situação-limite que muitos se en-
contram, a categoria precisa assu-
mir o controle das ações de saúde 

Visa alertar aos trabalhadores para que não deleguem sua saúde aos bancos

Encontro do Coletivo Nacional foi inconclusivo

preventiva e curativa para evitar o 
adoecimento e os acidentes de tra-
balho, muitas vezes consequência 
de estresse e excesso de trabalho”, 
orienta a secretária de Saúde do 
SEEB Ipatinga/Fetrafi-MG. 

A Pesquisa Nacional de Saú-
de (PNS/IBGE 2013) apontou a 
ocorrência de quase 5 milhões de 
acidentes do trabalho em 2013. 
Na Previdência Social/INSS foram 
registrados apenas 717.911 aci-
dentes de trabalho, considerando 
apenas a população de trabalha-
dores com carteira assinada. A di-

ferença se dá pela subnotificação 
de casos e baixa formalização do 
emprego.

A categoria bancária figura en-
tre os ramos de atividade com as 
mais altas taxas de acidentes do 
trabalho do país. De 2012 a 2016 
foram 20.414 afastamentos por 
acidentes do trabalho conforme 
dados do Ministério Público do 
Trabalho.

As estatísticas atuais e pesqui-
sas acadêmicas demonstram que 
os casos de transtornos mentais 
entre os bancários, vêm se agra-
vando a cada dia e estão vincula-
dos à organização do trabalho. As 
exigências progressivas de metas, 
controles permanentes de pro-
dutividade, formas abusivas de 
gestão, práticas de assédio moral 
e sobrecarga de trabalho, figuram 
entre as principais causas de sofri-
mento psicológico na categoria.

A campanha nacional tem 
os seguintes objetivos:
• Informar aos trabalhadores 

quais são os riscos da atividade 

profissional dos bancários;
• Orientar os trabalhadores a não 

se submeter exclusivamente ao 
médico do trabalho do banco, 
que via de regra, atende apenas 
aos interesses patronais e se-
guir as orientações do médico 
de sua confiança;

• Estimular a participação dos 
trabalhadores na defesa e pro-
teção de sua saúde exigindo 
relações interpessoais que se 
pautem pelo respeito mútuo;

• Conscientizar que o descanso é 
um direito dos trabalhadores e 
fator fundamental na preserva-
ção de sua saúde;

• Mobilizar e organizar os traba-
lhadores nos locais de trabalho 
a fim de garantir o respeito a 
preservação e tratamento de 
sua saúde;

• Ampliar e fortalecer o debate 
sobre condições de trabalho 
visando a elaboração e estabe-
lecimento de políticas de pre-
venção e proteção à saúde dos 
trabalhadores.

Com informações Contraf-CUT

Ação lenta de bancos atrapalha
combate ao assédio moral

O Coletivo Nacional de Saúde 
do Trabalhador da Contraf-CUT se 
reuniu com a Federação Nacional 
dos Bancos (Fenaban) na quinta-
feira (20), para tratar da plena im-
plementação da clausula 58, que 
cria políticas de aprimoramento 
e fortalecimento de combate ao 
assédio moral no ambiente de 
trabalho. O movimento sindical 
cobrou ações dos representantes 
dos bancos, que informaram não 
ter ainda como estratificar os ca-
sos e diminuir o tempo de apura-
ção das denúncias.

Segundo informa Helyany Go-
mes Oliveira, secretária de Saúde 
do SEEB Ipatinga/Fetrafi-MG, o co-
letivo reivindicou a diminuição do 
prazo de atendimento das denún-
cias. “Nós reivindicamos a redução 
do prazo de apuração dos atuais 45 
dias para 30 dias; a estratificação 
dos casos que transitaram pelo ins-
trumento; e a criação de critérios 
de apuração a serem utilizados pe-
los bancos para determinar se uma 
denúncia é procedente ou impro-
cedente. Isso vai ajudar a combater 
o assédio e a dar mais credibilidade 

ao processo”, explica.
O instrumento, criado em 2010, 

prevê canais de denúncias por 
parte dos sindicatos, que devem, 
antes de encaminhar aos bancos, 
fazer um tratamento do caso, 
certificando-se tratar realmente 
de assédio moral no trabalho, 
acompanhar todo o processo de 
apuração, dar retorno para a pes-
soa que denunciou e ter certeza 
que houve melhoria nas condi-
ções e no processo de trabalho. A 
cada semestre a Contraf-CUT e a 
Fenaban fazem uma avaliação do 

instrumento e os dados são apre-
sentados e debatidos.

A Fenaban apresentou dados 
estatísticos de 2011 a 2017, que 
comprovam um número crescen-
te de denúncias procedentes no 
período, porém, informou que 
ainda não há possibilidade para 
a redução do tempo de apuração 
das mesmas.

A Fenaban informou que vai 
fazer um levantamento das ações 
para apresentar na próxima reu-
nião, marcada para o dia 21 de 
setembro.
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Sindicato dos Bancários discute PDVE do Bradesco 

Reestruturação e PDVE escancaram
projeto para desmontar a Caixa

Os ataques à Caixa Econômica 
Federal e aos seus empregados não 
param. No último dia 17 de julho a 
direção do banco divulgou medi-
das relacionadas à reestruturação 

Se é público é pra todos
Defesa das Empresas Públicas X Privatização Temer
Rita Serrano, coordenadora do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas e representante dos 

empregados no Conselho de Administração da Caixa, avalia que o projeto do atual governo é privatizar as 
empresas públicas. “No caso da Caixa, o modelo passa pelo fatiamento, com privatização das operações, 
seguros, loterias e cartões. O Tesouro afirma que não irá capitalizar o banco, e em consequência a Caixa vai 
diminuir o crédito e os investimentos no desenvolvimento do Brasil. Ampliar os cortes na estrutura em RH 
estão dentro dessa lógica. Vamos arregaçar as mangas e lutar sem trégua”, garante a coordenadora.

Dionísio Reis, coordenador da Comissão Executiva dos Empregados 
(CEE/Caixa), observa que a estratégia é clara. “Querem gerar um cli-
ma de terror nas unidades a fim de que mais colegas decidam sair do 
banco. Já solicitamos uma reunião para tratar desses e outros assun-
tos com a empresa”, afirma.

que preveem a extinção de filiais e 
a migração de trabalhadores, entre 
outras. Outra mudança foi a realiza-
da no normativo RH 205, ampliando 
o programa Gestão de Desempenho 

de Pessoas (GDP) para todos os ban-
cários e bancárias com função.

Já o prazo para aderir ao Programa 
de Desligamento Voluntário Extraor-
dinário (PDVE) teve anúncio de rea-
bertura na sexta-feira, 14 de julho. O 
objetivo é reduzir o quadro de pessoal 
em até 5.480 empregados. Somados 
aos cerca de 4.600 que se desligaram 
no primeiro semestre de 2017, pode-
rão ser 10 mil trabalhadores a menos 
nas unidades de todo o país, em um 
prazo de poucos meses.

“Desde os anos 90 a Caixa vem 
resistindo a desgovernos como 
esse, que tentam diminuir sua 
estrutura de empregados para 
precarizar e desvalorizar seus 
serviços e relevância social como: 
financiamento de moradias, estu-
dantil, seguro desemprego, FGTS, 
entre outros. Isso tudo acontece 
para se justificar novas reduções e 
demissões,” explica Selim Antônio 
de Salles Oliveira, diretor Jurídico 
do SEEB Ipatinga. 

O Bradesco saiu na frente das ins-
tituições financeiras privadas e lan-
çou seu PDVE (Programa de Desli-
gamento Voluntário Extraordinário) 
ancorado nas novas leis trabalhistas 
recém aprovadas. Programas do gê-
nero levam a muitas dúvidas e apre-
ensão por parte dos funcionários em 
todo o país. E em nossa região não 
tem sido diferente. 

Para sanar tais questionamentos 
sobre este e outros assuntos, o Sin-
dicato dos Bancários de Ipatinga e 
Região realizou uma plenária com 
a presença do assessor jurídico da 
entidade, Dr. Humberto Marcial. O 
evento ocorreu no último dia 1º de 
agosto e foi dedicado ao debate de 
todo o programa, bem como ao es-

clarecimento de dúvidas pontuais e 
pessoais dos trabalhadores, como 
caráteres de elegibilidade, arre-
pendimento, entre outras. 

Segundo o especialista todo o 
processo que busca demissão de 
funcionários é ruim. “Ainda mais 
agora, em meio à crise econômica 
pela qual ainda estamos passando. 
O Bradesco tem 106 mil emprega-
dos, com cerca de 10% elegíveis 
para o PDVE. O que vemos aqui é 
uma tentativa de se tirar os em-
pregados com maiores salários e 
eliminar também em quantidade 
de funcionários com as mesmas 
aptidões, visto que o banco herdou 
muitos funcionários do HSBC”, ex-
plica Humberto.

Ainda de acordo com o advoga-
do a precarização das relações de 
trabalho já começa a ser praticada 
por algumas instituições. “Já estão 
sendo anunciadas vagas de empre-
go para bancários, na função de ge-
rentes, mas sem vínculo com a CLT. 
Essa é a chamada pejotização.”

Para o presidente do SEEB Ipa-
tinga, José Carlos Bragança, faltou 
diálogo dos bancos com os sindi-
catos. “Nosso entendimento é que 
sejam assegurados alguns benefí-
cios para quem aderir ao PDV como 
manutenção do plano de saúde 
(que é muito caro), aposentadoria, 
e acima de tudo, somos favoráveis 
ao emprego regido pela nossa CCT”, 
finaliza.
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Mediação no MPT sobre reestruturação do
Banco do Brasil termina sem avanço

Caixa é campeã do Torneio de Inverno dos Bancários

A última audiência do processo de 
mediação conduzido pelo Ministério 
Público do Trabalho de Brasília, sobre 
o processo de reestruturação do Banco 
do Brasil terminou sem avanços sig-
nificativos. O encontro aconteceu na 
quinta-feira (20 de julho).
Esta foi a sétima de uma série de audi-
ências cujo objetivo foi buscar melho-
rias para os funcionários atingidos com 
os cortes de mais de nove mil cargos e 
perdas de salários que chegaram a su-
perar 70% da remuneração para cen-
tenas de funcionários. Estava penden-
te a resposta do BB para os seguintes 
itens, conforme ata da mediação de 09 
de junho:
a) apresentação de resposta do BB 

quanto à inclusão das comissões 

O time da Caixa foi o grande campeão 
do Torneio de Inverno dos Bancários, 
com a presença dos times: Banco do 
Brasil, Bradesco A e B, Caixa, Itaú e 
Mercantil. Os primeiros jogos foram 
realizados no sábado, 15 e a grande 
final, entre Caixa X Itaú, aconteceu no 
domingo, 16. 
A competição foi marcada pela garra 
em campo e a integração da categoria 
fora dele. Na comemoração, bancários 
de todos os times e seus familiares 
participaram de uma grande confrater-
nização. Os jogos foram realizados no 
Clube Olímpico, no Amaro Lanari, em 
Fabriciano. 
Segundo Laércio Guimarães, secre-
tário de Formação do SEEB Ipatinga, 
organizador da competição, o evento 
superou as expectativas. “A final entre 

Itens pendentes para última audiência ficaram sem respostas positivas do BB
retiradas para fins do programa de 
adiantamento salarial;

b) apresentação de resposta quanto 
ao prazo de carência para início do 
pagamento das parcelas do adian-
tamento salarial;

c) apresentação de resposta quanto a 
inclusão do endividamento do tra-
balhador em função de Consórcio 
assumido no rol das dívidas do traba-
lhador, para fins de recebimento do 
benefício de adiantamento salarial;

d) apresentação de resposta do BB 
quanto a possibilidade de o adian-
tamento salarial ser concedido pela 
instituição independentemente de 
haver dívida do trabalhador com o 
banco;

e) manifestar resposta definitiva quan-

to à manutenção do VCP por prazo 
indeterminado ou com prazo de 12 
meses (prazo este estabelecido para 
recebimento de benefício pelos exe-
cutivos que tiveram perdas);

f) informações atualizadas quanto às 
visitas realizadas no mês de julho e 
sobre a realocação dos funcionários.

Questionado pelo Ministério Público 
sobre as respostas, o Banco do Brasil 
afirmou que em relação aos itens A 
até D, não apresentaria nenhuma 
novidade, ficando o programa nos 
moldes como já estava implantado.

Quanto à prorrogação da Vantagem 
em Caráter Pessoal (VCP), que as-
segura a manutenção do salário, o 
banco foi enfático em afirmar que 
não haverá prorrogação.

Sobre as informações das visitas nas 
agências, falado pelo BB na audiên-
cia de junho, havia expectativa de 
que fossem realizadas mais visitas e 
resultasse no aumento de dotação de 
algumas unidades. O Banco respondeu 
que das 35 visitas previstas realizou 
apenas 8 visitas e nenhum estudo foi 
concluído para aumento de cargos e 
dotação.
O banco informou que hoje existem 
2300 funcionários que perderam os 
cargos e não foram realocados em ne-
nhum outro. 
A mediação foi encerrada e o processo 
vai ser arquivado assim que o Banco 
do Brasil juntar os documentos com as 
respostas sobre as nomeações. 

Com informações Contraf-CUT

Caixa e Itaú foi muito movimentada, 
bem disputada. A torcida também es-
tava animada fora do campo. Isso tudo 
ajuda os bancários a esquecerem, um 
pouco, a pressão das metas do dia a dia 
nas agências. O Sindicato dos Bancários 
agradece a participação e espera que 
os bancários continuem comparecendo 
nos próximos eventos.”
O objetivo do Torneio foi alcançado. 
“O sindicato quer, de fato, aproximar a 
categoria, que já vem sofrendo muito 
com os ataques aos direitos e o lazer e 
a diversão são de grande ajuda”, explica.
Leonardo Marcelino de Oliveira, capitão 
da Caixa lembra que a taça de campão 
foi a meta do time durante toda a com-
petição, mas sem esquecer a diversão. 
“A gente queria agradecer à organiza-
ção. Este evento deveria ter mais porque 

integra os trabalhadores. Viemos para 
ser campeões e conseguimos. Isso sem 
desmerecer o esforço dos outros times.”
Já Bruno Araújo Lima, capitão do Itaú 
deixa a promessa para o próximo even-

to. “Ficamos em segundo lugar, mas 
nosso time lutou para vencer. A taça 
saiu para Caixa, mas o Itaú está unido e 
ano que vem ela vai ser nossa. Parabe-
nizamos a organização do torneio.”


