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 Reunidos no 

d i a  2 0 / 1 1  c o m  o 

p r e s i d e n t e  d a 

Comissão de Trabalho, 

de Administração e 

S e r v i ç o  P ú b l i c o 

(CTASP) da Câmara 

Bancários Querem Audiência Pública 
Sobre Pl Que Ameaça Direito De Greve
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C O N V I T E

  

 A Caixa Econômica Federal obteve lucro 

líquido de R$ 4,197 bilhões entre janeiro e setembro 

deste ano, aumento de 17,7% em relação ao mesmo 

período do ano passado. De acordo com o banco, o 

valor é recorde para o período. O balanço do terceiro 

trimestre de 2012 foi divulgado no dia 19/11.

 A estratégia de reduzir juros impulsionou os 

resultados da Caixa, segundo avaliação dos vice-

presidentes de Finanças, Márcio Percival Alves Pinto, e 

de Controle e Risco, Raphael Rezende Neto. Para eles, 

a queda das taxas, a partir de abril deste ano, foi 

compensada pelo aumento do número de clientes e de 

operações de crédito. "Ao mesmo tempo em que 

reduzimos taxas, aumentamos a base de clientes", 

argumentou Percival.

 Desde abril, com o Programa Caixa Melhor 

Crédito, estratégia de redução de juros, a Caixa 

recebeu, em média, 7,6 mil novos clientes por mês por 

meio da portabilidade de crédito, gerando R$ 80,3 

milhões em novos empréstimos.

 A média mensal de abertura de contas 

correntes de pessoas físicas passou de 205 mil no 

primeiro trimestre para 251 mil após o lançamento do 

programa, crescimento de 22,2%. Para pessoas 

jurídicas, a média de contas correntes abertas passou de 

27 mil para 40 mil, aumento de 43,4%.

 No entanto, mesmo com a inadimplência do 

crédito total de 2,06%, as provisões para devedores 

duvidosos (PDD) aumentaram 15,1% e atingiram R$ 

5,6 bilhões no ano. No terceiro trimestre, a PDD foi de 

R$ 1,9 bilhão, 5,5% menor que no segundo trimestre.

Fonte: Contraf-Cut

Mesmo reduzindo juros, Caixa

 obtém lucro recorde de R$ 4,2 bi até 
setembro

Federal,  deputado Sebastião Bala Rocha (PDT-AP), 

representantes dos trabalhadores solicitaram a realização de uma 

audiência pública para discutir o Projeto de Lei (PL) nº 

2530/2011, de autoria da deputada federal Andreia Zito (PSDB-

RJ), que visa alterar a Lei nº 7.783, conhecida como a Lei da 

Greve. 

 O movimento sindical é contrário ao PL, que determina 

que os serviços prestados pelos bancários aos idosos sejam 

considerados como essenciais durante a greve nacional da 

categoria. A reunião foi solicitada pela CUT, Contraf-CUT e 

Sindicato dos Bancários de Brasília, dentre outras entidades.

 A vice-presidente da CUT, Carmen Foro, afirmou durante 

o encontro que a proposta prejudica os trabalhadores e a 

mobilização da categoria. "Estamos preocupados com as 

consequências que a aprovação desse PL poderia causar aos 

bancários. A Lei de Greve é um direito legítimo conquistado com 

muito suor pelos trabalhadores, a que eles recorrem depois que as 

negociações já se esgotaram", explicou.

«A justificativa para o PL é que a greve dos bancários atrapalha a 

prestação de serviços para o segmento dos idosos, mas deixamos 

bem claro que nosso movimento não impede a entrada dessas 

pessoas nas agências. Temos o cuidado de não prejudicar e nem 

criar constrangimentos para idosos e aposentados, já que a 

maioria deles não tem acesso à internet e a outros meios 

alternativos para transações bancárias", apontou o presidente da 

Contraf-CUT, Carlos Cordeiro.

Fonte: Contraf-CUT

 O Bradesco foi o primeiro grande banco a divulgar o balanço 

do terceiro trimestre deste ano. A instituição financeira anunciou 

no dia 22/11, um lucro líquido ajustado de R$ 8,605 bilhões, alta de 

2,1% sobre os primeiros nove meses de 2011. 

 Esse é o quarto maior lucro da história entre os bancos de 

capital aberto brasileiro. O maior lucro para o mesmo período do 

setor é do Itaú Unibanco, em 2011, no valor de R$ 10,94 bilhões.

No terceiro trimestre, o lucro líquido ajustado foi de R$ 2,893 

bilhões, o que representa alta de 1,01% sobre igual intervalo do ano 

passado e alta de 0,91% frente ao segundo trimestre de 2012.

Mais cortes de empregos

 Apesar do lucro astronômico, o Bradesco fechou 431 postos 

de trabalho entre julho e setembro, a exemplo do trimestre 

anterior quando foram eliminadas 571 vagas, totalizando 1.002 

cortes de empregos nos últimos seis meses. Com isso, o quadro caiu 

para 104.100 funcionários.

 "É inaceitável a redução de postos de trabalho, enquanto 

cresce o lucro bilionário do banco", aponta o presidente da Contraf-

CUT. "Em vez de demitir, o banco precisa contratar, a exemplo de 

outros setores da economia brasileira, e contribuir para o 

desenvolvimento econômico e social do país com geração de 

empregos e distribuição de renda", enfatiza.

Fonte: Contraf-CUT 

APESAR DO LUCRO DE R$ 8,6 BI ATÉ 
SETEMBRO, BRADESCO REDUZ EMPREGOS 

 O Sindicato dos Bancários de Jacobina e Região ganhou a ação 
do anuênio nº 272.2004.281.05.00 contra o Banco Brasil. Foi 
um vitória para ser celebrada com entusiasmo, afinal,  luta, 
coragem e empenho não faltaram por parte do nosso Sindicato.
 A Ação já está em fase final. O Sindicato solicitou todos os 
contracheques dos bancários envolvidos, foram feitos todos os 
cálculos e apresentados à Justiça do Trabalho. Lembramos que 
ambas as partes têm o direito de ampla defesa.

VITÓRIA DO SEEB JACOBINA E REGIÃO

Nada é perfeito na vida. Assim, cedo ou tarde, a gente há de se 
deparar com um problema, uma perda, uma dor… Mesmo assim, 
devemos viver cada segundo intensamente, confiando que tudo 
passa e se transforma. O ruim dá lugar ao que é bom, os erros nos 
fortalecem e nos ensinam o caminho do acerto, as lágrimas abrem 
portas para o sorriso e, consequentemente, o velho sempre acaba 
abrindo espaço para o novo.

 A vida é uma intensa provocação e o melhor que fazemos por nós 
mesmas é encará-la com fé e esperança, seja lá qual for o perrengue 
que tenhamos de enfrentar. Viva com a certeza de que nenhum 
problema é mais forte que você. As dificuldades só surgem porque 
somos maiores do que elas. A realidade é que a vida não é mesmo tão 
fácil e traz consigo suas dores, mas, se não fossem elas, não 
viveríamos a maravilhosa sensação da vitória, que só vem depois de 
superarmos os percalços do caminho.

Este foi um ano de realizações. Mas o mais importante é refletir 
sobre os acontecimentos, a jornada do dia-a-dia e, concluir ao final, 
que tivemos um saldo positivo e um grande aprendizado. 
Agradecemos a todos bancários e bancárias por um ano de 
trabalho, cooperação e confiança.

                Sindicato dos Bancários de Jacobina e RegiãoMENSAGEM DE NATAL

 Uma das conquistas, assegurada na 
cláusula 45ª, é a regulamentação da entrega 
do atestado médico ao banco pelo trabalhador 
mediante protocolo de entrega. Agora os 
bancários terão em mãos um protocolo do 
banco comprovando que o atestado foi 
entregue. Acaba com o problema de o 
atestado perder-se misteriosamente e o 
funcionário ficar sem o benefício junto ao 
INSS. 
 É uma segurança, pois em muitos 
casos o bancário entregava o atestado, mas o 
banco não entrava com pedido do benefício 
no INSS e o trabalhador não tinha como 
provar a entrega do documento, acabando por 
ficar sem os seus direitos assegurados. 
A cláusula 46ª obriga o banco a expedir 
documento com a declaração do último dia 
trabalhado, em até dois dias úteis antes da 
perícia. Acaba com a prática dos bancos de 
negar ou demorar para expedir o documento.   
S e m  a  D U T ( D a t a  d o  Ú l t i m o  D i a 
Trabalhado), o INSS não realiza perícia 
médica e não há benefício. 
 A  c l á u s u l a  5 9 ª  g a r a n t e  o 
adiantamento salarial para evitar que o 
trabalhador fique sem salário até que saia o 
resultado da perícia médica. Os bancos se 
comprometem a fazer adiantamento do 
salário integral no período de 120 dias, tanto 
nas questões de primeiro afastamento quanto 
no pedido de reconsideração, até que saia o 
resultado da perícia médica, o que dá certa 
tranquilidade ao trabalhador.
 Nos casos em que o benefício for 
indeferido, está garantido que o bancário 
devolverá os salários pagos pelo banco de 
maneira parcelada sem juros e cada parcela 
não deverá ultrapassar 30% da renda líquida 
do trabalhador. 

Fonte: Contraf-CUT 

BANCÁRIOS CONQUISTAM 03 NOVAS 
CLÁUSULAS SOBRE SAÚDE NA CCT 

 Em reunião com a direção do Itaú, na 

semana passada, a Contraf-CUT, assessorada pela 

Comissão de Organização dos Empregados (COE) 

do Itaú, criticou duramente a forma unilateral e sem 

transparência como o banco está implantando o 

projeto de ampliação do horário de atendimento de 

agências. Os dirigentes sindicais apontaram os 

inúmeros prejuízos que o programa está trazendo 

aos bancários no país todo e advertiram que, 

somados com os outros problemas que ocorrem no 

Itaú, principalmente as demissões.

 A questão do excesso de trabalho, mais 

insegurança com o horário estendido, excesso de 

trabalho e o adoecimento bancário foram os 

problemas destacados na reunião. Esperemos que o 

Itaú realmente resolva a situação, de maneira que 

acabe com esses transtornos. Somos a favor do 

horário ampliado de atendimento, desde que seja 

para todos, sem distinção, e em dois turnos de 

trabalho, com mais contratações, além de mais 

investimento em segurança nas agências.

Contraf-Cut

BANCÁRIOS REÚNEM-SE COM 

ITAÚ E CRITICAM PROJETO QUE 

AMPLIA HORÁRIO DE AGÊNCIAS 
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 Apesar dos lucros exorbitantes, 

a realidade nos bancos privados e 

públicos no Brasil é de falta de 

investimento em mão-de-obra, com 

aposta na sobrecarga de trabalho e em 

demissões, na rotatividade como 

forma de diminuir os salários da 

categoria, e na terceirização.

 Problemas que prejudicam 

diretamente os bancários e que não 

condizem com o setor mais lucrativo da 

economia do país.  

 Ao invés de contratar novos 

funcionários, os banqueiros preferem 

precarizar o atendimento aos clientes. 

Os empregados são obrigados a exercer 

diversas funções para suprir a falta de 

trabalhadores nas agências e a 

demanda. Para piorar, muitas vezes os 

correntistas são empurrados para 

correspondentes bancários.  

 A rotatividade é outro fator que 

contribui para a precarização do 

serviço e o aumento do lucro dos 

banqueiros. No primeiro trimestre de 

2 0 1 2 ,  o  s a l á r i o  m é d i o  d o s 

trabalhadores contratados foi 38,2% 

inferior ao dos desligados.

 A remuneração média foi de R$ 

2.656,92 e a dos desligados de R$ 

4.299,27. Quer dizer, as admitidos 

ganham 38,2% menos do que os 

demitidos. Os dados são do Dieese. 

 As informações dos próprios 

bancos dão conta de que houve 

redução nos postos de trabalho nos 

últimos 12 meses. O país gerou 1,04 

milhão de empregos formais de janeiro 

até junho. No entanto, os bancos 

contribuíram apenas com 0,22%. Um 

descaso com os bancários e clientes 

que penam com sobrecarga de 

trabalho por conta das agências cheias 

e atendimento precário. 

CATEGORIA CADA VEZ
MAIS SOBRECARREGADA 

 O  juiz Francisco Luciano de Azevedo Frota, da 3ª Vara do Trabalho 
de Brasília, deferiu liminar determinando que o Banco do Brasil (BB) se 
abstenha de promover, sem justo motivo, por mero ato de gestão, o 
descomissionamento e a redução do salário de um funcionário da 
empresa, bem como de praticar qualquer outro ato imotivado, inclusive 
transferência, que altere as suas condições atuais de trabalho, até o 
julgamento final da ação trabalhista principal. Caso descumpra a decisão, o 
banco pagará uma multa diária de R$ 3 mil ao trabalhador.
 Na ação principal, o autor postula o pagamento das 7ª e 8ª horas 
trabalhadas, por entender enquadrado na jornada especial dos bancários 
prevista na Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) e alega que o BB vem 
praticando assédio contra os seus empregados com o objetivo de forçá‐los 
a desistir ou a renunciar aos direitos por eles pleiteados judicialmente. 
Segundo o funcionário, o banco vem adotando uma política de 
descomissionamento imotivado dos empregados que têm ações judiciais 
em curso com o mesmo objeto acima declinado “causando, assim, um 
clima de verdadeiro pânico entre aqueles que, por terem exercido o seu 
direito de ação, estão na iminência de perder as comissões dos cargos que 
ocupam”.
 O juiz Francisco Luciano apontou que a documentação 
apresentada com a inicial indica que essa política de descomissionamento, 
adotada como retaliação, foi denunciada perante o Ministério Público do 
Trabalho (MPT) e que houve até um protesto público contra a prática. “O 
ato de protesto promovido pelo sindicato e a denúncia formulada perante 
o Ministério Público revelam indícios de veracidade da alegação da inicial”, 
afirmou.
De acordo com o magistrado, não há dúvida de que a prática de promover 
o descomissionamento de empregados que têm ações judiciais em curso 
constitui‐se um verdadeiro assédio moral, comprometedor de princípios 
constitucionais caros ao Estado Democrático de Direito. “Essa coação 
psicológica, disfarçada de exercitação de discricionariedade, ofende o 
trabalhador em sua dimensão de dignidade, e quando utilizada como 
forma de inviabilizar o livre exercício do direito de ação, ganha contornos 
ainda mais graves, que reclamam uma ação urgente do Poder Judiciário 
para preservar essas garantias constitucionais”, argumentou.
 O magistrado ressaltou que o que se têm nos autos até o 
momento são apenas indícios, que demandam ainda provas mais robustas 
quanto ao alegado, porém o receio de lesão grave ao direito do autor 
justifica a concessão da tutela preventiva requerida, de modo a evitar um 
possível dano antes do julgamento da lide principal. Na sua avaliação, os 
dois pressupostos para a concessão da liminar, a presença da fumaça do 
bom direito (fumus boni iuris) e o perigo da demora (periculum in mora), 
foram verificados no caso.
Fonte: ww.trt10.jus.br

Liminar impede BB de retirar comissões, 
e reduzir salário de trabalhador sem motivo

  
O Banco do Brasil foi o líder de reclamações no Banco 
Central no mês de outubro, responsável por 321 
contestações procedentes. A principal queixa de 
usuários contra os bancos é com relação ao débito não 
autorizado. Do total de 321 denúncias com relação a esse 
problema, 112 correspondiam ao BB.
A lista, que conta com os maiores bancos brasileiros, 
mostra que o segundo lugar ficou com o Itaú, que 
recebeu 232 reclamações no período, seguido pelo 
Bradesco, com 284 reclamações. 
O Santander ficou em quinto lugar com 99 reclamações, 
mais do que o quarto, HSBC, que teve 35 no período. A 
diferença entre os bancos se dá em função da quantidade 
de clientes. O indicador é calculado a partir da 
quantidade de queixas dividida pelo número total de 
clientes do banco e multiplicado por 100 mil.
Entre outras reclamações recorrentes contra os bancos 
no BC estão: cobranças irregulares de serviços não 
contatados e problemas ligados à conta salário.
Fonte: Contraf-CUT

BB, ITAÚ E BRADESCO LIDERAM 
RECLAMAÇÕES DE CLIENTES NO BC EM OUTUBRO

Criada há trinta e três anos, a Caixa de Assistência 

Médica dos Funcionários do Banco do Nordeste do 

Brasil S/A – Camed - é uma importante entidade de 

promoção de serviços na área da saúde. Foi 

constituída para integrar a política de Recursos 

Humanos do BNB, tendo como patrocinadores o 

próprio Banco e os seus funcionários, os quais seriam 

os exclusivos responsáveis pelo aporte de recursos 

financeiros necessários para a sua manutenção. É a 

chamada autogestão, com o caráter solidário, de 

mútuo, sem fins lucrativos, portanto. Essa filosofia, 

que perdurou de forma exclusiva durante algum 

tempo, foi responsável pela caixa ser considerada 

como um plano de excelência, cumpridora dos seus 

propósitos de forma adequada, satisfatória, sem 

qualquer tipo de reclamação por descumprimento 

das suas atribuições.

Infelizmente, não é mais o que se observa hoje! Em 

decorrência de sucessivas administrações que não 

se pautaram adequadamente pelas premissas e 

filosofia que nortearam a sua constituição, a Camed 

tem precarizado, gradualmente, o atendimento aos 

usuários do seu plano de autogestão. Carência de 

profissionais credenciados, principalmente nas 

localidades fora dos grandes centros, demora e 

negação na autorização de procedimentos, 

e x p o s i ç ã o  d e  u s u á r i o s  a  v e x a m e s  e 

constrangimentos em sala de cirurgia por autorização 

indevida (ou fa l ta) ,  ind i ferença d iante de 

questionamentos, exclusão de usuário à revelia sem 

comunicação prévia, por exemplo, ilustram muito 

bem (mal) o descaso com que os usuários estão 

sendo tratados e o caos estabelecido na instituição.

Essa lamentável realidade exige do principal 

patrocinador, o BNB, uma ação direcionada para 

restabelecer a saúde da Camed, para estancar o 

aumento do risco da sua própria sobrevivência. 

Assim, espera-se que os ares de mudanças que o 

Banco tem anunciado, de fato, sejam sentidos, 

inclusive na Camed, para que esta volte a ser uma 

ação de Recursos Humanos do BNB, tal como foi 

idealizado quando da sua constituição.

É preciso a máxima atenção para esse fato, sob pena 

de assistirmos a mais um “hóspede” da UTI não 

“retornar mais para o seu lar” e passar a jazer na 

história.

BNB: A CAMED ESTÁ NA UTI 
E PEDE SOCORRO 

*Dorisval de Lima

 Os lucros divulgados pelos bancos no Brasil 

deixam claro que, enquanto perdurar a 

hegemonia do capital financeiro no mundo, os 

trabalhadores, clientes e usuários desse sistema 

continuarão escravos da exploração e ganância 

dos banqueiros. Donos de lucros fabulosos, 

fecham agências a seu bel prazer e demitem sem 

qualquer escrúpulo.

 Afinal, quem faz a economia crescer e a 

humanidade se desenvolver: o trabalho ou o 

dinheiro? Todo ano, depois de muita luta, 

realizamos uma greve para recompor as perdas 

salariais e conquistar uma bagatela de ganho real. 

Logo depois, os preços dos produtos se elevam e, a 

depender das tendências anunciadas pelos 

analistas de mercado, de bom ou mau humor, os 

banqueiros correm para enxugar suas empresas e 

manter sua elevada lucratividade.

 Falta-nos a consciência para romper com 

esse círculo vicioso e dar início à construção de um 

mundo diferente desse que nos é vendido todos os 

dias como o melhor.

PARAR, PENSAR E AGIR 
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