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Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro
FILIADO À CUT

BRADESCO: FUNCIONÁRIOS 
SOBRECARREGADOS E APREENSIVOS

 Segundo denúncias, a nível nacional, o assédio 
moral e a pressão por resultados fazem parte da rotina 
de trabalho tanto quanto a administração de contas 
correntes ou a operação da agência. E isso, ainda 
segundo relatos de bancários, com treinamento e 
salário incompatíveis com a carga de responsabilidade 
que lhes é delegada.

 “Desde questões relativas a atendimento ao 
cliente até manutenção do prédio, passando por 
contratos de créditos que porventura venham a não ser 
pagos e a ainda a parte da segurança da agência, tudo é 
nossa atribuição, e a culpa por algo que deu errado 
sempre acaba caindo no nosso colo. Como se a gente 
tivesse salário digno de tanta responsabilidade”, relata 
um funcionário de agência em São Paulo.

 As metas são um caso a parte e motivo de 
desespero, já que o banco tem cobrado o aumento do 
volume de venda de produtos com cada vez mais 
intensidade.  

SEEB São Paulo

MOVIMENTO GANHA FORÇA E SINDICATO 
DOS BANCÁRIOS DE JACOBINA E REGIÃO

 REFORÇA A LUTA POR CAIXA 100% PÚBLICA

 Aconteceu no d ia  27.02 mais  uma 
manifestação a favor da Caixa 100% Pública. A 
primeira foi no dia 20.01. Dessa vez, o movimento 
ocorreu a nível nacional e buscou esclarecer a 
população sobre os mais diversos pontos que estão 
envolvidos na proposta de Abertura de Capital da 
Caixa para investimentos particulares.

 A Federação dos Bancários de Bahia e Sergipe 
juntamente com o Sindicato dos Bancários de Feira 
de Santana e com aval de todos os outros Sindicatos 
da Bahia e Sergipe, entregou para presidente Dilma 
Rouseff um documento, firmando neste, a posição do 
movimento, que é veemente contra a abertura.

 Em Jacobina, o Sindicato promoveu mais um 
ato, contando com a participação dos funcionários da 
agência e populares que se mostravam também 
contrários a entrega de parte do Capital de uma 
empresa que é do povo brasileiro.

 Segundo Cristener Inácio, Presidente do 
Sindicato: “A abertura de Capital da Caixa gera a 
precarização do serviço e atendimento prestado pelo 
banco, uma vez que a Caixa é uma empresa que tem 
uma série de programas sociais que são 
fundamentais para o desenvolvimento do país e para 
o povo em si, além de ser um importante órgão 
regulador da economia.”

 O movimento tende a ganhar força e já foi 
criado inclusive o Comitê em Defesa da Caixa 100% 
Pública, que irá se reunir no dia 06 de Março e deverá 
está sinalizando de forma clara para nova presidente 
da instituição, Mirian Belchior, para o quão 
prejudicial pode ser essa abertura de Capital.

Contraf-Cut

BB ANUNCIA 2.600 CONTRATAÇÕES, 
MAS CORTA 3 MIL VAGAS EXISTENTES

  
O Banco do Brasil anunciou em mensagem aos seus 
administradores no dia 5 de março, que convocará 
2.600 novos funcionários para suprir as vagas não 
preenchidas nas suas agências em todo o Brasil.
Ao mesmo tempo, o banco fez um ajuste nos 
quadros, cortando cerca de três mil vagas da 
dotação, reduzindo a possibilidade de mais 
contratações no futuro.
"Em visitas aos locais de trabalho, a avaliação dos 
sindicatos é que as agências maiores permaneceram 
com a mesma dotação e as menores perderam de 
uma a duas vagas em média. O corte na dotação é 
muito preocupante", afirma Wagner Nascimento, 
coordenador da Comissão de Empresa dos 
Funcionários do Banco do Brasil.
Mais contratações no BB é uma das maiores 
reivindicações dos funcionários e tem sido pauta 
permanente nas negociações entre a Contraf-CUT e 
o banco. "Contudo, não podemos aceitar esse corte 
na dotação pois a deterioração das condições de 
trabalho se agrava a cada dia, e a falta de 
funcionários provoca mais adoecimento e aumenta o 
assédio para cumprimento das metas que são muito 
pesadas", acrescenta Wagner.
A Contraf-CUT tem reunião agendada com o Banco 
do Brasil no dia 17 de março e o assunto 
contratações e dotação está na pauta de negociação.

Fonte: Contraf-CUT
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 Sobrecarga de trabalho, cobrança de 
m e t a s  a b u s i v a s ,  d i s c r i m i n a ç ã o , 
descomissionamentos, perda de função, 
demissões imotivadas, entre outras práticas, 
tem tornado o ambiente de trabalho bancário 
nocivo à saúde. O assédio moral tem se 
tornando comum e já é apontado como a 
principal causa de afastamentos por 
problemas de saúde nos bancos.

 Segundo levantamento do Ministério 
Público do Trabalho (MPT), 30% das 
denúncias realizadas sobre assédio são 
contra instituições financeiras e, de 2012 
para 2013, o número de acusações 
aumentou 7,4%.

 Em  pe squ i s a  r e a l i z a da  p e l a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT) esse cenário 
é ainda mais alarmante, visto que, em 2011, 
29% dos trabalhadores do setor financeiro 
pediram o fim do assédio moral e, apenas 
dois anos depois, esse percentual elevou-se 
para 58%.

 Apesar disso, atualmente, o poder 
judiciário tem mudado sua concepção acerca 
do tema e,  em diversas reclamações 
trabalhistas, tem decidido em favor dos 
trabalhadores vítimas de práticas abusivas e 
vexatórias, o que deve ser mais explorado 
através da denúncia, a fim de fortalecer o 
combate ao assédio moral.

 A Campanha Nacional dos Bancários 
2014 está em campo e traz a oportunidade de 
obtermos novas conquistas para nossa 
Convenção Coletiva, que venham de 
encontro não somente a valorização 
financeira do trabalhador mas, também, a 
manutenção da integridade física, mental e 
emocional.

EDITORIAL PL 4330 VAI A VOTAÇÃO NO PLENÁRIO 
DA CÂMARA EM ABRIL, ANUNCIA CUNHA

Em reunião com as centrais sindicais 
realizada no dia 25.02, em Brasília, o 
p r e s i d e n t e  d a  C â m a ra  d o s 
Deputados ,  Eduardo  Cunha, 
anunciou que o PL 4330/2004, 
projeto de lei que legaliza a 

Fonte: Contraf-CUT

terceirização no Brasil, será pautado no plenário logo no 
início de abril, em seguida à Semana Santa, e que 
reservará o mês de março para debater o tema. 

A proposta, que ainda aguarda análise da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), segundo o 
deputado será levada diretamente ao plenário. "Mesmo 
que a CCJ não resolva, a gente leva para o plenário", 
ressaltou Cunha.

A proposta teve sua tramitação marcada pela polêmica e, 
por diversas vezes, sua votação na CCJ foi inviabilizada 
pela oposição dos trabalhadores.

Entre os pontos questionados estão a permissão para que 
toda e qualquer atividade seja terceirizada; a criação de 
um sistema paralelo de sindicalização; e a liberação da 
responsabilidade solidária da empresa contratante caso a 
empresa de terceirização não cumpra as obrigações 
trabalhistas.

O banco HSBC publicou no dia 15.02 
um anúncio pedindo desculpas pelo 
fato de sua filial suíça ter ajudado 
clientes a sonegar impostos sobre 
suas contas milionárias, como 
r e v e l o u  o  c h a m a d o  c a s o 

HSBC PUBLICA ANÚNCIO PARA 
PEDIR DESCULPAS POR ESCÂNDALO

"Swissleaks".
O anúncio publicado no jornal britânico "Sunday Times" 
inclui uma carta aberta de seu diretor executivo, Stuart 
Gulliver, aos clientes e empregados do banco. "A 
imprensa se centrou em fatos passados, que demonstram 
que as normas que aplicamos hoje não foram aplicadas 
em todas as partes", afirma.
"Temos que compreender que a sociedade à qual 
servimos espera mais de nós, Por isso, pedimos nossas 
mais sinceras desculpas", afirma ainda. Várias 
personalidades políticas, do mundo do entretenimento, 
do esporte e dos negócios são citadas pela imprensa 
internacional em uma investigação que revela a face 
oculta do sigilo bancário na Suíça, com base em dados de 
milhares de contas escondidas no banco HSBC.
O Brasil aparece como o nono país da lista de clientes 
envolvidos nessa operação. Batizada de "SwissLeaks", a 
investigação é uma viagem ao coração da fraude fiscal e 
revela os artifícios utilizados para dissimular dinheiro não 
declarado.
Analisados por 154 repórteres de 47 países, os dados 
correspondem ao período que vai de 2005 a 2007. Bilhões 
teriam transitado por essas contas de Genebra, 
dissimuladas, entre outras, por estruturas offshore no 
Panamá e nas Ilhas Virgens britânicas.

Fonte: G1

ASSÉDIO MORAL: É PRECISO 
FORTALECER O ENFRETAMENTO
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BANCÁRIOS DEFENDEM CAIXA 100% 
PÚBLICA NA POSSE DE MIRIAM BELCHIOR

 "Não à privatização. Da Caixa Econômica, eu não 
abro mão". Esse foi um dos gritos de empregados e 
representantes de entidades contra a abertura do capital 
social que marcaram a posse da nova presidente do banco, 
Miriam Belchior. A cerimônia ocorreu no dia 23.02, no teatro 
da Caixa Cultural, em Brasília. 
 Enquanto na mesa oficial do evento a ex-ministra 
recebia o cargo de Jorge Hereda, empregados e 
representantes de entidades do movimento sindical e 
associativo protestaram no auditório. Muitos deles com o 
cartaz "Eu defendo a Caixa 100% pública", enviado pela 
Fenae e a Contraf-CUT para todo o país.
 Para o presidente da Federação, Jair Pedro Ferreira, 
que acompanhou a posse, o recado foi dado pela categoria. 
"Abrir o capital não interessa aos brasileiros, apenas ao setor 
privado. Em seu discurso, Miriam Belchior não tratou do 
assunto, mas destacou a importância da Caixa para o país, 
sobretudo como parceira estratégica do Estado na execução 
de políticas públicas e sociais. Esse perfil do banco deixa 
ainda mais claro que não há motivos para a abertura de 
capital. Espero que ela pense assim", afirma.
 Também participaram da cerimônia em Brasília a 
diretora de Comunicação e Imprensa da Fenae, Natascha 
Brayner; o diretor de Cultura da entidade, Moacir Carneiro; 
os representantes eleitos dos empregados no Conselho de 
Administração da Caixa, Fernando Neiva (titular) e Maria 
Rita Serrano (suplente); e vários dirigentes de associações, 
sindicatos e federações de bancários.

Fonte: Contraf-CUT com Fenae

INADIMPLÊNCIA MENOR AJUDA BNB A 
LUCRAR R$ 747,7 MILHÕES EM 2014

  
Com a redução da inadimplência e a melhora das 
provisões para crédito de liquidação duvidosa, o 
Banco do Nordeste (BNB) viu seu lucro líquido 
dobrar em 2014, para R$ 747,7 milhões, ante um 
total de R$ 360,4 milhões registrado em 2013. 

O movimento, segundo o presidente do banco, 
Nelson Antônio de Souza, é reflexo do processo 
de melhoria da qualidade dos ativos e de um 
trabalho de recuperação de crédito que o banco 
vem fazendo nos últimos anos. 

O índice de inadimplência da carteira do banco 
terminou 2014 em 2,9%, ante 4% em 2013. 
Considerando os empréstimos com os recursos 
do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste (FNE), o índice de inadimplência caiu 
de 9,2% em 2013 para 8,5% em 2014. 

Em meio a esse cenário, somado a uma 
recuperação de crédito no total de R$ 2,4 bilhões, 
o banco reduziu sua provisão para crédito de 
liquidação duvidosa em 32,3%, para R$ 1,261 
bilhão, considerando as carteiras do banco e do 
FNE.

Ao fim de 2014, a carteira de crédito do banco 
somou R$ 13,213 bilhões, alta de 13,15% em 
relação ao ano anterior. O saldo da carteira do 
FNE cresceu 11,7% e terminou 2014 com R$ 
44,514 bilhões. 

 A publicação do balanço do Banco do Nordeste 
do Brasil (BNB) hoje mostrando os excelentes 
resultados em 2014 - segundo nota oficial, 
alcançou seu melhor resultado financeiro desde 
1952 - não constitui surpresa para a AFBNB e 
para os funcionários do Banco.

Os dados apresentam ainda o alto poder de 
resiliência dos funcionários do BNB, afinal, 2014 
foi marcado por especulações políticas acerca da 
gestão do Banco, que podem até  desestabilizar 
a alta administração, mas não afetam os 
milhares de trabalhadores em toda a área de 
a t u a ç ã o  q u e  s e g u e m  d i a r i a m e n t e 
desempenhando com responsabi l idade, 
dedicação e profissionalismo suas atribuições, 
apesar das condições nem sempre favoráveis – 
sejam elas de estrutura, pessoal, tecnologia, 
segurança, salariais, relações de trabalho,sejam 
de gestão.

Fonte: Valor Econômico

ITAÚ NEGA DEPÓSITOS EM CAIXAS 
E DESRESPEITA DIREITOS DOS CLIENTES

Diversas agências do Itaú estão negando a realização de 
depósitos nos caixas e instruindo os clientes a utilizarem o 
ca ixa e letrônico.Os func ionár ios informam aos 
consumidores que o banco está sem sistema e que por isso 
não pode receber.
A situação vem se tornando cada vez mais frequente, 
segundo relatam bancários e clientes. O que tem gerado 
também brigas e muita reclamação nos locais. 
«Em algumas agências o aviso é dado de minutos em 
minutos para quem está na fi la, constatei isso 
pessoalmente", conta Maria Helena Francisco, diretora do 
Sindicato dos Bancários de São Paulo. A entidade questionou 
o Itaú sobre a prática e espera que providências sejam 
tomadas, pois é um direito de clientes e usuários utilizar este 
serviço.
Helena destaca ainda que desviar todos os depósitos para os 
caixas eletrônicos acaba sobrecarregando o tesoureiro 
responsável por fazer a coleta. "Por que acumular nos caixas 
eletrônicos se dará mais trabalho assim? Não faz sentido 
algum", questionou. 
Segundo a resolução nº 3.694/2009 do Banco Central, é 
vedado às instituições financeiras recusar ou dificultar o 
acesso aos canais de atendimento convencionais, inclusive 
guichês de caixa aos seus clientes e usuários, mesmo na 
hipótese de oferecer atendimento alternativo ou eletrônico.

Fonte: Seeb São Paulo
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LUCRO DA CAIXA REFORÇA QUE NÃO HÁ 
MOTIVOS PARA ABERTURA DE CAPITAL

O balanço de 2014 da Caixa Econômica Federal, 
divulgado nesta quinta-feira (12), mostra que o 
banco continua ganhando espaço no mercado. O 
saldo das operações de crédito atingiram R$ 605 
bilhões, sendo quase R$ 340 bilhões na área 
hab i t a c i ona l .  No  ano  pa s s ado ,  g ra ç a s 
principalmente às taxas de juros competitivas, 
foram conquistados cerca de 6 milhões de clientes, 
o que fez o número de correntistas e poupadores 
chegar a 78,3 milhões. Com competência, a Caixa 
administra hoje mais de 132 milhões de contas 
ativas do FGTS.
Fabiana Matheus, coordenadora da Comissão 
Executiva dos Empregados (CEE/Caixa), que 
assessora a Contraf-CUT nas negociações com o 
banco, destaca que a dedicação diária dos mais de 
100 mil trabalhadores é o principal pilar dos 
resultados da Caixa.
"Somos nós, bancários e bancárias, que 
construímos isso no dia a dia. A categoria precisa 
ser mais valorizada e contar com condições dignas 
de trabalho. Só para citar um exemplo: existem 
atualmente 4,2 mil agências e postos de 
atendimento espalhados pelo Brasil, mas o quadro 
de pessoal é insuficiente frente a essa capilaridade", 
afirma Fabiana.
Outros números da Caixa no ano passado, conforme 
a análise do Dieese, também impressionam. O lucro 
líquido foi de R$ 7,1 bilhões. O saldo em ativos 
próprios alcançou R$ 1,1 trilhão. As contratações 
em operações de saneamento e infraestrutura 
somaram R$ 33,3 bilhões.
Um total de R$ 5 bilhões foi disponibilizado em 
crédito rural. A quantidade de contas de poupança 
chegou a 58,3 milhões, com saldo de R$ 236,8 
bilhões, o que mantém o banco na liderança do 
mercado com 35,7% de participação. Mais uma 
prova da confiança que a população tem na Caixa.
"A Caixa sempre teve um forte papel social, o que foi 
intensificado na última década. Ela é protagonista 
nas melhorias pelas quais o Brasil tem passado. O 
banco deve continuar 100% público. Aliás, 
continuamos no aguardo do posicionamento do 
governo quanto às notícias veiculadas pela 
imprensa de que se pretende abrir o capital da 
empresa. A Fenae, as outras entidades do 
movimento sindical e associativo e os empregados 
estão mobilizados", diz o vice-presidente da 
Federação, Clotário Cardoso.

Fonte: Contraf-CUT com Fenae

COFRES CHEIOS. DÉFICIT DE BANCÁRIOS

 A solidez do setor bancário é incontestável e não há crise 
financeira que seja capaz de mudar essa realidade. A 
lucratividade alta está aí para não deixar mentir. Os três maiores 
bancos privados do país (Itaú, Bradesco e Santander) lucraram, 
juntos, R$ 41,8 bilhões em 2014.
 O montante representa aumento de 23,8% em relação 
ao registrado em 2013. O Itaú puxa a fila, com ganho de R$ 
20,619 bilhões. Logo após, vem o Bradesco, com R$ 15,3 bilhões, 
e o Santander (R$ 5,8 bilhões).
 Os cofres estão abarrotados. Mesmo assim, os cortes de 
funcionários continuam. As três empresas extinguiram, no ano 
passado, 7.872 postos de trabalho. A carteira de cliente e os 
lucros aumentam. Em contrapartida, o número de bancários 
diminui. Incoerência.
 Para se ter uma ideia, o Bradesco reduziu o quadro de 
empregados de 100.489 em 2013 para 95.520 em 2014. No Itaú, 
a queda foi de 88.783 para 86.192 bancários e no Santander, de 
49.621 para 49.309 trabalhadores. Um tremendo abuso, que 
deixa funcionários e clientes desesperados. 

Fonte: SBBA

CONGRESSO DA FEDERAÇÃO BA/SE 
ELEGE NOVA DIRETORIA 

 No dia 09 
d e  j a n e i r o ,  à s 
1900h, no auditório 
do Sindicato dos 
B a n c á r i o s  d a 
B a h i a ,  e m 
Salvador, foi eleita 
a nova Diretoria da 
Fe d e r a ç ã o  d o s 
Bancários da Bahia 
e Sergipe para o 
triênio 2015/2018. 

Foram reeleitos Emanoel Souza, como presidente, e 
Eduardo Navarro, vice-presidente.
 Após a cerimônia de posse houve um coquetel de 
confraternização. A diretoria, encabeçada pelo presidente 
Emanoel Souza, ficará à frente da entidade durante a 
gestão 2015/2018.
 Em seu discurso de agradecimento, Emanoel 
lembrou dos presidentes dos sindicatos filiados pela 
colaboração na formação da chapa eleita. "Não temos uma 
Federação de disputa, mas uma Federação de unidade", 
afirmou. Deu boas-vindas aos novos diretores, lembrando 
que muitos, por serem jovens, fazem parte da necessária 
mudança geracional do movimento sindical bancário. E 
conclamou os diretores eleitos: "Mobilizar e disputar os 
rumos do Brasil. 
 Os diretores Cristener Inácio de Albuquerque e Luiz 
Raimundo O. Paranhos de Azevedo foram eleitos para 
representar o Sindicato dos Bancários de Jacobina e Região.

FEEB-BA/SE
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