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SEEB JACOBINA REALIZA DIA DE LUTA POR MAIS CONTRATAÇÕES NA 
 No dia 6 de agosto, empregados da Caixa em todo 
o país se mobilizaram para reivindicar mais trabalhadores 
para o banco. O Dia Nacional de Luta por Contratação 
Urgente na Caixa foi convocado pela Comissão Executiva 
dos  Empregados (CEE/Caixa) e Contraf-CUT, contando 
com o apoio de Federações e Sindicatos espalhados por 
todo país.
 Em Jacobina, o ato aconteceu na Agência local, 
pela manhã, abordando alguns clientes e funcionários, 
entregando panfletos, cartazes e deixando claro para 
todos a necessidade e urgência que deve ser dada quanto 
ao processo de contratação de novos bancários"Com a 
ajuda dos trabalhadores, população em geral e também 
dos milhares de concursados em todo país, que aguardam 
convocação, esperamos conseguir êxito no movimento. 
Afinal, todos são afetados pela falta de pessoal na Caixa. 
Os atuais empregados sofrem com sobrecarga e 
adoecimento, entre outros. Já os que foram aprovados no 
concurso, a cada dia, perdem um pouco da esperança de 
serem chamados. E a sociedade é obrigada a enfrentar 
filas e outros problemas nas agências", destacou Cristener 
Inácio, presidente do Sindicato.
 O movimento seguiu durante o dia por todo país na 
esperança de que a Caixa Econômica firme esse 
compromisso em prol dos trabalhadores que lá estão e de 
toda a sociedade a qual será beneficiada com um melhor 
atendimento.

 A 17ª Conferência Nacional dos 
Bancários, que terminou no dia 02.08 em São 
Paulo, aprovou a pauta de reivindicações com 
reajuste de 16% (incluindo reposição da inflação 
mais 5,7% de aumento real) para a Campanha 
Salarial 2015. Além disso, foram definidas como 
eixos centrais, a valorização do piso salarial no 
valor do salário mínimo calculado pelo Dieese (R$ 
3299,66 em junho), PLR de três salários mais R$ 
7.246,82, defesa do emprego, combate às metas 
abusivas e ao assédio moral e fim da terceirização.

 Os bancários da Bahia e Sergipe 
defenderam na Conferência, entre outras 
reivindicações, reajuste de aumento real de 10% 
de salário, mais a inflação do período; mudanças 
na PLR com distribuição de 25% do lucro de forma 
linear entre os bancários; elevação do piso ao 
mínimo do Dieese e inclusão de uma cláusula de 
valorização dos dirigentes sindicais, com a 
possibilidade de conquista de uma função após 10 
anos de liberação para o movimento sindical.

 No evento, foram aprovadas também a 
estratégia e o calendário da campanha salarial e 
debatidos temas importantes da conjuntura 
nacional, como as consequências do processo de 
terceirização, reforma tributária, desenvolvimento 
econômico e estrutura do sistema financeiro atual.

BANCÁRIOS APROVAM PAUTA COM REAJUSTE DE 16% E GARANTIA DE EMPREGO
O próximo passo agora é a entrega da minuta 
de reivindicações à Fenaban, que será feita no 
próximo dia 11 de agosto, em São Paulo. O 
Sindicato dos Bancários de Jacobina e Região 
foi representado pelo Presidente Cristener 
Inácio e o Diretor de Finanças Luiz Raimundo. 
Veja abaixo os principais pontos da pauta 
aprovada na Conferência:
-Reajuste salarial de 16%. (incluindo reposição 
da inflação mais 5,7% de aumento real)
- PLR: 3 salários mais R$7.246,82
- Piso: R$3.299,66 (equivalente ao salário 
mínimo do Dieese em valores de junho último).
- Vales alimentação, refeição, 13ª cesta e 
auxílio-creche/babá: R$788,00 ao mês para 
cada (salário mínimo nacional).
- Melhores condições de trabalho com o fim das 
metas abusivas e do assédio moral que 
adoecem os bancários.
-  Emprego:  fim das demissões,  mais 
contratações, fim da rotatividade e combate às 
terceirizações diante dos riscos de aprovação 
do PLC 30/15 no Senado Federal, além da 
ratificação da Convenção 158 da OIT, que coíbe 
dispensas imotivadas.
- Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS): 
para todos os bancários Auxílio-educação: 
pagamento para graduação e pós.

- Prevenção contra assaltos e sequestros: 
permanência de dois vigilantes por andar 
nas agências e pontos de serviços 
bancários, conforme legislação. Instalação 
de portas giratórias com detector de metais 
na entrada das áreas de auto atendimento e 
biombos nos caixas. Abertura e fechamento 
remoto das agências, fim da guarda das 
chaves por funcionários.
- Igualdade de oportunidades: fim às 
discriminações nos salários e na ascensão 
profissional de mulheres, negros, gays, 
lésbicas, transsexuais e pessoas com 
deficiência (PCDs)
Contraf-CUT



12 de agosto de 2015 - ACESSE NOSSO SITE: www.bancariosjacobina.com.br02

EDITORIAL

BRADESCO COMPRA O HSBC E CONTRAF-CUT 
PEDE REUNIÃO PARA DISCUTIR EMPREGOS

A Contraf-CUT divulgou nota na manhã desta segunda-feira (3) 
para se manifestar sobre a compra da parte brasileira do HSBC 
pelo Bradesco. A confederação solicitou uma reunião amanhã 
para discutir a questão dos empregos. Eís a íntegra da nota: 

As direções do Bradesco e do HSBC já fizeram contato com a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT) para tratar da transação entre as duas 
instituições. A Contraf-CUT solicitou uma reunião com os dois 
bancos amanhã, para discutir a questão dos empregos.

"A transação nos surpreendeu pela quantia envolvida. Se o 
banco tem um valor acima do esperado é porque seus 
trabalhadores possuem muita qualidade. São eles que fazem o 
trabalho na instituição. Isso ajuda muito a negociação, no 
momento, pela manutenção dos postos de trabalho", afirmou o 
presidente da Contraf-CUT, Roberto von der Osten. 

Contraf-CUT

CONFERÊNCIA INTERESTADUAL 
REFORÇA UNIDADE DOS BANCÁRIOS

O resultado da 17ª Conferência Interestadual dos Bancários da 
Bahia e Sergipe reforçou a unidade da categoria em torno de 
pautas prioritárias. O encontro contou com a participação de 297 
pessoas, sendo 225 homens e 72 mulheres, com representação 
de todos os sindicatos da base da Feebbase.  A unidade esteve 
presente também nos debates sobre a conjuntura política e 
econômica do país, demonstrando a disposição da categoria de 
lutar pela ampliação de seus direitos sem se descuidar com as 
questões que envolvem toda sociedade, como a defesa da 
democracia.
“Esta é a maior conferência que já realizamos e, se olharmos 
proporcionalmente, será a maior conferência preparatória para 
campanha em todo o país. Por isso só já seria uma conferência  
vitoriosa, mas, o mais importante foi  a qualificação dos debates. 
Nós conseguimos dar um salto neste ponto. A participação de um 
quadro da envergadura de Haroldo Lima na questão de 
conjuntura  foi absolutamente enriquecedora, tanto que  30 
pessoas interviram no debate. Isso mostra o quanto a categoria 
está disposta a participar da luta política”, afirmou Emanoel 
Souza, presidente da Federação dos Bancários da Bahia e 
Sergipe.
A  pauta de reivindicações foi aprovada por unanimidade pela 
plenária final, com a proposta de um índice de reajuste que 
recomponha as perdas com a inflação e garanta um aumento real 
de 10% nos salários; uma PLR melhor, com a distribuição 25% 
dos lucros dos bancos de forma linear entre os funcionários; a 
equiparação do piso da categoria ao piso do Diese, além de 
muitas outras propostas que buscam garantir a saúde, a 
segurança e a melhoria nas condições de trabalho dos bancários. 
O Sindicato dos Bancários de Jacobina e Região foi 
representado pelos seguintes diretores: Luiz Raimundo 
Azevedo, Ruivan Pereira, Robério Rios, Marcos Soares, 
Marcelle Guimarães e Mhirts Santana.

FEEB-BA/SE

BANCÁRIOS NÃO DEVEM ENFRENTAR 
UMA CAMPANHA SALARIAL FÁCIL

 O cenário será bastante ambíguo. 
Por um lado, o desempenho econômico 
dos bancos continua bastante positivo com 
sucessivos aumentos de lucratividade. Os 
juros altos, ao contrário do efeito para os 
consumidores e o setor produtivo de um 
modo geral, proporcionam um aumento de 
lucros ao setor financeiro, fazendo com 
que, para este setor, a crise passe bastante 
longe. Por outro lado, uma conjuntura 
política complicada acaba tendo efeitos no 
cenário econômico. Inflação em alta, 
normalmente, dificulta a conquista de 
ganhos reais. 
 Se levássemos em consideração 
apenas o desempenho do setor financeiro, 
poderíamos esperar um cenário favorável 
para a campanha salarial. No entanto, não 
é o que temos verificado ao longo dos 
últimos anos, onde este desempenho se 
mantém bastante positivo e com uma 
conjuntura geral, econômica e política, 
m e n o s  a d v e r s a .  C e r t a m e n t e ,  o s 
trabalhadores bancários não devem 
enfrentar uma campanha salarial fácil. 
Principalmente pela incerteza em relação 
aos efeitos do ajuste fiscal sobre a 
economia. A incerteza sobre a retomada do 
crescimento no curto prazo ainda é grande.
 Pelo histórico de lucratividade dos 
bancos, que se mantém por um longo 
período de tempo e sempre superando os 
patamares de anos anteriores, não é uma 
tarefa fácil responder a esta pergunta. 
Como dito anteriormente, lucratividade alta 
e desempenho positivo, não têm garantido 
aos bancários ganhos reais muito acima da 
média das outras categorias pertencentes 
a setores com desempenho mais modesto. 
 O excelente desempenho dos 
bancos não tem significado ganhos reais 
maiores para os bancários. Isto se explica 
por vários fatores. Dentre eles: a redução 
na força de trabalho do setor financeiro, 
com a grande utilização de sistemas de 
automação, que reduz sobremaneira o 
poder de mobilização da categoria e os 
mecanismos de pressão utilizados pelas 
instituições financeiras. 
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Bradesco já lucrou R$ 4,2 bilhões 
em 2015

PESQUISA TELEFÔNICA 
CONSTRANGE EMPREGADOS DA CAIXA

 No questionário, o banco também visa saber qual o 
grau de satisfação dos funcionários com as condições gerais de 
trabalho, com as condições salariais, de carreira e "benefícios", 
bem como o comparativo com outras estatais. Além disso, quer 
apurar o grau de confiança do bancário sobre o esforço 
despendido pela direção da instituição para atender às 
reivindicações da campanha passada e quais as expectativas 
para a campanha que se avizinha.
 "A pesquisa é nominal e o banco ainda tem a audácia 
de questionar sobre qual o índice de reajuste que deve ser 
concedido nesta campanha de 2015: se o reivindicado pela 
categoria ou o oferecido pela Fenaban", denuncia Dionísio 
Reis, diretor de Bancos Federais da FETEC-CUT/SP.
 "A prática fere o legítimo direito de os trabalhadores 
lutarem pelos direitos e por melhores condições de trabalho. 
Além disso, é um absurdo a Caixa falar de greve desse ano, 
quando o movimento sindical ainda está debatendo com os 
bancários o índice de reposição salarial a ser negociado. Isso é 
um indicador de que a disposição do banco para negociar é bem 
limitada", afirma o dirigente.
 Os representantes dos empregados reivindicam o 
imediato cancelamento da pesquisa e esclarece aos 
trabalhadores que não há qualquer obrigatoriedade para 
respondê-la. "Ao receberem a ligação, os bancários devem 
levar a denúncia aos sindicatos, lembrando que o sigilo do 
denunciante é absoluto", salienta o dirigente.

Fetec-CUT/SP

CINCO MIL FUNCIONÁRIOS 
ADEREM AO PAI DO BB

 Cerca de cinco mil funcionários de todo o país 
aderiram ao PAI (Plano de Aposentadoria Incentivada) 
do Banco do Brasil. O prazo de adesão terminou  e o 
movimento sindical cobra que a direção da instituição 
financeira acelere a contratação de trabalhadores.
Essa adesão corresponde a 4,5% do total de 
funcionários da empresa que, 
 segundo seu balanço, contava com cerca de 111 
mil bancários no primeiro trimestre deste ano. Assim, é 
urgente que haja agilidade nas contratações, evitando 
que as condições de trabalho piorem nas agências e 
departamentos.
 A cláusula 39ª do acordo aditivo à Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) – conquistada na Campanha 
Nacional Unificada 2014 – estipula a contratação pelo 
banco público de 2 mil funcionários, sendo que mil 
ocorreram no ano passado e o restante tem de ser feita 
até dezembro deste ano.  Os bancários reivindicam a 
reposição de todas as saídas pelo PAI e o ingresso de 
mais mil trabalhadores conforme consta em acordo.
 A Contraf-Cut adverte ainda que conforme os 
bancários forem saindo, a tendência é surgirem vagas 
em cargos comissionados e pede atenção ao processo 
de ocupação dessas vagas e reivindica seleção 
democrática e transparente para evitar favorecimentos.
Seeb-SP

LUCRO DO BRADESCO SE CONTRAPÕE A 
DEMISSÕES NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO

 O Bradesco anunciou lucro líquido de R$ 8,778 
bilhões, no primeiro semestre de 2015, um crescimento de 
20,6% em relação ao primeiro semestre do ano passado. O 
número vai de encontro com o balanço das demissões no 
mesmo período. O número de empregados na holding em 30 de 
junho de 2015 foi de 93.902, o que representa um corte de 5.125 
postos de trabalho, queda de 5,2% no quadro de funcionários, 
em doze meses. Uma parte da explicação, segundo o relatório 
do Banco, está no fato de que em novembro de 2014, ocorreu a 
transferência de 2.431 funcionários da Scopus Tecnologia para 
a IBM Brasil, que foi vendida.
 Foram fechadas 52 agências e 34 PA's em doze 
meses, contudo, foram abertas 1.856 unidades do 
correspondente bancário Bradesco Expresso.
Em relação apenas ao segundo trimestre, o lucro líquido 
ajustado foi de R$ 4,473 bilhões, com alta de 5,4% em relação 
ao trimestre anterior. O retorno anual sobre o Patrimônio 
Líquido médio foi de 21,9% e registrou crescimento de 1,2 
pontos percentuais em doze meses.
 As operações de crédito cresceram 6,5% em doze 
meses, mantendo-se estável no trimestre num montante de R$ 
463,4 bilhões. As operações com pessoas físicas cresceram 
6,2% em relação a março de 2014, chegando a R$ 143,5 
bilhões, enquanto as operações com pessoas jurídicas 
alcançaram R$ 320,0 bilhões, com elevação de 6,2% em doze 
meses, mas apresentando queda de 0,4% no trimestre.
 A receita com prestação de serviços mais a renda das 
tarifas bancárias cresceu 13,4% em doze meses, totalizando 
R$ 11,8 bilhões. Já as despesas de pessoal subiram apenas 
5,0%, chegando a R$ 7,1 bilhões. Com isso, a cobertura dessas 
despesas pelas receitas secundárias do banco ficou em 
167,2% no 1º semestre de 2015 (12,3 pontos percentuais a 
mais que em junho de 2014).
  Contraf-CUT

 Em grupo específico sobre Emprego, delegados da 17ª 
Conferência Nacional dos Bancários discutiram propostas a serem 
incluídas na pauta de reivindicações da categoria, que será negociada 
com a federação dos bancos (Fenaban).
 Os debates se deram com tranquilidade e as divergências 
foram solucionadas com diálogo e construção de consensos. Entre os 
principais pontos aprovados estão a inclusão de artigo em que se 
reivindica a garantia dos empregos de todos os trabalhadores 
abrangidos pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) durante a 
vigência da mesma e a ratificação do Convenção 158 da OIT, que coíbe 
dispensas imotivadas.
 Outro item importante da pauta é a determinação de no 
mínimo 15 funcionários por agência bancária, sendo que desses pelo 
menos dois desempenhem a função de caixa.
 Entre vários outros pontos do tema, os trabalhadores 
reivindicarão a redução da jornada de trabalho para 5 horas diárias e 25 
horas semanais, com intervalo de 15 minutos para descanso. Também 
se condiciona a ampliação do período de atendimento bancário ao 
público à criação de outros turnos de trabalho. Foi consenso ainda a 
proibição de funcionamento de agências, inclusive das agências de 
negócios, aos sábados, domingos e feriados.
Contraf-CUT

GARANTIA DO EMPREGO BANCÁRIO SERÁ 
PRIORIDADE NA CAMPANHA NACIONAL 2015
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CONGRESSO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS 
DO BNB DEFINE PAUTA DA CAMPANHA 2015

 Foi realizado nos dias 24 e 25/7, em 
Recife (PE), o XXI Congresso Nacional dos 
Funcionários do BNB, onde cerca de 120 
part ic ipantes debateram e e lencaram 
pr ior idades para pauta específica do 
funcionalismo a ser negociada com o Banco 
durante a campanha salarial 2015.

 A revisão do PCR, isonomia, ponto 
eletrônico, combate à terceirização, melhorias 
na Camed e Capef, luta por aumento real, 
escolha de diretor representante no Conselho 
de Administração (Caref), estão entre as 
principais demandas específicas apontadas  
pelo funcionalismo.

 Os par t i c ipantes  des tacaram a 
importância da valorização do funcionalismo do 
BNB, como principal instrumento para 
impulsionar o papel de desenvolvimento 
reg iona l  do  Banco  d o  Nordes te .  Os 
cong ress i s tas  p res ta ram a inda  uma 
homenagem ao ex-presidente do SEEB/SE, 
José de Souza, que faleceu em outubro do ano 
passado, em Fortaleza, quando veio participar 
da assinatura do acordo coletivo do BNB em 
vigência.

 O secretário geral da Contraf-CUT, 
Carlos Souza, destacou que o cenário 
econômico é difícil, mas que os bancos estão 
lucrando e têm totais condições de atender as 
justas reivindicações dos bancários. “O banco 
público que queremos não é aquele que disputa 
mercado com o Bradesco, mas um banco 
público que é comercial sim, mas que 
proporciona e impulsiona o desenvolvimento do 
País”, refletiu Carlos Souza.

 “Nos dois últimos anos, a política 
implementada pelo BNB foi a de crescimento, 
abrindo mais de 100 agências e chamando 
mais de três mil concursados. Então, ouvir e ler 
na grande imprensa cearense que essa política 
está equivocada é muito preocupante. Mas não 
podemos nos deixar abalar, porque o Ceará, o 
Nordeste e o Banco tiveram crescimentos 
satisfatórios e sabemos que a nossa unidade 
nacional vai assegurar mais um ano de vitórias 
na nossa campanha salarial”,  finalizou Tomaz 
de Aquino, diretor do Sindicato e coordenador 
da Comissão Nacional dos Funcionários do 
BNB.
SEEB/CE

ITAÚ BATE NOVO RECORDE DE LUCRO, 
MAS CORTA 2.392 POSTOS DE TRABALHO

 O Itaú continua a registrar ganhos gigantescos e a liderar o 
ranking dos maiores bancos privados do País. De acordo com análise 
do Dieese, o lucro líquido recorrente do banco foi de R$ 11,942 bilhões 
no primeiro semestre de 2015, alta de 25,7% em relação ao mesmo 
período do ano passado. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido 
médio anual fechou em 24,7%, com crescimento de 1,6 ponto 
percentual em doze meses. Mas o progresso nos rendimentos não se 
reflete na geração de empregos. Ao contrário, o banco continua  
demitindo.

 O número de empregados da holding no semestre foi de 
85.028 e teve redução de 2,7%, o que representa o corte de 2.392 
postos de trabalho em doze meses. A rede de atendimento do Itaú 
também encolheu. O banco fechou 43 agências no período, mas criou 
44 "agências digitais", sem ponto físico, somente virtual. Também 
foram fechados 23 postos de atendimento (PAs). Por outro lado, o Itaú 
criou 721 novos correspondentes bancários de janeiro a junho deste 
ano.

Carteira de crédito

 O Dieese identificou que a carteira de crédito do banco 
cresceu 9,3% em doze meses, atingindo um montante de R$ 566,6 
bilhões (no trimestre houve queda de 2,1%). As operações com 
pessoas físicas cresceram 8,6% em relação ao mesmo período de 
2014, chegando a R$ 187,3 bilhões, tendo permanecido estável em 
relação ao primeiro trimestre. Houve ampliação dos segmentos de 
menor risco, como o consignado (52,3%) e o imobiliário (20,8%). Já as 
operações com pessoas jurídicas alcançaram R$ 295,4 bilhões, com 
elevação de 6,0% em doze meses, e queda de 3,0% no trimestre.

Inadimplência

 O índice de inadimplência superior a 90 dias apresentou 
queda de 0,1 ponto percentual, ficando em 3,3% no 1º trimestre. 
Apesar de a inadimplência estar baixa e em queda, as despesas com 
provisões para créditos de liquidação duvidosa (PDD's) subiram 
26,2%, totalizando R$ 11,0 bilhões.

Efeito Selic

 O crescimento do resultado com títulos e valores mobiliários 
foi diretamente influenciado pelos sucessivos aumentos na taxa Selic, 
que subiu para 14,25% ao ano. O aumento nos índices de preços 
também é outro fator que fez o resultado do Itaú quase dobrar, 
registrando 95% de crescimento em doze meses, totalizando R$ 29,7 
bilhões no primeiro semestre de 2015.

Receita X despesas de pessoal

 As receitas com prestação de serviços mais a renda das 
tarifas bancárias cresceram 12,2% em relação a junho de 2014 e 
somaram R$ 14,9 bilhões, enquanto as despesas de pessoal subiram 
9,5%, chegando a R$ 8,7 bilhões. Diante disso, a cobertura das 
despesas de pessoal pelas receitas secundárias do banco foi de 
171,6%, representando 4,2 pontos percentuais a mais que em junho de 
2014. 

Contraf-CUT 
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