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Faça chuva ou faça sol, os bancos 
sempre ganham. Apenas no primeiro 
trimestre de 2015, os cinco maiores no 
Brasil (BB, Caixa Federal, Bradesco, Itaú e 
Santander) registraram lucro de R$ 16,3 
bilhões. Um crescimento de 21,8% em re-
lação ao mesmo período do ano passado, 
enquanto diversos países enfrentam uma 
crise econômica mundial.

Com a certeza de que não existe crise 
no sistema � nanceiro nacional, os bancá-
rios iniciam a Campanha Nacional 2015, 

EMPREGO, AUMENTO REAL
E CONDIÇÕES DIGNAS DE TRABALHO
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com a disposição de lutar pelo � m das 
demissões; mais empregos; aumento real 
de salários; PLR, piso, vales alimentação e 
refeição maiores, além de melhores con-
dições de trabalho.

A minuta de reivindicações, a estra-
tégia e o calendário da campanha foram 
aprovados durante a 17ª Conferência Na-
cional dos Bancários, realizada entre 31 
de julho e 02 de agosto, em São Paulo, 
com participação de 667 delegados de 
todo o país.

O combate às metas abusivas e ao 
assédio moral e a reivindicação por mais 
segurança continuam como eixo central 
da campanha, ao lado das questões so-
bre valorização pro� ssional. 

A minuta, que foi entregue aos ban-
queiros neste dia 11 de agosto, traz, den-

tre as reivindicações econômicas, reajus-
te de 16% (que corresponde à reposição 
da in� ação mais 5,7% de aumento real), 
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 e 14º salário.

Na defesa do emprego, os bancários 
reforçam a luta pela rati� cação da Con-
venção 158 da OIT, que coíbe dispensas 
imotivadas e contra as terceirizações, so-
bretudo diante dos riscos de aprovação 
do PLC 30/15 no Senado Federal. 

Além das questões especí� cas da 
categoria, os bancários ampliarão a par-
ticipação nas lutas gerais da sociedade, 
fortalecendo as mobilizações pela refor-
ma política, pelo � m do � nanciamento 
privado para campanhas eleitorais, pela 

reforma tributária, democratização dos 
meios de comunicação, em defesa da 
Petrobras (não à quebra do sistema de 
partilha), além da defesa da democracia e 
dos direitos, redução da taxa de juros com 
crescimento e desenvolvimento econô-
mico, auditoria da dívida pública e contra 
a criminalização dos movimentos sociais.

“Crise é uma palavra que não existe 
na realidade do setor � nanceiro. Para fa-
zer frente a possíveis desculpas dos ban-
queiros, os bancários apostam no forta-
lecimento da organização. A categoria 
seguirá defendendo a unidade, como for-
ma de avançar nas conquistas e de barrar 
qualquer tentativa de retrocesso, seja nos 
bancos ou nas lutas da sociedade”, a� rma 
Luiz César de Freitas, o Alemão, presiden-
te da FETEC-CUT/SP.

PRINCIPAIS 
REIVINDICAÇÕES

 Reajuste salarial de 16% (reposição da 
in� ação mais 5,7% de aumento real)

 PLR: três salários mais R$ 7.246,82 de 
parcela � xa adicional

 Piso: R$ 3.299,66
 (salário mínimo do Dieese)
 Vales alimentação, 13ª cesta e 

auxílio-creche/babá: no valor de
 R$ 788 cada (salário mínimo nacional)
 Vale-refeição: R$ 34,26 ao dia
 14º salário
 Garantia de emprego, ampliação 

das contratações e adoção 
da Convenção 158 da OIT 
(Organização Internacional do 
Trabalho) que coíbe dispensas 
imotivadas

 Fim das metas abusivas, do assédio 
moral e das revistas íntimas

 Medidas de segurança, como dois 
vigilantes durante o expediente e 
instalação de biombos nos caixas.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS 2015
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A 
alta lucratividade dos ban-
cos não justi� ca o corte de 
cerca de 3 mil postos de 
trabalho no setor, realiza-
do somente no primeiro 
trimestre deste ano, confor-

me pesquisa do Dieese.
“Mesmo com lucros bilionários, os ban-

cos seguem reduzindo, a cada ano, o nú-
mero de trabalhadores, ao mesmo tempo 
em que impedem o acesso de clientes nas 
agências, empurrando-os para canais al-
ternativos de atendimento. Tudo para cor-
tar custos. Isso é inadmissível. A defesa do 
emprego é tema central desta Campanha 
Nacional 2015”, a� rma Luiz César de Freitas, 
o Alemão, presidente da FETEC-CUT/SP.

Atendendo à maioria dos 48 mil parti-
cipantes da Consulta Nacional, foi de� nida 
como prioridade a inclusão de cláusulas 
na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), 
prevendo a manutenção dos empregos 
de todos durante sua vigência; a determi-
nação de no mínimo 15 funcionários por 
agência, dos quais pelo menos dois caixas; 
a redução da jornada para cinco horas diá-
rias e 25 horas semanais, com intervalo de 
15 minutos para descanso; e a proibição 

de funcionamento de agências, inclusive 
de negócios, aos sábados, domingos e fe-
riados. Também se condiciona a ampliação 
do período de atendimento bancário à 
criação de turnos de trabalho.

Combate à terceirização
Reverter toda terceirização em ativi-

dades do ramo � nanceiro, com a contra-
tação desses funcionários pelos bancos, 
também está dentre as prioridades.

Além disso, a categoria continuará 
combatendo o PL da Terceirização (que 
tramita agora como PLC 30/2015, no Se-
nado), em virtude dos riscos que ele re-
presenta para a classe trabalhadora. “A 
terceirização é um tumor de um grande 
câncer, que é a � exibilização trabalhista. 
Ela permite diversos malefícios aos tra-
balhadores, como a rotatividade de em-
pregados e desvio de função”, explicou 
o advogado Eugênio Tovar, assessor de 
diversas entidades sindicais do México, 
durante a 17ª Conferência Nacional.

Para a defesa do emprego, os bancá-
rios fortalecerão as lutas pela rati� cação 
da Convenção 158 da OIT, que coíbe dis-
pensas imotivadas.

Categoria quer saúde e segurança
Bancários estão adoecendo por conta 

do assédio moral e metas abusivas. Dentre 
os que responderam à Consulta Nacio-
nal, 18,66% a� rmaram ter se afastado por 
motivo de doença nos últimos 12 meses e 
20,11% declararam ter feito uso de medi-
camento controlado no mesmo período.

A categoria busca novos avanços nes-
ta luta e entende que as metas não po-
dem ser impostas, têm de ser construídas 
coletivamente e levando em conta o local 
e as condições de trabalho. 

Os bancários reivindicam alteração 
no conceito da cláusula da CCT intitulada 
“Programa de Reabilitação ao Trabalho” 
para “Programa de Retorno ao Trabalho”.  
Também defendem a extensão integral 
de benefícios para funcionários afasta-
dos por problemas de saúde, ampliação 
da licença maternidade para pais de 
crianças adotadas, independentemen-
te da idade; além da redução de jorna-

da para mães que amamentam por um 
perío do maior de 12 meses.

O � m da revista de funcionários, pra-
ticada em muitas agências pelo país, tam-
bém está entre as principais reivindicações 
da categoria.

Sobre segurança, os bancários reivin-
dicam prevenção contra assaltos e seques-
tros com permanência de dois vigilantes 
por andar nas agências e pontos de servi-
ços bancários, conforme legislação. Insta-
lação de portas giratórias com detector de 
metais na entrada das áreas de autoaten-
dimento e biombos nos caixas. Abertura e 
fechamento remoto das agências, � m da 
guarda das chaves por funcionários.

Outra reivindicação é a extinção das 
tarifas para transferências de dinheiro via 
DOC e TED. O objetivo é combater o crime 
de “saidinha”, já que muitas vítimas sacam 
grandes quantias em espécie para evitar 
as tarifas. 

A construção da campanha dos ban-
cários é um processo que envolve traba-
lhadores dos bancos de todo o país. O 
primeiro passo é a realização da Consul-
ta Nacional, realizada pelos sindicatos, 
por meio da qual os bancários de base 
elegem os temas prioritários a serem le-
vados para mesa de negociação.

Na base da FETEC-CUT/SP, além da 
consulta, são realizados debates com as 
direções dos sindicatos a partir de avalia-
ções das conjunturas estadual e nacional.

Na sequência, as discussões são 
aprofundadas nas Conferências Regio-
nais e, posteriormente, durante a Confe-
rência Estadual, onde são aprovadas as 
propostas para comporem os debates 

da Conferência Nacional. Neste fórum 
maior, representantes dos bancários de 
todo o país aprovam a pauta de reivin-
dicações a ser entregue aos bancos para 
início das negociações.

“É um processo inteiramente demo-
crático. Os bancários dão a sua opinião, 
participando desde o início da construção 
da minuta”, a� rma Luiz César de Freitas, o 
Alemão, presidente da FETEC-CUT/SP.

“Com essa metodologia, a FETEC-
CUT/SP e sindicatos � liados contribuem 
positivamente para a organização dos 
trabalhadores. Democracia, mobiliza-
ção e unidade são fatores-chave para 
continuarmos realizando campanhas 
vitoriosas”, conclui o dirigente.

Privilegiando a democracia
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