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Os bancários do Estado de SP 
tiveram papel determinante na con-
dução da Campanha Nacional. É na 
região que estão o maior volume e as 
maiores concentrações de trabalha-
dores de bancos. Por isso, o empenho 
da FETEC-CUT/SP e sindicatos fi liados 
para garantir que todos pudessem 
participar da mobilização.

A organização da campanha 
teve início ainda no primeiro semes-
tre, com levantamento nas bases 
sobre os problemas enfrentados nos 
locais de trabalho, além da realiza-
ção de debates nos sindicatos e de 
encontros regionais, com elabora-
ção de propostas de reivindicações 
e de estratégias. “Todos os debates 
foram aprofundados na Confe-
rência Estadual e, posteriomente, 
encaminhados para a Conferência 
Nacional dos Bancários, onde foram 
aprovados a minuta e o calendário 
da campanha”, explica o presidente 
da FETEC-CUT/SP.

“Todos os debates visaram or-
ganizar a luta, de forma a acolher 
os anseios dos trabalhadores. É uma 
metodologia que, ano a ano, tem 
possibilitado à categoria avançar em 
suas conquistas”, conclui o dirigente.

BANCÁRIOS CONQUISTAM AUMENTO 

REAL PELO 11º ANO CONSECUTIVO

A 
categoria bancária assi-
nou, no último dia 13 de 
outubro, a 22º Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) e 
respectivos aditivos do Ban-

co do Brasil e da Caixa, assegurando 
aumento real pelo 11º ano consecuti-
vo, além de conquistas sociais, como 
fruto da mobilização nacional.

Foram sete dias de greve com pa-
ralisações de mais de 10 mil locais 
de trabalho em todo o país, numa 
demonstração de força e determina-
ção dos trabalhadores, possibilitando 
importantes avanços na mesa de ne-
gociação entre os representantes dos 
bancos e do Comando Nacional.

Dentre as conquistas está o aumen-
to real do salário, sendo 8,5% para 
salários e demais verbas (aumento real 
de 2,02%), 9% para os pisos (2,49% 
acima da infl ação) e 12,2% para o vale-
-refeição (5,5% de ganho real).

Além da valorização profi ssional, a 
Campanha Nacional 2014 possibilitou 
a inclusão de nova cláusula na CCT, 
prevendo a adoção de mecanismos de 
combate às metas abusivas e o assédio 
moral, bem como adiantamento de 13º 
salário para os afastados, realização de 
seminários sobre novas tecnologias, 
negociações com o movimento sindi-
cal sobre programas de reabilitação 
profi ssional, realização de campanhas 
nos bancos de combate ao assédio 

Organização 
estadual

sexual e adoção de medidas para ga-
rantir o usufruto de direitos aos casais 
homoafetivos.

“São importantes conquistas que 
só foram possíveis mediante a organi-
zação e determinação da categoria de 
ir à luta defender melhores condições 
de salário e de trabalho”, afi rma Luiz 
César de Freitas, o Alemão, presidente 
da FETEC-CUT/SP. “Ao fecharmos essa 
campanha, os bancários acumulam, de 
2004 para cá, aumento real de 20,7% 
nos salários e de 42,1% nos pisos”.

No Banco do Brasil e na Caixa Fe-
deral, também há o compromisso de 
cada instituição promover duas mil no-
vas contratações em todo o país, como 
forma de minimizar a sobrecarga de 

trabalho sofrida pelo funcionalismo. 
Além disso, está prevista em ambos 
os bancos a adoção de medidas para 
limitar as horas extras, bem como 
promover o efetivo pagamento caso 
sejam necessárias.

DIAS PARADOS 
Os sete dias de greve não serão 

descontados. As horas serão compen-
sadas, de forma que mais da metade 
do tempo parado será anistiado.

Tanto para bancos privados, Caixa 
e BB, quem tem jornada de seis horas 
compensará até uma hora por dia de 
15 a 31 de outubro. Para os que traba-
lham oito horas, até uma hora por dia 
entre 15 de outubro e 7 de novembro. 
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BANCÁRIOS DA
FETEC-CUT/SP ENGAJADOS
NA LUTA DA CATEGORIA
Em todo o Estado, os bancários mostraram sua unidade e finalizaram a Campanha 
Nacional 2014 com conquistas que vão além do aumento real. A mobilização conquistou 
uma das principais reivindicações da categoria, o combate ao assédio moral.

“Os bancários 
mostraram sua força 

de mobilização e 
paralisaram mais de 10 

mil locais de trabalho. 
Com essa unidade, 

conseguiram arrancar 
aumento real pelo 11º 
ano consecutivo. Além 
disso, foi conquistada, 

uma nova cláusula 
para prevenir o assédio 

moral e as metas 
abusivas que tanto 

adoecem a categoria”, 
Luiz César de Freitas, 
o Alemão, presidente 

da FETEC-CUT/SP.  Pa
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 “Com garra e 
determinação 
os bancários 
fizeram uma 
campanha 
vitoriosa”, Aline 
Molina, diretora 
de Finanças da 
FETEC-CUT/SP. 

Bancários denunciam metas abusivas

Assis Vale do RibeiraBragança Paulista

São Paulo

Mogi das Cruzes

 “Nesta campanha, 
conquistamos avanços 
importantes para os 
trabalhadores nas áreas 
da saúde e condições 
de trabalho”, Roberto 
Rodrigues, secretário-
geral da FETEC-CUT/SP.
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C
om a conquista dos 2,02% 
de aumento real desta Cam-
panha Nacional 2014 – o 
maior não escalonado desde 
1995 – os bancários somam 

20,7% de reajustes acima da infl ação 
desde 2004 nos bancos privados. Na 
Caixa Federal e no Banco do Brasil, 
o ganho nesse período foi de 21,3%.

Para o piso, a valorização é ainda 
maior. Com os 2,49%, o reajuste real 
desde 2004 soma 42,1%.

No entanto, essa é uma realidade 
que se contrasta com a da década 
de 90, quando o que imperava era o 
arrocho e o desemprego, decorrentes 
das políticas neoliberais do governo de 
Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Entre 1995 e 2003, os bancários 
dos bancos privados viram seus salários 
encolherem 8,6% em relação à infl ação 
do período. Para os trabalhadores dos 
bancos públicos, a situação foi ainda 
pior: perdas de 36,3% no Banco do Bra-
sil e de 40% na Caixa Federal. Somado 

a isso veio o drástico corte de postos de 
trabalho no setor. Entre 1994 e 2002, 
o número de bancários foi reduzido em 
30,3%.

Em 1990 havia 174 bancos privados 
brasileiros. Esse número foi caindo até 
chegar a 105 no ano 2000 e aos atuais 
87. Os públicos federais e estaduais fo-
ram reduzidos a menos da metade: eram 
34 em 1990, passaram a 17 em 2000, 
chegando às atuais 11 instituições. 
Por outro lado, a presença dos privados 
estrangeiros no país aumentou 244%: 
de 18 em 1990 para 70 em 2000 até 
os atuais 62 bancos. 

Dessa leva de destruição do patrimô-
nio nacional, pode-se destacar a venda 
do Banespa ao Santander por um valor 
muito aquém do de mercado.

Foram anos de muitas difi culdades 
para toda a classe trabalhadora e que, 
independentemente de toda a luta, só 
foi possível iniciar uma reversão quando 
o país elegeu um novo governo, desta 
vez de caráter democrático-popular.

O AUMENTO REAL NO SALÁRIO

Nas eleições do próximo dia 26, 
dois debates estão colocados: o Brasil 
para todos e o Brasil das elites. Por 
isso a importância de a classe traba-
lhadora resgatar na história dados 
que possibilitem fazer o comparativo.

Enquanto hoje o país conta com 
inúmeros investimentos sociais, os 
anos do governo do PSDB foram 
de ataques aos direitos trabalhistas 
e à organização dos trabalhadores, 
abertura do mercado e desmonte 
das estatais, com a clara intenção de 
favorecer as privatizações, cuja con-
sequência foi a total precarização dos 
serviços, a exemplo das telecomuni-
cações e de fornecimento de energia.

Como resultado dessa política de 
Estado mínimo, inúmeras instituições 
nacionais quebraram, elevando o ín-
dice de desemprego no país e, conse-
quentemente, a exclusão social. Um 
dos frutos do corte de investimentos 
demandado pelo governo FHC foi o 
apagão sofrido em 2001, o maior da 
história nacional.

 “Felizmente, em 2002, com a 
eleição do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, o Brasil passou a contar 
com políticas públicas voltadas para 
o combate à miséria e ao desempre-
go”, afi rma Luiz César de Freitas, o 
Alemão, presidente da FETEC-CUT/SP.

Conforme relatório da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), entre 
2001 e 2012, o Brasil reduziu a pobreza 
extrema em 75%. Desde 2003, foram 
criados no país 20,264 milhões de 
empregos formais. Uma média anual 
de 1,9 milhão, durante o governo Lula 
e 1,6 milhão com a atual presidenta.

De 1995 a 2002, sob Fernando 
Henrique Cardoso, o país criou ape-
nas 5,017 milhões de empregos for-
mais. Uma média de 627 mil por ano.

Com as políticas públicas ado-
tadas partir de 2002, a mortalidade 
infantil por desnutrição no Brasil caiu 
58%, permitindo que a meta de 2015 
fosse atingida já em 2011. Também 
vale destacar as mais de 3,1 milhões 
de residências que tiveram acesso à 

luz elétrica desde o início do progra-
ma Luz para Todos, em 2004.

Além da elevação da renda, mo-
tivada por programas como o Bolsa 
Família e a valorização do salário 
mínimo, os brasileiros também pas-
saram a ter acesso a bens e a serviços 
públicos, como água potável, sanea-
mento, eletricidade e moradia.

A democratização da educação 
também faz parte da política de go-
verno dos últimos 11 anos, quando 
foram criados o ProUni, o Sisu e a po-
lítica de cotas. De 2003 a 2010 houve 
um salto de 31% na quantidade de 
universidades federais e o número de 
escolas técnicas foi quadruplicado.

“Tratam-se de avanços sociais 
que vêm contribuindo para um Brasil 
melhor. No entanto, é preciso seguir 
consolidando essas políticas, sob o 
risco dessas conquistas irem por água 
abaixo. Por isso a importância de 
votar na defesa do país que estamos 
construindo”, sintetiza o presidente 
da FETEC-CUT/SP.

AVANÇOS FINANCEIROS
DA CATEGORIA

Brasil de ontem X Brasil de hoje
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PERDA REAL
DOS BANCÁRIOS
NO GOVERNO FHC
1994 A 2002

GANHO REAL 
DOS BANCÁRIOS
NOS GOVERNOS 
LULA E DILMA 
2003 A 2013

Bancos
Privados

Banco
do Brasil

Caixa
Federal

Salário Emprego

+20,7% +21,3% +21,3% +28%

-8,6% -36,3% -40% -36,3%

 A partir de 2002, os acordos passaram a 
prever reajuste para todas as verbas sala-
riais – comissionados também passaram 
a ter reajuste por acordo coletivo.

 Cesta-alimentação subiu de R$ 163,72 
em 2002 para R$ 431,16 em 2014 – au-
mento de 163%.

 Auxílio-refeição (valor mensal) subiu de 
R$ 227,92 em 2002 para R$ 572,00 em 
2014 – aumento de 151%. 

 Em 2002, a PLR da Fenaban era de 80% 
do salário, mais parcela fi xa de R$ 550,00 
(com teto de R$ 4.100,00). Em 2014 é 
90% do salário mais R$ 1.837,99, limita-
do a R$ 9.859,93; se o total fi car abaixo 
de 5% do lucro líquido, salta para 2,2 
salários, com teto de R$ 21.691,82.


