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BANQUEIROS CHAMAM NEGOCIAÇÃO 
E NÃO APRESENTAM PROPOSTA

N
a negociação desta terça-feira 
4/9, entre Fenaban e Coman-
do Nacional,  os banqueiros 
enrolaram e não apresenta-

ram nada de novo, ou seja, repetiram a 
mesma proposta da rodada anterior de 
reajuste de 6% (reposição da infl ação e 
apenas 0,7% de aumento real), já consi-
derada insufi ciente pelos trabalhadores.

Com essa atitude, os banqueiros estão 
empurrando os bancários para greve. A 
categoria fará assembleias no dia 12/09. 
“Depois de um mês de negociações, que 
começaram no dia 7/8, e a sinalização de 
fechar a negociação na mesa, a Fenaban 
agendou negociação para esta terça 4, 
e não apresentou nenhuma melhora na 
proposta. A categoria está mobilizada, 
como demonstrou nas atividades realiza-
das no Dia Nacional de Luta em 3/9, para 
garantir que os bancos melhorem essa 
proposta”, afi rma Luiz César de Freitas, 
o Alemão, presidente da FETEC-CUT/SP.

Apesar de não haver nova negociação 
agendada pelos banqueiros, o Comando 
Nacional tem disposição para negociar, 
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12/09
Assembleia (de� agrar greve)

17/09
Assembleia (organização)

18/09
Greve por tempo indeterminado

bancários com aumento do piso, pagando 
uma PLR  maior e aumento real de ver-
dade”, reforça Alemão.

Entre as reivindicações também está 
a melhora nos auxílios, já que refeição 
em restaurantes aumentou 9% em um 
ano, segundo o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA). Além 
da necessidade do reajuste no auxílio 
alimentação, pois, segundo o IPCA, em 
um ano o valor do tomate, por exemplo, 
subiu 43,29%.

porém, deve haver uma proposta que 
contemple as reivindicações dos traba-
lhadores. “Acreditamos que os banquei-
ros têm plenas condições de valorizar os 

Calendário

IGUALDADE
O censo da categoria será 
refeito. A Fenaban se com-
prometeu em, ao longo de 
2013, fazer o planejamento, 
preparação e sensibilização 
dos trabalhadores para apli-
cação da pesquisa no início 
de 2014. Os debates entre 
representantes dos bancos 
e dos bancários serão na 
mesa temática de igualdade 
de oportunidades. O obje-
tivo é saber das condições 
das mulheres, dos negros, 
das pessoas com de� ciên-
cia, e trabalhar para que 
todos tenham as mesmas 
oportunidades nas institui-
ções � nanceiras.

 SEGURANÇA
O que tinha avançado re-
trocedeu. Nas negociações 
anteriores, os represen-
tantes dos bancos con-
cordaram em desenvol-
ver conjuntamente um 
projeto-piloto para testar 
equipamentos de preven-
ção contra assaltos e se-
questros, com itens que 
constam na minuta de 
reivindicações. No entanto, 
conforme jornais desta ter-
ça-feira 4, a Fenaban está 
descumprindo o acordado, 
pois já testando as novas 
medidas em Recife, sem a 
participação do Comando.

ASSÉDIO MORAL
O instrumento de combate 
ao assédio moral será man-
tido, mas tem de ser apri-
morado. Os trabalhadores 
querem que o programa 
seja mais divulgado entre 
os bancários e que o proces-
so de apuração das denún-
cias tenha mais efetividade. 
Também foi cobrado que 
todos os bancos partici-
pem. O Banco do Brasil não 
aderiu ao instrumento. O 
Comando apontou, ainda, 
que o instrumento de com-
bate é só uma medida e 
que para pôr � m ao assédio 
moral é preciso acabar com 
as metas abusivas.

EMPREGO
Os bancos se negaram a de-
bater emprego, informando 
que essas questões devem 
ser resolvidas em acordo 
coletivo de trabalho, ou 
seja, banco a banco. Diante 
disso, o Comando enviará 
carta a cada uma das ins-
tituições que compõem a 
mesa da Fenaban, solici-
tando espaço para discutir 
demandas fundamentais 
à categoria, como mais 
contratações, � m da rota-
tividade, da terceirização e 
das dispensas imotivadas, 
respeito à jornada de seis 
horas, universalização dos 
serviços bancários.

SAÚDE
Os bancos se compromete-
ram com atuação emergen-
cial junto aos trabalhadores 
afastados que ficam sem 
salário e benefício até a pe-
rícia do INSS ou devido à alta 
programada. Cláusula da 
Convenção Coletiva de Tra-
balho deve de� nir quanto, 
como e até quando pagar os 
salários dos afastados. Re-
presentantes dos bancários 
e da Fenaban procurarão 
a Previdência para cobrar 
solução para o problema. 
Os bancos também devem 
se posicionar sobre o des-
respeito ao direito à reabi-
litação após adoecimento.

RESUMO DAS NEGOCIAÇÕES



BANCOS TÊM DINHEIRO DE SOBRA PARA 
ATENDER REIVINDICAÇÕES DOS BANCÁRIOS
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E X P E D I E N T E

N
o primeiro semes-
tre deste ano, os seis 
maiores bancos que 
atuam no país lucra-
ram R$ 25,2 bilhões, 

1,20% maior do que o resultado 
em igual período de 2011. Essa 
evolução, no entanto, é bem maior. 
Ela está escondida por detrás da 
manobra contábil, utilizada pelas 
instituições financeiras para su-
perdimensionar as provisões para 
devedores duvidosos.

Nesse 1º semestre, o provisiona-
mento subiu para R$ 39,15 bilhões. 
Ou seja, um truque para esconder o 
lucro, já que a inadimplência está 
em queda. Haja vista que, entre 
junho de 2011 e junho deste ano, o 
Banco Central detectou crescimento 
da inadimplência de apenas 0,7 
ponto percentual.

“Maquiar os balanços é uma 
tática para esconder os resultados 
fabulosos e se apropriar da desculpa 
de uma crise fi nanceira internacional 
que, na verdade, passa muito longe 
dos bancos aqui no Brasil”, avisa 
Luiz César de Freitas, o Alemão, pre-
sidente da FETEC-CUT/SP, ao lem-
brar que, enquanto diversos setores 
da economia colocam o pé no freio, 
os bancos daqui vivem em um oásis.

Para se ter idéia, entre 2004 
e 2011, a somatória do lucro do 
Itaú, Bradesco, Caixa Federal, BB, 
Santander e HSBC praticamente 
triplicou. E isso como fruto de uma 
atuação sem qualquer responsabili-
dade social, às custas de juros extor-
sivos e tarifas abusivas cobrados da 
sociedade pelos bancos, ao mesmo 
tempo em que seguiram reduzindo 
a folha de pagamento, por meio das 
demissões, da alta rotatividade, da 
sobrecarga de trabalho e das metas 
abusivas impostas aos funcionários.

   Em R$ Mil
   JUNHO  Variação
 2011 2012 
Banco do Brasil   6.153.000  5.690.000  -7,52%
Caixa Econômica Federal 2.274.308  2.846.348  25,15%
Bradesco  5.563.000  5.712.000  2,68%
Itaú Unibanco 6.954.689  7.128.689  2,50%
Santander 3.376.000  3.230.000  -4,32%
Safra 584.933  596.754  2,02%
HSBC 611.990  602.460  -1,56%
 25.517.920  25.806.251  1,13%

Fonte: Demonstrações contábeis dos bancos.

LUCRO LÍQUIDO DOS BANCOS

DIA NACIONAL DE LUTA - Na segunda-feira 4/9, bancários cutistas do Estado de SP 
atrasaram a abertura das agências para pressionar por melhorias na proposta dos 
bancos e avisam: mobilização vai aumentar!
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DESPESA DE PROVISÃO PARA CRÉDITOS \
DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA DOS BANCOS

   Em R$ Mil
 JUNHO  Variação
 2011 2012 
Banco do Brasil  5.478.495  6.934.209  26,57%
Caixa Econômica Federal 2.975.824  3.634.996  22,15%
Bradesco 5.219.181  6.948.680  33,14%
Itaú Unibanco 9.487.170  12.019.821  26,70%
Santander 5.716.508  7.782.799  36,15%
Safra 216.758  456.383  110,55%
HSBC 1.111.518  1.816.453  63,42%
 30.205.454  39.593.341  31,08%
Fonte: Demonstrações contábeis dos bancos.   


