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GREVE NO BB:
PODÍAMOS CONQUISTAR MAIS!
Após nove dias de gre-

ve, voltamos ao tra-
balho com uma certeza: 
era possível conquistar 
mais! Neste ano, conta-
mos com a adesão de 
setores que normalmente 
não participam da para-
lisação, como colegas 
do CSA e os advogados 
do banco. A greve teve 
a metade da duração do 
ano passado, tinha fôle-
go para crescer mais e 
conquistar itens impor-
tantes da nossa pauta.

AO CONTRÁRIO DOS BANQUEIROS, OS BANCÁRIOS CONTINUAM PERDENDO NO GOVERNO DILMA

Mais uma vez, a exemplo do que 
ocorreu na greve dos servidores 

federais, o Governo Dilma se mostrou 
totalmente intransigente com as reivin-
dicações dos trabalhadores. 

Dilma não avançou em nenhuma rei-
vindicação específica dos trabalhadores 

dos bancos públicos e ainda apresentou 
uma proposta no Banco do Brasil que 
na prática retira direitos, exigindo sus-
pensão das ações judiciais referentes às 
7a e 8a horas. 

Enquanto isso, os bancos continuam 
tendo lucros bilionários, sendo o setor 

da economia com a mais alta lucrativi-
dade. O Governo mais um vez se escon-
deu atrás da FENABAN para não apre-
sentar um índice de reajuste digno para 
a categoria, mas, ao mesmo tempo, não 
seguiu a proposta de piso (8,5%) apre-
sentada pelos banqueiros, mostrando 

que a tática da Mesa Única defendida 
pela CONTRAF é uma farsa.

O pior é que, para fazer isso, o gover-
no e o BB continuaram contando com a 
valiosa ajuda da maioria dos sindicatos 
ligados à CONTRAF/CUT, como o de 
São Paulo.

QUEM SE MOBILIZA CONQUISTA:
O EXEMPLO DA CABB!

Neste ano, os colegas das Cen-
trais de Atendimento do Banco 

(CABB´s) demonstraram o caminho 
para conquistarmos nossas reivindi-
cações. Antes mesmo de começar a 
campanha salarial, organizaram-se e 
fizeram um encontro nacional dos aten-
dentes. Foram realizadas duas paralisa-
ções em nível nacional, de duas horas 
cada uma, antes da greve da categoria. 
Durante a greve, alcançaram, em São 
Paulo, uma paralisação superior a 90%. 
O resultado foi que duas reivindicações 
centrais dos colegas foram atendidas: a 
trava de dois anos para solicitar trans-
ferência foi reduzida para um ano e as 
comissões de atendentes A e B foram 

unificadas, com aumento do valor de 
referência para R$ 2554,20. 

Hoje um atendente que esteja no pri-
meiro nível do PCS (A1) receberia o 
piso de ingresso atual de R$ 1760 mais 
comissão de atendente R$ 196,00, tota-
lizando o total de R$ 1958,16. O aten-
dente B nessa condição vai ter um au-
mento de 30,43%.

Uma reivindicação importante dos 
colegas - de que a comissão de aten-
dente não tenha valor inferior a 55% 
do salário - ainda falta ser atendida. 
Mas esta vitória nos demonstra que, 
quando estamos organizados e mobi-
lizados, é possível conquistar nossas 
reivindicações.

Mobilização permanente e 90% de adesão à greve resultaram na 
única conquista significativa do acordo!

JORNADA DE 6 HORAS:
MOBILIZAR PARA CONQUISTAR!
Janeiro de 2013 vem aí! Até lá, vamos mostrar para o BB, com mui-
ta mobilização, que não aceitaremos mais uma armadilha!

A proposta da oposição é que siga-
mos o exemplo da CABB, cons-

truindo um plano de lutas até janeiro, 
quando o banco deverá apresentar um 
novo plano de comissões para que al-
guns cargos comecem a trabalhar 6 
horas. Se não organizarmos a mobiliza-
ção, certamente a proposta apresentada 
resultará em perdas para todos. 

Estão colocadas as possibilidades de 
que o BB reduza o valor das comissões, 
mantenha grande parte dos comissiona-

dos trabalhando oito horas e ainda não 
pague de forma integral o valor dos úl-
timos 5 anos referente às 7a e 8a horas.

O Sindicato de São Paulo deve con-
vocar imediatamente uma reunião com 
os delegados sindicais para organizar-
mos um plano de lutas que, daqui até 
janeiro, dê um recado bem claro ao 
BB: 

A lei já nos garante a jornada de 6 
horas! Não abriremos mão do que é 
nosso direito!

NÃO À COMPENSAÇÃO DAS HORAS: 
QUEM LUTOU POR TODOS NÃO 

MERECE SER PUNIDO!
Não vamos aceitar que os que lu-

taram sejam penalizados. Por isso a 
Oposição propõe que nos organizemos 
para não compensar um minuto sequer 
das horas da greve, o que inclui tam-
bém não fazer horas extras durante o 
período previsto para a compensação. 

Infelizmente, mais uma vez, o Sindi-

cato assinará um acordo sem a anistia 
dos dias parados, contrariando todos os 
apelos feitos repetidamente pela base. 

Mas lembramos: as horas não com-
pensadas até dia 15 de dezembro serão 
anistiadas, ou seja, não poderá haver 
qualquer desconto ou punição aos que 
não compensarem.

ASSEMBLÉIA FINAL: 
bancários votam a continuidade da greve (foto). Sindicato divide a categoria e, com a 
ajuda dos gerentes, desmontam a greve.
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Apesar do acordo insuficiente, do 
controle quase absoluto que a 

CUT tem sobre a maioria dos sindicatos 
de bancários do país (cerca de 90% das 
entidades sindicais têm direções cutistas) 

e da audácia das manobras com as quais 
seus sindicatos enterraram o movimento, 
alguns episódios desta greve mostraram 
que com mobilização os trabalhadores 
podem superar todos esses obstáculos.

Em Belém, os trabalhadores do 
BANPARÁ (Banco do Estado do Pará) 
aprovaram no encontro específico da ca-
tegoria um índice de reajuste de 15%, 
contrariando o sindicato (dirigido pela 
CSD/CUT), que inclusive protocolou 
junto ao banco uma pauta com reajuste 
de 10,35% (o mesmo apresentado para a 
FENABAN). E mesmo começando a gre-
ve antes do calendário nacional definido 
pela CONTRAF/CUT, os trabalhadores 
conseguiram o mesmo acordo fechado 
nacionalmente, mas com anistia total dos 
dias parados.

No Banco do Brasil a proposta para 
encerrar a greve gerou uma crise no Co-
mando Nacional da CONTRAF/CUT, a 
ponto da votação sobre a aceitação do 

acordo ser bem apertada e de sindicatos 
de bases importantes como o da Bahia 
defenderem nas assembleias a rejeição da 
proposta. Como expressão desse acordo 
rebaixado, a base da maioria absoluta do 
Nordeste, do Pará, Rio Grande do Sul e 
Florianópolis disse não à proposta e se-
guiu em greve por mais um dia.

Os bancários da Caixa Econômica Fe-
deral também deram uma demonstração 
de força. Na noite do dia 26/09, quando 
a CONTRAF/CUT já tinha orientado a 
aceitação da proposta e o fim da greve, 
os trabalhadores derrotaram as direções 
sindicais nos maiores e na maior parte 
dos sindicatos do país, aprovando a con-
tinuidade da greve. Lamentavelmente, 
no dia seguinte, os sindicatos da CUT 
chamaram assembleias “relâmpagos” e, 
numa operação unitária com a direção 
da Caixa, lotaram as assembleias de ges-
tores à base de muita pressão e assédio, 
acabando de vez com o movimento.

Apesar dessas ações vergonhosas da 
CUT, ficou a lição de que quando os tra-
balhadores agem coletivamente, é possí-
vel vencer os banqueiros, o governo e in-
clusive os agentes do movimento que se 
colocam a serviço dos patrões. Isto pre-
cisa ser resgatado nas próximas mobili-
zações e só desse modo os trabalhadores 
podem impedir as traições dos sindicatos 
da CUT.

A oposição bancária parabeniza os ban-
cários que enfrentaram o sindicato, o go-
verno e a direção do banco. Mas somente 
com a maioria dos bancários em greve 
presentes nas assembleias será possível 
derrotar para valer a diretoria do sindica-
to, os patrões e a postura inaceitável dos 
gerentes que furam greve, não acatam o 
resultado das assembleias de greve, mas 
se acham no direito de votar pelo fim do 
movimento. Somente com a participação 
de todos podemos garantir que esse tipo 
de coisa não aconteça.

Com a participação dos bancários na mobilização,
É POSSÍVEL CONSTRUIR UM NOVO ROTEIRO!

Desde a criação do Comitê de Ética, 
há 2 anos, alertamos para distor-

ções sérias na sua composição (4 indica-
dos e 1 eleito) e funcionamento (eleitos 
não podem convocar reunião). Partici-
pamos das eleições com a perspectiva 
de mudar seu caráter . Batalhamos pelas 
mudanças e apresentamos inúmeras pro-
postas para que ele se transformasse em 
um instrumento de resistência do funcio-
nalismo. O BB sempre se negou a discu-
tir qualquer aspecto do Comitê.

No congresso dos funcionários do BB, 
representantes dos estados do RN, RJ, SP 
e PR, apresentaram a proposta de boico-
te às eleições do comitê que ocorreriam 
em agosto. O descaso do BB é tanto, que 
nem ao menos organizou as eleições. Em 
agosto, simplesmente prorrogou o man-
dato dos atuais representantes.

Pelo compromisso que mantemos com 
o programa através do qual fomos elei-
tos, hoje nos vemos obrigados a renun-
ciar aos nossos mandatos como membros 
eleitos dos comitês de ética dos estados 
de SP e RJ. Renunciamos porque NÃO 
SEREMOS CONIVENTES com a farsa 
em que se transformaram estes Comitês.

O banco utilizou-se desta ferramenta 
para dizer que combate o assedio moral. 
Mas em 27 comitês, durante dois anos, 
apenas 3 casos foram analisados. Nos ou-
tros 24, quando muito houve reunião de 
posse. Enquanto isso, o assédio moral só 
aumenta. Tanto é que o BB responde em 
juízo a vários processos, sendo recente-
mente condenado, pelo TRT-DF, por prá-
tica de danos morais coletivos. O assédio 
foi apontado como “verdadeira ferramen-
ta de gestão nas unidades do banco”.

Os dirigentes sindicais, por sua vez, 
omitem-se. Durante dois anos o SEEB/
SP ignorou os representantes eleitos do 
comitê: nenhum espaço foi concedido na 
imprensa sindical (Folha Bancária), nem 
nos fóruns da categoria. Em SP, a secre-
tária geral do sindicato, Raquel, negou-
se a conceder a palavra à representante 
eleita para que comunicasse à base sua 
renúncia.

Nas assembléias vimos as diretorias 

sindicais (SEEB/SP e SEEB/RJ), apresen-
tarem como grande avanço o “Protocolo 
para Prevenção de conflitos” (5.1.), onde 
o BB “adere a cláusula da CCT, sobre 
assédio moral, assinada com a Fenaban, 
definindo como canal específico a Diref”. 
Como sempre, é uma cláusula vaga, onde 
nossos negociadores deixam nas mãos do 
banco a regulamentação e funcionamen-
to. E tem um lado ainda mais perverso: 
cabe ao banco a apuração unilateral. Há 
alguns anos, este acordo vem sendo im-
plementado nos bancos privados e, como 
sabemos, lá também o assédio, ao contrá-
rio de diminuir, aumenta a cada dia.

A luta contra o Assédio Moral é central 
para os bancários. Começa por comba-
ter a principal causa, que são as metas. 
Chamamos os sindicatos de SP e RJ, que 
representam 40.000 bancários, a exem-
plo do DF, a entrarem com representação 
junto ao Ministério Público do Trabalho 
contra o BB por prática de Assédio Moral 
coletivo.

Assinam os membros eleitos para os 
comitês de ética de São Paulo e Rio de 
Janeiro:

Maria Valéria S. C. da Paz (Belela)
titular SP

Maria Fernanda Leister Costanzo 
suplente SP

Vânia Gobetti
titular RJ

Fernando Cordeiro
suplente RJ

Combate ao assédio moral?
A FARSA DO COMITÊ DE ÉTICA!

Veja no site do MNOB a carta de renúncia na íntegra:

ENTENDA O ACORDO DO BB:
Este acordo não responde aos nossos interesses!

Veja, no quadro abaixo, análise ponto a ponto:

Índice de 7,5%: abaixo de categorias centrais do funcionalismo
Setores importantes da econo-

mia brasileira têm lucratividade 
menor que o sistema financeiro e 
tiveram reajuste superior. Como 
exemplo podemos citar os meta-
lúrgicos que no caso da GM de 
São José tiveram 8,24% e a cons-
trução civil de Belém  onde os ofi-
ciais (pedreiros, carpinteiros, pin-
tores, ferreiros etc.) e ajudantes 

conquistaram 9,23% de reajuste 
salarial. Os encarregados, mes-
tres de obra e meio-oficiais con-
quistaram um índice de reajuste 
de 8,5%. Nos dois casos os sindi-
catos são filiados à CSP-CONLU-
TAS e mantém independência em 
relação ao governo federal, situa-
ção bem diferente do  Sindicato de 
Bancários de São Paulo.

O reajuste no piso de ingresso do BB foi inferior aos dos privados

O governo Dilma está sendo 
mais intransigente que os ban-
queiros privados, pois não esten-
deu os 8,5% sobre os pisos da 
Caixa e do BB. 

Durante toda a campanha, o 

Banco usou a desculpa da mesa 
única com a Fenaban para não 
valorizar e negociar nossa pau-
ta específica. Agora, estando na 
mesa única, o BB descumpre um 
dos itens do acordo.

Nada para os incorporados

Os colegas dos bancos incorpo-
rados continuaram sendo descri-
minados na questão da previdên-
cia e saúde. 

Nenhuma proposta com solu-
ções para a questão do ECONO-
MUS ou possibilidade de utiliza-
ção da rede da CASSI.

O acordo aprovado no BB deixa 
a REIVINDICAÇÃO ESPECÍFICA 
MAIS IMPORTANTE em aberto. 
Está colocada a possibilidade da 
redução da jornada ser feita com 
ou sem redução de salário. Qual-
quer proposta que implique em 
redução salarial não é conquista, 
mas ataque. 

Também está claro que cargos 
vão ter a redução de jornada para 
seis horas. A CCP que vai ser 
criada deve ser uma forma dos 
bancários receberem menos que 

o banco o deve nos últimos cinco 
anos pelo desrespeito da jornada 
de seis horas.Além disso, há a 
chantagem de se "abrir mão" das 
ações judiciais. Milhares já ga-
nharam a redução de jornada na 
justiça e podem ter suas vitórias 
canceladas.  O acordo desse jei-
to somente serve ao banco para 
diminuir seu passivo trabalhista e 
para livrar a cara do sindicato de 
SP que é um dos únicos que não 
tem ações judiciais coletivas sobre 
a jornada de seis horas.

Um cheque em branco para o banco: a reivindicação da jornada de 
6 horas

Um caixa executivo vai levar 
seis anos para chegar no primei-
ro nível da carreira de mérito. En-
quanto um gerente geral da CSL, 

CSO ou CSI nesse período já che-
gou ao nível M12. O banco conti-
nua achando que tem mérito são 
somente sua alta gerência.

PCR beneficia as grandes comissões

As três avaliações não garantem a manutenção dos comissionados
Um dos pequenos avanços 

que obtivemos nos acordos de 
2010/2012 foi a inclusão da cláu-
sula que exigia três avaliações 
negativas para justificar um des-
comissionamento. 

Porém, com a alteração do nor-
mativo, pelo BB, em Junho/12, 

abrindo para descomissionamento 
por ato de gestão e conduta "ina-
dequada", a cláusula das 3 GDPs 
se transforma em letra morta. 

Por isso, enquanto o BB não al-
terar o IN não teremos qualquer 
proteção contra os descomissio-
namentos.

Juliana
Delegada Sindical e Cipeira
Complexo São João
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