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Luta heroica, unidade e 
determinação mantiveram
as nossas conquistas

A Campanha 
Nacional dos Bancários 
2015 começou com a 
análise de que teríamos 
pela frente um ano 
difícil: Congresso 
Nacional inimigo dos 
trabalhadores, mídia 
golpista ampliando 
uma crise política para 
transformá-la numa 
crise econômica e 
desestabilizar o governo 

recém-eleito, setores da classe média articulando movimentos de 
rua para derrubar o governo, inflação em alta batendo nos 9,88% 
na nossa data-base, desemprego aumentando, um dos grandes 
bancos sendo vendido, em suma, indicadores de um ano difícil.

Entretanto, os balanços dos bancos desde o primeiro trimestre 
apontavam que não haveria crise no setor e os números dos 
trimestres seguintes confirmaram isso. Os bancos apresentavam os 
maiores lucros da sua história. Os cinco maiores lucraram mais de 
R$36 bilhões no primeiro semestre do ano, com um crescimento 
no lucro de 27%, sobre o igual período de 2014. Os ganhos de 
tesouraria e as altas taxas de juros garantiram este crescimento.

Os rituais de nossa construção da Minuta, da mídia da 
Campanha, da Estratégia e da Mobilização da categoria foram 
iniciados. Debates e conferências nos sindicatos, nas federações e, 
por fim, a 17ª Conferência Nacional dos Bancários, para fechar as 
nossas reivindicações. Além de uma Minuta completa e abrangente 
com 129 reivindicações, decidimos reivindicar um reajuste de 16% 
composto pela inflação mais um ganho real de 5,7%. Entregamos a 
Minuta de Reivindicações para a Federação Nacional dos Bancos 
(Fenaban) em 11 de agosto e nos prontificamos a iniciar rodadas 
de negociação. Os bancários estavam animados.

Foram cinco rodadas de negociação. Nelas, emprego, saúde, 
condições de trabalho, segurança, igualdade de oportunidades e 
remuneração foram profundamente debatidos e reivindicados.

Finalmente, em 25 de setembro, veio a proposta geral e 
desrespeitosa: 5,5% de reajuste nos pisos e verbas e mais um 
abono de R$2.500,00. Em tese, a proposta reduzia os salários em 
4,15% e estava sendo feita pelo setor econômico que mais ganhou 
dinheiro nos últimos anos.

Indignado, o Comando Nacional avisou que levaria a proposta 
para as assembleias unificadas, que seriam realizadas em 1º 
de outubro, mas que indicaria a sua recusa e a consequente 
deflagração de greve geral se não fosse reconsiderada.

É importante relembrar que, neste momento, o Comando 
Nacional fez a sua mais corajosa escolha. Optou por não entrar no 
jogo do leilão de índices e abonos e declarou para a Fenaban que 
sem o reajuste da inflação mais um ganho real não haveria acordo. 
Isto ampliou o vínculo, a confiança da base com o Comando e 

estimulou a greve. No terceiro dia, já tínhamos batido todos os 
recordes de paralisação dos anos anteriores.

De repente, não era uma greve mais só por reajuste. Era uma 
greve por dignidade.

Banqueiros queriam impor uma derrota aos trabalhadores, 
interromper um ciclo de onze anos de ganho real que os 
incomodava muito. Deixaram claro isto na mesa de negociações. 
Era muito importante para os bancos retornar a um antigo modelo 
dos anos 90, da era FHC: um reajuste qualquer acrescido de 
um abono que funcionava como um cala-boca na categoria. Era 
feito o discurso pomposo da recomposição da massa salarial e os 
bancários amargavam mais uma campanha sem avanços.

Isto funcionou até 2004, quando este ciclo foi derrotado e no 
seu lugar começou o debate de ganho real. Cada ano um pouco, 
para crescer o poder real de compra do salário, independente da 
inflação que habitualmente era reposta.

A nossa unidade nacional e a nossa determinação dobraram 
os banqueiros e os setores que pretendiam reduzir o nosso salário. 
As negociações foram retomadas e, depois de 21 dias de greve, os 
bancários aceitaram uma proposta de reajuste de salários, verbas 
e PLR de 10%, acrescida de um reajuste nos vales refeição e 
alimentação de 14%. Negociamos também na questão da saúde do 
trabalhador um importante Termo de Entendimento, a ser assinado 
entre os cinco maiores bancos e o movimento sindical, para tratar 
de ajustes na gestão de pessoas das instituições e prevenir os riscos 
de conflitos no ambiente de trabalho.

Além de tudo, negociamos a compensação dos dias parados 
com anistia de uma parte expressiva das horas não trabalhadas.

O nosso mote de campanha ajudou muito. Dialogamos com 
a sociedade sobre a responsabilidade social dos bancos e a 
exploração do rentismo que leva a uma baixa oferta de crédito 
para a retomada do desenvolvimento brasileiro. Dialogamos com 
os clientes sobre a exploração dos juros e das tarifas e dialogamos 
com os bancários sobre a exploração da nossa saúde e do nosso 
trabalho. A mobilização popular ajudou a mudar a posição 
intransigente dos banqueiros.

Assinamos uma CCT, a 24ª, na qual evitamos que nosso salário 
fosse reduzido e conseguimos manter um ciclo de ganho real. Claro 
que o ganho real não foi como era a expectativa dos trabalhadores 
e das trabalhadoras. A nossa pedida era 5,7% de aumento real, 
não conquistamos. Mas, pense o que seria para a nossa categoria 
se o reajuste tivesse sido os 5,5% apresentados inicialmente pelos 
banqueiros, um desastre. A unidade e a determinação evitaram 
este desastre. 

Foi uma luta heroica para manter o acúmulo de conquistas 
para a campanha do ano que vem. Para isso, nos organizaremos 
e a próxima será melhor, como a última foi mais heroica que 
a anterior. Com esse espírito de unidade e determinação é que 
vamos começar a campanha de 2016.

Boas festas e que venha um 2016 de luta.

Editorial

Roberto von der Osten
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VITÓRIA POLÍTICA
CONQUISTADA
MOBILIZAÇÃO FOI A MARCA DA CAMPANHA 
NACIONAL 2015 COM O MOTE:
 “EXPLORAÇÃO NÃO TEM PERDÃO!”

A forte mobilização dos bancários de todo o Brasil, unidos 
em torno do tema “Exploração não tem perdão!”, fez com 
que a categoria conquistasse uma grande vitória política 
na Campanha Nacional 2015. Mais do que o reajuste de 
10% sobre o salário, sobre o piso salarial e sobre o valor 
fixo da PLR e de 14% para os vales alimentação e refeição, 
o resultado significou a manutenção de um modelo de 
negociação de sucesso, que garante a reposição da 
inflação e ganho real para os bancários há 12 anos.

Campanha Nacional 2015

Seeb Três Rios (RJ)
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Os bancos quiseram se 
aproveitar do período 
controverso no cenário 
político e econômico para 
impor um reajuste abaixo da 

reposição da inflação. “Eles tentaram ainda um cala-boca 
em forma de abono. O reajuste é uma conquista mais 
importante para a categoria, pois incide no piso e na PLR. 
Consideramos muito importante também a manutenção 
das nossas conquistas históricas. Foi uma grande vitória, 

Campanha Nacional 2015

Seeb Campos dos Goytacazes (RJ)

Seeb ABC (SP)

42,3%

181,2%

20,8%

138,9%

97,7%102,4%

ICV DIEESE INPC IBGE REAJUSTE SALARIAL CCT

Aumento Real Acumulado 2004-2015

PISO CCT

pois além da adversidade política e econômica superamos 
a forte intransigência dos bancos”, destacou Roberto 
von der Osten, presidente da Contraf-CUT e um dos 
coordenadores do Comando Nacional.

Desde o início das negociações a Fenaban propôs 
reajuste abaixo da inflação, que impunha perdas salariais 
à categoria. Começaram com a proposta com 5,5% e 
um abono de R$ 2500,00. Depois de dias de silêncio e 
descaso, eles foram para 7,5%, passaram para 8,75%, 
chegando aos 10%. Uma grande vitória da categoria, que 
arrancou dos bancos proposta acima da inflação com 
0,12% de ganho real.
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Greve vitoriosa teve 
mobilização histórica

A conquista só veio após muita luta e esforço da 
categoria. Foram 21 dias de greve, com mais de 13 mil 
agências paralisadas em todo o Brasil. Os trabalhadores 
de 42 centros administrativos, lugares que trabalham até 
3 mil pessoas em cada unidade, em várias regiões do 
país, também cruzaram os braços.

Segundo Roberto von der Osten, a pressão popular 
dos trabalhadores e da sociedade foi fundamental para 
esta greve ser do tamanho que foi. “Foi com muito 
trabalho de base e o uso da nossa comunicação que a 
categoria percebeu este 4,15 % de redução de salário e 
os prejuízos da greve começaram a rondar a economia”, 
afirmou.

A campanha unificada “Exploração não tem perdão” 
foi fundamental no processo de informação para dentro 
e para fora da categoria. “A campanha explicava as 
explorações que o banco faz, tanto para os clientes, 
orientando-os sobre os lucros que a instituição financeira 
ganha em cima dos juros abusivos, quanto para o 
trabalhador e para a sociedade, explicando a exploração 

Campanha Nacional 2015

Seeb Angra dos Reis (RJ) Seeb Acre
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do uso do dinheiro deles, estratégicamente em busca de 
mais lucros. O grande protagonismo desta importante 
vitória foi a estratégia de diálogo que fortaleceu a pressão 
popular”, completou o presidente da Contraf-CUT.

Foi uma vitória da luta, uma vitória da unidade 
nacional. A campanha no Brasil inteiro teve a mesma 
identidade. Todos cumpriram o mesmo calendário, 
a mesma negociação. “Assinamos a 24ª CCT com 
conquistas importantes para os trabalhadores. 
Conseguimos avançar em uma campanha em que os 
bancos, desde o início, queriam impor um reajuste abaixo 
da inflação”, revelou Juvandia Moreira, vice-presidenta 
da Contraf-CUT, presidenta do Sindicato dos Bancários 
de São Paulo e umas das coordenadoras do Comando 
Nacional.

Campanha Nacional 
dos bancários impacta 
em R$ 11 bilhões a 
economia

Com os índices de reajustes conquistados pelos 
bancários em sua campanha, em 12 anos, a categoria 
vai acumular 20,84% de ganho real nos salários e 42,3% 

nos pisos. “Os bancários têm motivos para 
comemorar. 

Nossa união e mobilização garantiram 
pelo décimo segundo ano seguido aumento 
real para os salários”, disse Juvandia 
Moreira.

O reajuste de 10% nos salários, 14% nos 
vales refeição e alimentação e os valores da 
PLR significam incremento anual de cerca 
de R$ 11,2 bilhões na economia, de acordo 
com projeção feita pelo Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). Desse montante, 
R$ 6,04 bilhões referentes são referentes ao 
pagamento da PLR. As diferenças salariais 
anuais dos bancários devem injetar R$ 4,240 
bilhões na economia brasileira, sem contar 
os reflexos em FGTS e aposentadorias. 
As diferenças nos auxílios refeição e 
alimentação devem ter um impacto anual de 
R$ 894 milhões na economia.

Campanha Nacional 2015

Seeb São Paulo

Histórico dos reajustes salariais e greves dos bancários - 2003-2014 

Ano INPC-IBGE
Proposta 

inicial
Ganho/ perda Nº de dias Reajuste

Ganho

(ou perda) real

 na data-base da Fenaban antes da greve em greve conquistado após greve 

2003 17,52% 12,60% -4,19%
4 dias no BB e 

8 dias na CEF
12,60% -4,19%

2004 6,64% 6,00% -0,60% 28 8,50% 1,74%

2005 5,01% 4,00% -0,96% 5 6,00% 0,94%

2006 2,85% 2,85% 0,00% 6 3,50% 0,63%

2007 4,82% 4,82% 0,00% 2 6,00% 1,13%

2008 7,15% 7,50% 0,33% 17 10,00% 2,66%

2009 4,44% 4,50% 0,06% 15 6,00% 1,49%

2010 4,29% 4,29% 0,00% 15 7,50% 3,09%

2011 7,40% 6,00% 0,37% 20 9,00% 1,49%

2012 5,39% 6,00% 0,58% 9 7,50% 2,00%

2013 6,10% 6,10% - 23 8,00% 1,82%

2014 6,35% 7,00% 0,94% 7 8,50% 2,02%

2015 9,88% 5,5% -4,15% 21 10% 0,11%

Fonte: CONTRAF, SEEB-Curitiba e SEEB-SP

Elaboração: DIEESE - Subseção Contraf-CUT

Notas:

- Em 2004, além do reajuste, foi concedido um adicional fixo de R$ 30,00 para quem ganhava até R$ 1.500,00

- Em 2005, além do reajuste, foi concedido um abono de R$ 1.700,00

- Em 2008, o reajuste foi escalonado por faixa salarial. Para quem ganhava até R$ 2.500,00 o reajuste foi de 10%.

Acima disso o reajuste foi de 8,15%. Na tabela, considerou-se o reajuste de 10%, pois contemplou a maior 

- Em 2015, além do reajuste, o vale-refeição e as cestas-alimentação tiveram reajuste de 14%.
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Abono representaria 
retrocesso para a 
categoria

A tabela mostra o que aconteceria com a remuneração 
anual dos bancários se tivesse prevalecido a primeira 
proposta da Fenaban (reajuste de 5,5% mais abono de 
R$ 2,5 mil) em comparação à proposta final (reajuste de 
10%), conquistada após 21 dias de greve.

A primeira proposta seria aparentemente vantajosa 
somente para bancários com salários mais baixos, de 
R$ 2 e R$ 3 mil. Mas essa vantagem é ilusória e de 

Campanha Nacional 2015

Seeb Limeira (SP)

Seeb Florianópolis (SC)

Seeb Nova Friburgo (RJ)
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Seeb Petrópolis (RJ)

efeitos limitados ao período de 12 meses até a próxima 
data-base. Pois, em setembro de 2016, o reajuste a ser 
conquistado incidiria sobre um salário corrigido no ano 
anterior por um percentual inferior à inflação, ou seja, 
após 12 meses a perda de poder aquisitivo seria muito 
maior.

Para os salários acima de R$ 3 mil, entretanto, é 
nítida a perda resultante da aplicação da famigerada 
primeira proposta da Fenaban, como mostra a tabela 
acima.

Campanha Nacional 2015

Reivindicações da categoria foram aprovadas na 17º Conferência

Seeb Jundiaí (SP)

Seeb Piracicaba (SP)
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“Esses cálculos mostram com bastante clareza que o 
abono não substitui em nenhuma hipótese a reposição 
integral das perdas decorrentes da inflação. Ele é apenas 
um “canto de sereia” dos banqueiros. Mas a categoria foi 
firme na greve e demonstrou que não aceita propostas 
rebaixadas e ilusórias”, explicou Regina Coeli Moreira 
Camargos, economista da subseção do Dieese da Contraf-
CUT.

Processo democrático 
envolveu toda a 
categoria

A 17ª Conferência Nacional dos Bancários, realizada 
no início de agosto, em São Paulo, aprovou a estratégia, 
o calendário e a pauta de reivindicações da Campanha 
Nacional 2015. Porém, o processo começou muito antes 

e envolveu toda a categoria no país inteiro. O presidente 
da Contraf-CUT, Roberto von der Osten, lembrou que 
foram realizadas 48 mil consultas entre os bancários 
para construção da Campanha. “A categoria disse como 
ela desejava o índice, o que é prioridade na questão 
de saúde, de emprego e remuneração. Nós fizemos 
os debates nos sindicatos, depois nas federações e o 
coroamento. O fechamento disso, é a nossa Conferência 
Nacional, que aprovou a minuta”, explicou o dirigente.

Participaram da Conferência 667 delegados, sendo 
219 mulheres e 448 homens, além de 42 observadores. 
“Esse é um processo que nós inventamos, a partir da 
década de 80, de construir democraticamente nossa luta. 

Construir num formato que os bancários e as 
bancárias sentem pertencimento, sentem vontade de 
participar”, avaliou.

Os 667 delegados e delegadas que participaram da 
17ª Conferência também discutiram temas importantes da 
conjuntura nacional, como as consequências do processo 
de terceirização, reforma tributária, desenvolvimento 
econômico e estrutura do sistema financeiro atual.

Campanha Nacional 2015

Seeb Belo Horizonte (MG)
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Campanha Nacional 2015

Seeb Rio Grande (RS)

Seeb Pará

Seeb Campo Grande (MS)

Seeb Taubaté (SP)

Seeb Vitória da Conquista (BA)

Seeb Paraíba
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Campanha Nacional 2015

Em encontros nacionais, 
trabalhadores de bancos 
privados definiram 
pauta específica

Uma pauta unificada para todo Brasil. Esse foi o ponto 
em comum dos quatro encontros nacionais dos funcionários 
de bancos privados, realizados em maio, em São Paulo. Os 
trabalhadores do Bradesco, concentrados no Hotel Braston 
São Raphael, no Largo do Arouche, iniciaram o trabalho 
com uma análise dos resultados do banco, a partir de uma 
apresentação do Dieese. “São indicadores que vão nos ajudar a 
planejar nossas políticas, já que nós estamos começando uma 
campanha nacional de valorização do bancário”, comentou 
Gheorge Vitti, coordenador da Comissão de Organização dos 
Empregados (COE) do Bradesco. Os participantes fizeram 
também uma análise da estrutura da holding Bradesco. 
“É a estratégia da Contraf, criar o ramo financeiro. Então, 
vamos lutar pela contratação diferenciada, para trazer esses 
trabalhadores para dentro do acordo coletivo dos bancários”, 
explicou. 

Os bancários do Santander, reunidos no Hotel Boulevard 
São Luiz, fizeram uma análise do balanço do banco, em cima 
dos dados apresentados pelo Dieese. “Com esses números 
na cabeça, podemos iniciar o alinhamento político de ação 
nacional para defender nossas demandas e traçar um plano 
de luta para cobrar o banco”, informou a coordenadora da 
COE do Santander, Maria Rosani. Para ela, quando a categoria 
mostra uma unidade nacional, o movimento ganha mais força. 
“A ação nacional nos dá mais poder na mesa de negociação.  ” 

No hotel Braston Martins Fontes, os funcionários do Itaú 
definiram questões centrais para este ano, como os nomes da 
Comissão de Organização dos Empregados (COE), pontos de 
contatos nas federações, a periodicidade de reuniões e um 
alinhamento de conteúdo para os materiais de comunicação 
da campanha. “Este é o período de reorganizar a comissão 
e escutar todas as demandas nacionais para definirmos uma 
pauta única e negociar a agenda de negociação com os 
bancos”, afirmou Jair Santos, coordenador da COE. 

Como já estava previsto, o encontro do HSBC, no Hotel 
Braston Augusta, discutiu o anúncio feito pelo banco inglês de 
e venda de seus ativos financeiros no Brasil. “Nós iniciamos, 
na época, a luta em defesa do emprego. Esta luta, no fundo, 
também é pela defesa e ampliação dos direitos dos bancários”, 
garantiu Cristiane Zacarias, coordenadora da COE do HSBC.

Seeb Campo Mourão (PR)
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Campanha Nacional 2015

Seeb Guarulhos (SP)

Seeb Rondônia

Seeb Curitiba (PR)

Seeb Mato Grosso

Seeb Macaé (RJ)

Seeb Rio de Janeiro
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Campanha Nacional 2015

Seeb Santo Ângelo - RS

Seeb Vale do Ribeira (SP)

Seeb Rondônia

Seeb Campina Grande (PB)

Seeb Ceará

Seeb Santa Rosa (RS)

Seeb Litoral Norte (RS)

Seeb Alagoas

Seeb Dourados (MS)

Sintraf JF (MG)

Seeb Sergipe

Seeb Carazinho (RS)

Seeb Guaporé (RS)

Seeb Bragança Paulista (SP) Seec Pernambuco
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Campanha Nacional 2015

Seeb Bahia

Seeb Catanduva (SP)

Seeb Londrina (PR)

Seeb Vale do Paranhana (RS)

Seeb Umuarama (PR)

Seeb Mato Grosso do Sul

Seeb Rondonópolis (MT)

Seeb Campinas (SP)

Seeb Apucarana (PR)

Seeb Araraquara (SP)

Seeb Santa Cruz do Sul (RS)

Seeb Assis (SP)

Seeb Irecê (BA)

Seeb Criciúma (SC)
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José Maria Guerra
Seeb Mato Grosso

José Avelino Neto
Fetec Centro Norte

Belmiro Moreira
Seeb ABC

Jessé Alvarenga
Seeb Espirito Santo

Augusto de Oliveira
Seeb Bahia

Everton Gimenes
Seeb Porto Alegre

Elias Jordão
Seeb Curitiba

Emanuel Souza
Feeb Bahia/Sergipe

A tão sonhada unidade nacional da categoria bancária foi conquistada 
a partir de intensas mobilizações e lutas históricas. Com a bandeira de 
luta de uma categoria unificada, nascia, em junho de 1985, no Encontro 
Nacional dos Bancários no Rio de Janeiro, a Comissão Nacional de 
Negociações, formada pelos principais Sindicatos, Federações e a Contec, 
que reunia as principais tendências políticas do movimento.

“1985, foi um ano importantíssimo para a categoria. Ano em que foram 
fundados o DNB (Departamento Nacional dos Bancários) e a Comissão 
Nacional de Negociações. Também estourou no país a primeira greve 

Comando Nacional dos Bancários: Unidade conquistada!

Edmar Batistela
Seeb Acre

Robeto von der Osten
Contraf-CUT
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Eliana Brasil
Seeb Belo Horizonte

Magaly Fagundes
Fetrafi Minas Gerais

Edvaldo Barros
Seeb Campo Grande 

Eduardo Araújo
Seeb Distrito Federal

Junior Dias
Fetec Paraná

Jairo França
Seeb Alagoas

Marco Aurélio
Seeb Florianópolis

José Pinheiro Silva
Seeb Rondônia

Comando Nacional dos Bancários: Unidade conquistada!
nacional após o golpe militar. Os bancários da Caixa conquistaram 
a redução da jornada de trabalho para 6 horas e o direito à 
sindicalização”, lembrou o presidente da Contraf-CUT, Roberto von 
der Osten.

A luta pela unificação teve um marco importante em 1982, ano em 
que os bancários não tinham data-base única, como é hoje (1º de 
setembro), nem os salários e direitos eram os mesmos em todo o 
território nacional.

Juvandia Moreira
Seeb São Paulo

Edson Gomes
Seeb Amapá
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Carlos Eduardo Bezerra
Fetrafi NE

Maria Terezinha Rondon
Fetec Santa Catarina

José Arimatea Passos
Seeb Piauí

Aparecido Donizete Roverone
Feeb SP/MS

Luiz Cesar de Freitas
Fetec São Paulo

Rosalina Amorim
Seeb Pará

Adriana Nalesso
Seeb Rio de Janeiro

Suzineide Medeiros
Seec Pernambuco

Nilton Esperança
Fetrafi RJ / ES

Neste ano, foi criada uma Comissão Nacional de Negociação, subdividida 
em regiões: Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, no Encontro Nacional dos 
Bancários em Joinville, SC. A partir daí a negociação com os banqueiros 
unifica a data base dos sindicatos em todo o Brasil. Uma grande vitória na 
luta pela unidade da categoria.

Em agosto de 1985, o Encontro Nacional de Campinas sela a unidade 
nacional. Os bancários de todo o país preparam a estratégia da campanha 
salarial nacional, denunciando à opinião pública a situação vivida pelos 
bancários e mostrando a verdadeira face dos banqueiros, que eram 
inimigos públicos.

Comando Nacional dos Bancários: Unidade conquistada!
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Wagner Nascimento
Representante do

Banco do Brasil

Juberlei Barcelos
Fetrafi RS

Adauto Andrade Martins
Seeb Roraima

Jeferson Boava
Seeb Campinas

Genésio Cardoso
Representante da Caixa

Marcos Saraiva
Seeb Ceará

Fabiana Matheus
Representante da Caixa

Ivania Pereira
Seeb Sergipe

Marcos Henriques e Silva
Sintrafi Paraíba

Comando Nacional dos Bancários: Unidade conquistada!

O saldo da categoria unida foi além da conquista de 6 horas e o 
direito de sindicalização dos bancários da Caixa, a realização da greve 
histórica de 1985.

Em 1992, o 3º Congresso do DNB (Departamento Nacional dos 
Bancários), decide transformá-lo em CNB (Confederação Nacional 
dos Bancários). Em 2006 nasce a Contraf-CUT (Confederação nacional 
dos Bancários) e em 2007, a Comissão Nacional de Negociação e 
Executiva Nacional de Negociação se transformam no Comando 
Nacional dos Bancários com o formato que ele tem hoje, representado 
por dez federações, 24 Sindicatos das principais capitais do país e 
coordenadores de comissões de empresas, do Banco do Brasil e Caixa. 
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Bancários do Banco do Brasil travaram intensas lutas 
em 2015 e conquistaram importantes avanços

Diante de um período controverso no 
cenário político e econômico e de 
incertezas para os trabalhadores de 
todo o país, com riscos de terceirização 
e perda de direitos, os bancários 

do Banco do Brasil intensificaram a luta contra a 
intransigência dos banqueiros durante a Campanha 
Nacional 2015. 

O grande poder de mobilização aliado à forte greve 
nacional da categoria bancária, garantiu aos funcionários 
do setor financeiro e especificamente do BB importantes 
avanços. A luta dos trabalhadores das instituições do 

setor público fortaleceu as conquistas da categoria 
garantindo reajuste de 10% para os salários e de 14% 
para os benefícios, além das conquistas sociais. 

Para Wagner Nascimento, coordenador da Comissão 
de Empresa dos Funcionários do BB, o acordo positivo 
para os trabalhadores é resultado da força e da 
participação de vários setores do funcionalismo na 
greve: “Uma lógica que os banqueiros queriam impor 
foi rompida, a de reajuste abaixo da inflação e abono, 
que corrói os salários e prejudica muito os planos de 
previdência e de saúde, devido as receitas menores.  
Conquistar este reajuste acima da inflação foi de fato um 

Banco do Brasil
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Bancários do Banco do Brasil travaram intensas lutas 
em 2015 e conquistaram importantes avanços

grande esforço para garantir mais um ano sem perdas 
para os funcionários do BB” afirmou. 

Roberto von der Osten, presidente da Contraf-CUT, 
avaliou as dificuldades encontradas na campanha: “Nós 
tínhamos muitas expectativas que não se concretizaram 
no BB, como a Cassi e a de contratações. Mas 
conseguimos causas sociais importantes, que devem ser 
consideradas conquistas históricas, pois combate um 
dos principais problemas da categoria, que é o assédio 
moral.”

Os trabalhadores do Banco do Brasil também 
avançaram nas negociações sobre a Participação dos 
Lucros e Resultados. Além da regra básica da Fenaban, 

os bancários conquistaram PLR adicional de 4% do lucro 
líquido deste ano, distribuído igualmente para todos os 
empregados.

Wagner destacou também avanços na pauta específica 
como nas bolsas de estudo, no item de substituição, na 
isonomia para os incorporados, que eram alijados de 
vários direitos e agora entram em vários benefícios. 

“Os grupos de trabalho que 
serão instalados são de 
extrema importância para 
discutir ascensão profissional 
e resolução de conflitos, como 
por exemplo a mudança no 
código de greve, compromisso 
feito em mesa. O reajuste acima 
da inflação também ajuda nas 
contas da Cassi, cujo processo 
de negociação já foi retomado, 
na busca de soluções de longo 
prazo, sem perda de direitos e de 
atendimento de saúde ”.

Segundo o secretário-geral da Contraf-CUT, também 
funcionário do Banco do Brasil, Carlos de Souza, esta 
foi uma campanha diferente e peculiar em virtude da 
conjuntura política e econômica pela qual passamos. “De 
forma surpreendente, a adesão dos bancários e bancárias 
do Banco do Brasil cresceu, dando o seu recado claro 
sobre sua indignação das práticas antissindicais e a falta 
de respeito com a categoria. Graças a essa mobilização 
conseguimos arrancar propostas, tanto do BB quanto da 
Caixa, numa campanha que esteve ancorada em nossa 
unidade. A estratégia da mesa única funcionou e garantiu 
a nossa vitória”, concluiu Carlos.

Proposta foi aprovada em assembleia, em São Paulo

Banco do Brasil
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Bolsas de estudos e 
equipamentos de segurança
são resultados da luta

Mais um importante resultado da forte mobilização 
e da união dos funcionários do banco público são os 
avanços dos itens específicos, como 4 mil bolsas de 
estudos de graduação e a instalação de equipamentos de 
segurança de detecção de metais nas agências.

A oferta de 4 mil bolsas de estudo para cursos de 
graduação será destinada aos funcionários não graduados, 
mediante processo seletivo a ser lançado em 2016, 

observados critérios e procedimentos a serem publicados 
nas Instruções Normativas Corporativas.

No quesito segurança, as novas agências do Banco do 
Brasil a serem instaladas, aquelas que forem relocalizadas 
e as que passarem por reformas de grande vulto, serão 
dotadas de equipamento de detecção de metais, exceto 
quando forem consideradas de baixo risco como por 
exemplo, as instaladas dentro de alguns shoppings.

Abertura do Congresso

Banco do Brasil
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Será permitido o provimento transitório das funções de Gerente de 
Relacionamento e Gerente de Serviços em Unidades de Negócios 
nos casos de ausência por licença-saúde a partir do 61º dia de 
afastamento consecutivo.
Aumentar em 20% o valor do auxílio-creche-dependentes com 
deficiência a partir da constatação da deficiência.
Serão estendidos aos funcionários egressos de Bancos incorporados 
optantes pelo regulamento de pessoal do Banco os seguintes 
benefícios:
Perícia Odontológica (PAS);
Deslocamento para tratamento de saúde no País (PAS);
Doação ou recepção de órgãos e tecidos – transplante (PAS);
Remoção táxi aérea (PAS);
Licença para acompanhar pessoa enferma da família (Lapef).

Será concedida aos funcionários que exercem a função atendentes no 
SAC e prerrogativa do prazo de carência de 1 ano para a concorrência 
à remoção e nomeação via TAO.
O saldo de horas não trabalhadas correspondente ou superior a uma 
jornada de trabalho poderá ser compensado com a utilização de 
folgas e abonos.
A ausência autorizada de um dia útil por ano para acompanhamento 
em internação hospitalar de cônjuge, companheiro (a), inscritos 
no Banco ou no INSS, filho e pais, poderá ser utilizada em horas, 
observada a jornada de trabalho praticada na data da assinatura do 
ACT.

As ausências autorizadas de dois dias úteis por ano para acompanhar 
filho ou dependente, menores de 14 anos a consulta/tratamento 
médico-odontológico, poderão ser utilizadas em horas, observada a 
jornada de trabalho praticada na data da assinatura do ACT.
As ausências autorizadas de dois dias úteis por ano para acompanhar 
o filho ou dependente com deficiência em consulta/tratamento 
médico-odontológico, poderão ser utilizadas em horas, observada a 
jornada de trabalho praticada na data da assinatura do ACT.
O Banco facultará a ausência de funcionários eleitos, que não sejam 
representantes sindicais de base ou dirigentes sindicais, limitado a 60 
funcionários por ano, para a participação do Congresso Nacional dos 
Funcionários do Banco do Brasil e da Contraf-CUT.
Será permitida a utilização das ausências do representante sindical de 
base eleito para participação no evento da posse.

Serão instituídas mesas temáticas sobre ascensão profissional, 
prevenção de conflitos, resultados do PCMSO, e saúde no trabalho 
com o prazo de 120 dias para a conclusão a partir da data de 
instalação.
Oferta de 4 mil bolsas de estudo para cursos de graduação, destinadas 
aos funcionários não graduados, mediante processo seletivo a ser 
lançado em 2016, observados critérios e procedimentos a serem 
publicados nas Instruções Normativas Corporativas.
As novas agências do Banco do Brasil, aquelas que forem 
relocalizadas e as que passarem por reformas de grande vulto serão 
dotadas de equipamento de detecção de metais, exceto quando 
forem consideradas de baixo risco pela área competente do Banco.
Não será exigida a trava de relacionamento (365 dias) para 
nomeações até o final de 2015.
Os funcionários cedidos à Cassi serão incluídos no ACT-PLR.
Ressarcimento dos custos com inscrição para a prova de Certificação 
legal CPA para os escriturários, caixas executivos e atendentes (SAC 
e CCABB). O ressarcimento se dará a partir de janeiros de 2016, 
mediante o atendimento das seguintes condições, cumulativamente:
Não ter certificação legal vigente CPA-10 e CPA-20;
Ter concluído com aprovação o curso de capacitação para a CPA-10 
disponibilizando no Portal UniBB (código Educa 2983), previamente 
à aprovação na Certificação legal, mediante registro no cadastro de 
formação profissional;
Apresentar o requerimento de ressarcimento em até 45 dias após a 
aprovação na certificação legal, conforme definição em normativo 
específico.

Benefício
Gestação Alto Risco: abonar horas para a realização de até 4 consultas 
e exames por mês e autorizar adição como escriturária no interesse da 
funcionária, mediante indicação médica.
Oportunidades para funcionários de PSO: implementar ações de 
integração entre PSO e agências que abrangem oportunidades de 
capacitação, adição cruzada entre escriturários, revisão de parâmetros 
TAO e estágios.

Acordo específico dos funcionários
do Banco do Brasil

Banco do Brasil
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Banco do Brasil

Seeb Belo Horizonte (MG)

Seeb São Paulo
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Banco do Brasil

Seeb Piauí

Seeb Ceará

Seeb São Paulo



26 Dezembro /2015
Revista dos

Bancários

A campanha nacional dos bancários de 
2015 foi uma das mais difíceis dos 
últimos anos. Além da conjuntura 
absolutamente desfavorável, os bancos 
adotaram uma nova postura em relação 

ao processo de acordo. A intenção era clara: impor à 
categoria reajuste salarial abaixo da inflação e retomar 
a política de abono dos tempos de governo neoliberal. 
Graças à força e à unidade dos trabalhadores, foi possível 
manter o ciclo de ganho real.

“A categoria bancária é a única que possui uma 
convenção nacional, que é referência para as demais. 

Não foi fácil chegar aos 10% de aumento para salários e 
piso e 14% para vales, porque os banqueiros estiverem 
intransigentes desde a primeira rodada. Basta lembrar do 
ultraje que foi aquela proposta de reajuste de 5,5%, muito 
aquém da inflação de 9,88%. Na Caixa, conseguimos 
também manter a PLR Social”, lembrou o presidente da 
Fenae, Jair Pedro Ferreira.

Em relação aos empregados da Caixa Econômica 
Federal, houve alguns avanços importantes. Um deles 
é a suspensão da terceira onda do programa Gestão 
de Desempenho de Pessoas. “Não concordamos com 
o GDP, que foi criado pela empresa sem que houvesse 

Mobilização por novos avanços 
e em defesa da Caixa
foi intensificada

Após 
garantirem 

manutenção do ciclo de 
ganho real, empregados do 

banco vão ampliar luta por mais 
contratações e contra iniciativas 

que ameaçam a Caixa 100% 
pública. Para o presidente da 

Fenae, Jair Pedro Ferreira, 
greve história de 1985 

serve de inspiração.

Caixa

31º Conecef aprovou propostas específicas da categoria
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qualquer debate conosco. Ele institucionaliza a cobrança 
de metas individuais, principal causa do adoecimento 
nas unidades”, disse Fabiana Matheus, coordenadora da 
Comissão Executiva dos Empregados (CEE/Caixa), que 
assessora a Contraf/CUT nas negociações com o banco.

O Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2015/2016, 
aditivo à Convenção Coletiva (CCT), inclui a aplicação do 
reajuste de 10% em todos os níveis das tabelas salariais, 
para a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e 
para o piso; reajuste de 14% para os vales refeição e 
alimentação; PLR adicional de 4% do lucro, distribuída 
igualmente. A primeira parcela da PLR, que corresponde 
a 60% do total, foi paga no dia 6 de novembro. A segunda 
será paga até março. O que for recebido até R$ 6.677,55 
está isento de Imposto de Renda Pessoa Física.

Outra conquista foi o fim da obrigação dos 15 
minutos de pausa para mulheres antecedendo a jornada 
extraordinária, que está prevista na cláusula 6 ao acordo 
coletivo. Nas localidades onde não há ação judicial sobre 
o intervalo, a suspensão vale durante todo o prazo de 
vigência do ACT, ou seja, 

até 31 de outubro do próximo ano. Onde existe ação 
coletiva, a suspensão vai vigorar, em caráter excepcional, 
até 15 de dezembro de 2015. Já nas localidades em que  
há decisão judicial para o cumprimento do intervalo, 
permanece a obrigatoriedade.

Outra 
conquista 
foi o fim da 
obrigação dos 
15 minutos 
de pausa para 
mulheres

No início de 2015, bancários da Caixa se mobilizaram 
contra ameaça da abertura do capital
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“A pausa obrigatória e não 
remunerada, imposta pelo banco 
no dia 9 de setembro, é uma 
discriminação de gênero. Esse 
intervalo surgiu na redação original 
da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), em 1943. Ou seja, trata-se de 
uma legislação ultrapassada e que não 
se justifica nos dias de hoje. Temos 
que lutar para mudar a lei, garantindo 
que isso seja extinto definitivamente”, 
frisou Natascha Brayner, diretora de 
Comunicação e Imprensa da Fenae.

Pauta definida no
31º Conecef

Fabiana Matheus, coordenadora da CEE/Caixa, 
lembrou que a pauta de reivindicações específicas da 
categoria é definida todos os anos no Congresso Nacional 
dos Empregados da Caixa. “Em junho, em São Paulo (SP), 
realizamos o 31º Conecef. Foram três dias de intensos 
debates, dos quais participaram 348 delegados de todo 
o país. O slogan ‘Unidade para conquistar’ deve ser 
lembrado e praticado sempre”, destacou.

Segundo Genésio Cardoso, diretor do Sindicato dos 

Bancários de Curitiba e Região e membro da Comissão 
Executiva, a luta vai continuar em relação aos itens em 
que não foi possível avançar na campanha nacional 
deste ano. “É o caso das contratações. Infelizmente, não 
foi possível colocar uma cláusula no ACT 2015/2016 
sobre o aumento do número de empregados. A guerra 
está instalada, e vamos usar todas as armas que temos”, 
avisou Fabiana Uehara, secretária da Juventude da 
Contraf-CUT. E ainda ressaltou: “A contratação de mais 
trabalhadores é urgente. Pois a realidade nas unidades 
de todo o país é de empregados mais sobrecarregados, 
doentes e de clientes e usuários enfrentando longas 
filas no atendimento. Enquanto isso, cerca de 30 mil 
aprovados no concurso de 2014 continuam aguardando 
convocação. Apenas 9% do total foram convocados, e 7% 
efetivamente contratados.

Em reunião realizada com líderes de comissão de 
concursados, no dia 14 de novembro, a CEE/Caixa definiu 
novas estratégias na luta por mais contratações. Uma 
das ações definidas é ampliar o apoio ao abaixo-assinado 
que cobra mais empregados para o banco. “O objetivo 
é chegar às 100 mil assinaturas até o final de janeiro 
de 2016. Até o momento, cerca de 20.500 já chegaram 
à Fenae. “A gente não sabe qual será o resultado, é 
importante que se diga isso. O que podemos garantir é 
que vamos lutar até o fim”, afirmou Fabiana Matheus.

Luta em defesa
da Caixa

Jair Pedro Ferreira lembrou que uma das lutas mais 
importantes do ano foi a que garantiu a manutenção da 
Caixa 100% pública. “No final de 2014, diante da ameaça 

Caixa

Ameaça às empresas públicas voltou no final do ano
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de abertura de capital do banco, nos organizamos e 
impedimos o andamento dessa proposta, que só traria 
prejuízos aos brasileiros. Foi gratificante ver o empenho 
dos trabalhadores e da sociedade, nas agências e nas 
redes sociais”, disse.

Segundo o presidente da Fenae, a mobilização em 
defesa da Caixa tem que continuar. “Agora, é hora de 
lutar contra o PLS 555/2015, que trata do Estatuto das 
Estatais, e também contra a privatização da Loteria 
Instantânea. São propostas que significam a abertura de 

capital. Em relação à popular ‘raspadinha’, por exemplo, 
significa a primeira bandeira para entregar todo o setor de 
loterias. Não podemos abrir mão disso, porque elas têm, 
inclusive, um forte papel social, repassando recursos para 
áreas importantes como saúde e educação”, observou.

Em relação ao PLS 555, trabalhadores de empresas 
públicas se movimentam para evitar a aprovação pelo 
Congresso Nacional. Em 21 de setembro, a Federação 
promoveu o Ato em Defesa das Estatais. No dia seguinte, 
o projeto foi debatido em audiência pública na Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa do 
Senado. Em 23 de outubro, houve reunião com o ministro 
do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rossetto, em 
São Paulo (SP).

O evento mais recente foi um debate no Senado 
Federal. Também organizado pela Fenae contou com o 
apoio da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Central 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), 
CPS Conlutas, Contraf, Federação Única dos Petroleiros 
(FUP) e Federação Nacional dos Portuários. “Estão 
usando de oportunismo para reintroduzir o modelo do 
Estado Mínimo. Se não houver mobilização, o projeto vai 
passar, porque temos um Congresso conservador, grandes 

A contratação de 
mais trabalhadores é 
urgente. A realidade nas 
unidades de todo o país 
é de empregados mais 
sobrecarregados

Caixa 100% pública é a vontade de todos os empregados do banco
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interesses do capital e a forte conivência da mídia”, 
atestou Maria Rita Serrano, representante dos empregados 
no Conselho de Administração da Caixa.

No mesmo debate, Luiz Alberto dos Santos, 
especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental, fez um completo raio-x do PLS 555/2015. 
“A proposta tem vários problemas. Um deles é que é de 
autoria do Congresso. Segundo a Constituição, são de 
iniciativa privativa do Presidente da República as leis 
que disponham sobre criação e extinção de Ministérios 
e órgãos da administração pública. A proposta também 

tem definições muito superficiais sobre a função social 
das estatais e limitações excessivas quanto aos tipos 
societários”, esclareceu.

“Em outubro, comemoramos os 30 anos da greve 
de 1985, por meio da qual os empregados da Caixa 
conquistaram a condição de bancário, com jornada de 
seis horas e direito à sindicalização. Essa paralisação 
histórica de 24 horas, que teve adesão de praticamente 
100% da categoria, serve de inspiração. Nossa união foi e 
sempre será fundamental para avançarmos nas melhorias 
das condições de trabalho”, analisou Jair Pedro Ferreira.

Caixa

Seeb Cornélio Procópio (PR)

Seeb Uberaba (MG)
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Reajuste Salarial – A Caixa aplicará reajuste de 10% nos 
salários e pisos, mesmo percentual definido na mesa 
da Fenaban. Assim como, os 14% de reajuste nos vales 
refeição, alimentação e 13ª cesta.
Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
PLR Regra Fenaban

I - Regra Básica
90% da remuneração base ajustada em setembro de 
2015, acrescido do valor fixo de R$ 2.021,79, limitado a 
R$ 10.845,92, de acordo com as regras estabelecidas em 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

II – Parcela Adicional
2,2% do lucro líquido apurado no exercício de 2015, 
distribuído igualmente para todos os empregados 
elegíveis, de acordo com as regras estabelecidas em ACT.

PLR adicional da Caixa
4% do lucro líquido no exercício de 2015, distribuído 
igualmente para todos os empregados elegíveis, de acordo 
com as regras estabelecidas em ACT.

PLR Parcela Complementar
A Caixa garantirá no mínimo uma remuneração base a 
todos os empregados, ainda que a soma da PLR Fenaban e 
PLR adicional não atinja este limite.

Antecipação da PLR
60% do valor total da PLR devida, a ser paga em até 10 dias 
após assinatura do ACT.
Horas extras - Manutenção da cláusula referente à 

prorrogação da jornada de trabalho, assegurando-se o 
pagamento, com adicional de 50% sobre o valor da hora 
normal, ou a compensação das horas extraordinárias, 
realizadas na proporção de 1 hora realizada para 1 hora 
compensada e igual fração de minutos e pagamento de 
100% das horas extras realizadas em agências com até 20 
(vinte) empregados.
Incentivo à elevação da escolaridade - Serão oferecidas 
1600 bolsas de incentivo à elevação da escolaridade, na 
seguinte forma: até 300 para graduação, até 500 para pós-
graduação e até 800 para idiomas.

Ausências permitidas - Para efeito de ausência permitida 
para levar cônjuge, companheiro(a), pai, mãe, filho(a), 
enteado(a) ou dependente menor de 18 anos, ao médico.  
A Caixa propõe alterar de até 2 dias, para 12 ou 16 horas, 
conforme a jornada do empregado, de 6 ou 8 horas.

Promoção por mérito -  ano base 2016 - Realizará 
sistemática avaliação em 2016, para promoção por mérito 
em 2017, referente ao ano base de 2016, dos empregados 
ativos em 31.12.2016, com, no mínimo, 180 dias de efetivo 
exercício em 2016.

Comissões de Conciliação - A Caixa se compromete a 
renovar a assinatura do ACT que regulamenta a Comissão 
de Conciliação por ocasião do seu vencimento.

Além da manutenção dos temas Jornada de Trabalho e 
Auxílio-Alimentação, terá a inclusão do tema Natureza 
Salarial do Auxílio-Alimentação, dentre os assuntos 
passíveis a serem conciliados, a partir de janeiro de 2016.

Principais pontos do acordo
específico dos empregados da Caixa
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Bancos Regionais

Banco da Amazônia  
Greve conquista acordo com avanços

Foram 22 dias de uma forte greve e as mobilizações dos empregados 
do Banco da Amazônia arrancaram uma proposta com ganho real 
para os trabalhadores. Os bancários conquistaram o mesmo reajuste 
negociado com a Fenaban, de 10% sobre salários e 14% para os valores 
de auxílio refeição, auxílio cesta alimentação e décima terceira cesta 
alimentação.

A PLR social também foi mantida, sendo de 3%. Os bancários 
asseguraram adiantamento pecuniário no valor de R$ 1.500 por 
empregado, compensável por ocasião da distribuição da PLR 2015. A 
antecipação proporcional aos meses trabalhados, na mesma forma da 
PLR. 

O banco se comprometeu a realizar reuniões mensais com as 
entidades sindicais e Comitê Gestor do Projeto para discussão do Projeto 
de Gestão de Pessoas, garantindo transparência e efetiva participação 
dessas entidades no processo de construção do modelo final a ser 
implementado. Entre as conquistas da campanha também estão a 
criação de uma comissão para tratar de segurança bancária e a elevação 
do número de vagas do Programa de Formação Superior de 50 para 100 
e do Programa de Pos-Graduação, de 20 para 40 vagas.

“É importante destacar que essa proposta é fruto da força da 
nossa greve e da luta da categoria bancária contra a intolerância dos 
banqueiros. Os empregados e as empregadas do Banco da Amazônia 
em todo o estado, mais uma vez, estão de parabéns pela luta e pela 
greve construída”, afirmou Rosalina Amorim, secretária de assuntos 
socioeconômicos da Contraf-CUT e presidenta do Sindicato dos 
Bancários do Pará.

Banrisul
Campanha evita 
retrocesso e assegura 
conquistas 

Com a paralisação de 21 dias, 
juntamente com a greve nacional 
da categoria, os funcionários do 
Banrisul conseguiram garantir a 
renovação do acordo aditivo à 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) e evitar os retrocessos que 
os bancos tentaram impor aos 
trabalhadores neste ano. 

O reajuste dos funcionários da 
insitituição foi o mesmo negociado 
pelo Comando Nacional dos 
Bancários com a Fenaban e na 
mesma forma de aplicação, aumento 
de 10% nos salários e 14% nos vales 
e na 13ªcesta, reajustada para R$ 
1.236,90. 

A PLR Banrisul foi mantida 
em 1,8% do lucro líquido, com 
apagamento linear. Entre as 
conquistas sociais, os funcionários 
também asseguraram a continuidade 
das comissões paritárias de saúde e 
de segurança. Além da manutenção 
dos programas de saúde e qualidade 
de vida e a realização do concurso 
púbico para o cargo de escriturário, 
que já está com o edital publicado, 
mas ainda não realizado pelo banco.

Seeb Porto Alegre (RS)

Seeb Pará
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Banese 
Proposta antecipada evitou greve 

Os funcionários do Banco do Estado de Sergipe 
(Banese) aprovaram em assembleia a proposta 
apresentada pelo banco estadual. É o segundo ano 
consecutivo em que o Banese apresentou proposta 
antecipada à Fenaban e como o acordo garantiu vários 
avanços, não houve greve. 

Entre os principais itens da proposta aprovada 
pelos funcionários estão o   abono adicional no valor 
de R$ 1.200,00, além do índice e do abono acordado 
com a Fenaban; Programa de Distribuição de Moedas 
pelo atingimento das metas, com 30% do valor 
distribuído linearmente e os 70% restantes pela regra 
atual; implantação do Programa de Qualidade de Vida; 
aumento do número de dias do abono assiduidade de 
3 para 4 e manutenção dos 70% do auxílio atividade 
física, com aumento do teto para R$ 110,00.

Banestes
Funcionários asseguram avanços 
sociais

Foram negociações difíceis, mas que resultaram em 
avanços nas questões específicas para os funcionários 
do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) após 
21 dias de greve, junto com os bancários de todo o 
país.

Os funcionários garantiram equiparação 
salarial entre o gerente de expediente e o gerente 
administrativo, licença-paternidade de cinco dias úteis, 
inclusão de cláusula no acordo coletivo referente aos 
25% de gratificação semestral e plano odontológico, 
com custeio de 50% da mensalidade limitado a R$ 
25,00 por bancário. 

O acordo coletivo também prevê o reajuste 
fixado pela Fenaban, de 10% para salários, PLR e 
piso, e 14% para os vales refeição e alimentação 
negociado na Convenção Coletiva Nacional, além de 
assegurar reuniões trimestrais sobre a Banescaixa para 
apresentação do plano de custeio aos associados e 
eleição direta de um conselheiro representante.

Banpará 
Greve garante conquistas sociais
e econômicas

Não foi uma negociação fácil, o Banpará tentou 
enfraquecer o movimento sindical com mesas de 
negociações canceladas, mas a mobilização dos 
funcionários impediu o retrocesso e garantiu a ampliação 
das conquistas. 

Os 21 dias de greve asseguraram o índice de reajuste 
da categoria bancária, de 10% nos salários e 14% nos 
vales.  A PLR Social de 4% do sobre o lucro líquido do 
banco, apurado no exercício 2015, ficou fechada sem 
limites individuais de pagamento e com antecipação de 
R$ 1.500,00. 

A mobilização dos funcionários do Banpará evitou a 
supressão de direitos e também conquistou a 13ª cesta 
integral, ampliação da licença prêmio, que passou de 40 
dias para 45 dias, ao final de 5 anos, com a garantida 
da conversão em dinheiro, além do reajuste de 10% no 
anuênio. 

Também ficou assegurada a manutenção do Grupo 
de Trabalho do PCS, que visa construir um plano 
sustentável, que contemple a carreira dos funcionários do 
Banpará. 

 “Tivemos duas rodadas canceladas durante o 
processo de mesa específica, por decisões unilaterais do 
banco, mas para nós foi muito importante chegarmos 
a um desfecho final para o acordo coletivo em mesa 
de negociação. Esse compromisso democrático é 
fundamental para que o funcionalismo do Banpará possa 
avançar em novas conquistas nas Campanhas Nacionais 
futuras”, ressaltou o diretor da Contraf-CUT, Adílson 
Barros.

Bancos Regionais

Seeb Pará
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BRB
Bancários derrotaram resistência do banco

Seeb Brasília (DF)

Foram 25 dias de forte mobilização dos 
trabalhadores contra a intransigência da diretoria 
do banco, que insistia em travar as negociações. 
A proposta final foi resultado da greve de maior 
adesão dos bancários da história do BRB, que 
precisaram ir ao governo do Distrito Federal em 
busca de interlocução para uma solução para a 
campanha salarial.

Os trabalhadores conquistaram correção de 
10% sobre VPs, CPVPs, AGs, CPAG, anuênios, 
quinquênios e benefícios, retroativo a setembro de 

2015 e reajuste de 14% sobre ticket alimentação, 
cesta alimentação, e ainda na 13ª cesta. 

O BRB também concordou em convocar até 30 
novos escriturários antes do vencimento da validade 
do atual concurso. Este número poderá sofrer 
alteração para maior, a depender da avaliação de 
adesões ao PDV que será implantado.

A campanha garantiu a renovação das demais 
cláusulas do ACT em vigor e a retomada da 
negociação das pautas específicas, a partir de abril 
de 2016.

Bancos Regionais
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BNB
Força da greve renova aditivo com avanços

Mesa de negociação

Os funcionários do Banco do Nordeste 
do Brasil (BNB) demostraram unidade e 
determinação durante os 23 dias de greve. 
A paralisação iniciada em 6 de outubro, 
juntamente com a greve nacional, foi mantida 
até 28 de outubro e conseguiu assegurar 
avanços na renovação do aditivo à Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT). 

O reajuste da categoria na instituição seguiu 
os índices negociados com a Fenaban, sem 
perdas para os trabalhadores, com aumento 
10% sobre todas as verbas salariais, 14% de 
reajuste nos vales alimentação, refeição e na 13ª 
cesta, que passou de R$ 431,14 para R$ 491,52. 

A força da greve também garantiu a 
negociação de compensação dos dias parados, 
sem descontos. Entre os avanços sociais 
importantes destaca-se a instalação de uma 
mesa temática para análise das condições de 
trabalho dos técnicos, nas áreas de engenharia 
e arquitetura, comunicação social e analistas 
de sistemas. O BNB também se comprometeu 
a assinar o termo de adesão ao Acordo de 

Prevenção de Conflitos no Ambiente de 
Trabalho de combate ao assédio moral. 

“Obtivemos conquistas importantes nos 
últimos anos, estando à frente das negociações 
com o BNB. Mesmo com um cenário muito 
difícil nesta campanha, os funcionários se 
mostraram organizados e construíram uma 
grande greve, que pode garantir avanços 
específicos. O BNB, que há 10 anos tinha 
cerca de 3 mil funcionários, mais que dobrou 
seu tamanho e ampliou seus objetivos, com 
participação importante no desenvolvimento 
da região nordeste, o que deve ser, de fato, o 
papel de um banco público”, ressaltou Carlos de 
Souza, secretário-geral da Contraf-CUT. 

“A força da mobilização dos funcionários 
do BNB, se unindo à campanha nacional dos 
bancários, conquistou avanços financeiros 
mesmo com o resultado do banco. Vencemos 
uma batalha, mas continuaremos mobilizados, 
porque ainda temos o que avançar, ” avaliou 
Gustavo Tabatinga, secretário de Políticas 
Sociais da Contraf-CUT. 

Bancos Regionais
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4º Congresso

Realizado entre os dias 20 e 22 de março, 
em São Paulo, o 4º Congresso contou com 
353 delegados, dos quais 237 homens e 
116 mulheres. Eles escolheram como 
vencedora, por ampla maioria, a Chapa 2, 

encabeçada por Roberto von der Osten, então secretário 
de Finanças da Contraf-CUT, para assumir a direção da 
Confederação.

A chapa foi formada pela Articulação Sindical, CSD, 
Unidade Sindical, Fórum do RJ, Articulação de Esquerda 
e a Intersindical e ganhou com 265 votos, 75,7% do total.

“A CUT e os movimentos sociais estão saindo às 

ruas contra a terceirização e a perda de direitos. Vamos 
continuar a articular a categoria bancária para defender a 
unidade, a democracia e as conquistas dos trabalhadores”, 
afirmou Roberto von der Osten, em seu discurso após o 
resultado da eleição. 

Os cargos da direção foram distribuídos 
proporcionalmente pela porcentagem dos votos obtidos 
por cada chapa, conforme os estatutos da Contraf e da 
CUT. 

Essa composição, além de seguir os estatutos da CUT e 
da própria Contraf, foi respaldada pela consulta à plenária 
do 4º. Congresso. A chapa vencedora escolheu os seus 
cargos e a concorrente ficou com os demais postos entre 
os 25 membros da Executiva.

A eleição se deu em votação secreta, por força de 
uma liminar. Mesmo com essa tentativa de intervenção, 
o Congresso foi concluído com êxito e de forma vitoriosa, 
garantindo a eleição da atual diretoria.

4ºCongresso

Unidade e 
mobilização sempre 
estiveram presentes 

na história de lutas dos 
bancários. E o 4º. Congresso 
da Contraf-CUT cumpriu seu 

papel fundamental de reforçar 
a disposição da categoria para 
enfrentar os desafios que se 

apresentaram neste ano, num 
quadro de ataques diversos 

à classe trabalhadora. 

Fórum máximo da categoria elegeu nova direção
da Contraf-CUT 
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“A votação aberta, de posição política, sempre foi uma 
marca da nossa categoria e do sindicalismo brasileiro 
combativo e sério. Mas nem o artifício da votação secreta foi 
capaz de interferir na vontade da nossa categoria de mudar 
e escolher a composição da diretoria. A categoria julgou 
ser esta a melhor diretoria para enfrentar novos desafios e 
fortalecer a nossa Contraf-CUT”, ressaltou Roberto von der 
Osten.

Como ponto marcante do Congresso, aprovou-se a 
realização de um grande Seminário, realizado em maio, para 
debater as perspectivas do movimento sindical bancário e 
seus desafios e as estratégias de ação da Contraf-CUT. 

Os delegados e as delegadas aprovaram também a criação 
de mais duas pastas na diretoria executiva da Contraf-CUT: 
as secretarias de Juventude e a de Combate ao Racismo, 
totalizando agora 17. Foi mantida a atual composição de 26 
integrantes do Conselho Diretivo. 

“Foram criadas duas novas secretarias que dialogam 
com as angústias da categoria. Há a necessidade de trazer 
a juventude para o movimento sindical, com a sua inclusão 
em novas maneiras de se fazer política. E o racismo é uma 
coisa que se costuma jogar debaixo do tapete, mas precisa 
ser combatido também na nossa categoria”, observou Carlos 
de Souza, eleito secretário-geral da Contraf-CUT.

Participaram ainda do 4º Congresso 24 dirigentes 
sindicais estrangeiros da Europa, Américas e África.

“Lutadores das 
causas sociais”
A nova direção da Contraf-CUT foi oficialmente 
empossada no dia 14 de abril, no Rio de Janeiro, 
em cerimônia realizada na sede da Federação dos 
trabalhadores do Ramo Financeiro dos Estados 
do Rio de Janeiro e Espírito Santo (Fetrafi RJ/ES). 
Durante a festa de posse, realizada em São Paulo, 
no dia 22 de maio, o presidente da Contraf-CUT, 
Roberto von der Osten, destacou o trabalho dos 
dirigentes, os quais chamou de “lutadores das 
causas sociais”. 
Roberto lembrou ainda que, há 30 anos, os 
dirigentes sindicais bancários se uniram para 
articular a organização da categoria em todo o 
País, num processo que resultou na construção 
da Contraf-CUT em 2006. “Agora, comemoramos 
esta data. E assumindo sempre o compromisso 
de ouvir nossos sindicatos e federações, lutando 
pelos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras, 
em busca de um Brasil mais justo, democrático e 
humanitário”, ressaltou.
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Uma vida dedicada à 
organização do mundo 
do trabalho

Vagner Freitas, 
bancário reeleito 
presidente da 
CUT

Aos 20 anos de idade, Vagner Freitas 
começou a trabalhar no Bradesco. Antes 
de receber o primeiro salário, para 
surpresa da chefia, participou ativamente 
de sua primeira greve. Foram piquetes 

para parar uma agência do Unibanco na Vila Prudente. 
Depois disso, começou a participar das ações do Sindicato 
dos Bancários de São Paulo. Em 1991, foi convidado para 
a chapa de Gilmar Carneiro, que venceu a eleição. A 
tarefa no sindicato era ser diretor da Regional da Mooca. 
No final da década, foi para a Confederação Nacional dos 
Bancários (CNB), nos cargos de secretário de Organização 
(1997), secretário-Geral (2000/2003) e presidente de 2003 
a 2005. Em 2006, a entidade foi ampliada para organizar 
todo o ramo financeiro e mudou de nome para a Contraf-
CUT. Continuou na presidência até 2009. Neste período, 
também assumiu a presidência da UNI Finanças América; a 
Secretaria Geral do setor de Finanças da Coordenadora das 
Centrais Sindicais do Cone Sul (CCSCS), além de membro 
do Comando Nacional dos Bancários.

Paralelamente, ocupou o cargo de secretário de Política 
Sindical da CUT. Em seguida, assumiu a Secretaria de 
Administração e Finanças da CUT, na gestão 2009-2012. 
Em 2012, foi eleito presidente da CUT. Este ano, foi reeleito 
para gestão 2015-2019.

Reportagem Revista dos Bancários - Qual a 
importância da Contraf-CUT na sua carreira política?

Vagner Freitas – A Contraf-CUT foi essencial em 
minha carreira sindical. Foi simplesmente a essência de 
tudo. Foi um momento de aprendizado, de descobertas de 
potencialidades, de exercício de liderança. A quantidade 
de conquistas bastante grande me preparou para assumir 
a tarefa de presidir a CUT e tentar fazer na Central uma 
gestão tão destacada como a que fizemos, eu e toda a 
diretoria da época, na Contraf-CUT. 

O primeiro passo foi a decisão da diretoria de encerrar 
as atividades da CNB e, de maneira ousada e determinada, 
construir e criar uma nova entidade: a Contraf-CUT. Num 
momento em que a situação jurídica da CNB era bastante 
complicada, por conta da unicidade sindical. Nossas 
preocupações neste sentido eram corretas, prova disso é 
que a criação da Contraf-CUT balizou o procedimento de 
outras confederações da CUT.

Quais os principais pontos da sua gestão à frente da 
entidade (Contraf)?

O marco da minha gestão na Contraf-CUT foi a conquista 
da Acordo Nacional dos Bancários, com a mesa única de 
negociação tanto para os bancos privados como para os 
bancos públicos, data-base unificada e convenção coletiva 
nacional, que caminha para um contrato coletivo nacional, 
que é a proposta da CUT para a reorganização da estrutura 
sindical brasileira.

A mesa única de negociação em todo o Brasil é a 
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primeira experiência bem sucedida de negociação coletiva 
unificada, com data-base única, inclusive no setor privado, 
entre todas as categorias profissionais da CUT. O modelo é 
perseguido por todas as categorias da Central.

Outro ponto foi redimensionamento do Comandando 
Nacional dos Bancários, que garantiu representatividade na 
coordenação da campanha salarial. 

Quais os planos para a próxima gestão à frente da 
CUT?

Como principal instrumento para melhorar as condições 
de vida e trabalho dos/as trabalhadores/as, uma das 
principais tarefas da CUT na gestão que se inicia, é o 
fortalecimento da luta coletiva, que garante os direitos e 
amplia as conquistas da classe trabalhadora. 

Para isso, vamos trabalhar para aumentar o número de 
trabalhadores/as sindicalizadas e, também, de sindicatos 
filiados a nossa Central. Hoje, no Brasil, só 25% a 30% 
dos sindicatos têm vinculação com uma central sindical. 
A grande maioria não tem. O número de trabalhadores 
sócios de sindicatos também tem diminuído. É preciso 
conscientizar a classe trabalhadora que, sem organização, 
mobilização, pressão e dirigentes altamente qualificados 
para fazer uma negociação, a pauta conservadora pode 
avançar e destruir conquistas que demoramos anos para 
conseguir.  

Precisamos, ainda, construir o contrato nacional de 
trabalho para todas as categorias, como fez a Contraf-CUT, 
intensificar a negociação coletiva, fortalecer os ramos e as 
Estaduais da CUT e aprofundar o conceito de liberdade e 
autonomia sindical, princípio fundador da CUT. 

Do ponto de vista da arrecadação, precisamos construir 
um sistema que não tenha vinculação com o Estado e, 
sim, com iniciativa e esforços dos próprios sindicatos e 
associados.

É fundamental também a construção de uma rede 
nacional de comunicação capaz de concorrer com a 
grande mídia para passar informações corretas aos/às 
trabalhadores/as. 

Tudo isso é essencial para o enfrentamento que 
vamos fazer na sociedade contra o avanço da pauta 
conservadora, para que possamos fortalecer os valores da 
democracia operária, o conceito de luta de classes e de 
representatividade e com isso mudar, de fato, a realidade 
da classe trabalhadora. 

Nosso objetivo é construir uma sociedade voltada e 
organizada para o mundo do trabalho, controlada pelos/as 
trabalhadores/as, com um Estado voltado para os interesses 
de todos os cidadãos brasileiros/as e não um Estado que 
existe apenas para proteger a propriedade e os interesses 

dos mais ricos. 
Qual sua análise da atual crise política e econômica 

brasileira?             
A crise política, estimulada pelos partidos de oposição 

que perderam as eleições, e amplificadas por parte da mídia 
conservadora, agravou a crise econômica, aumentou o 
desemprego e gerou recessão.

A resposta inicial do governo, para acalmar o mercado, 
foi anunciar um ajuste fiscal, com uma série de medidas 
absolutamente contrárias aos interesses da classe 
trabalhadora, como as Medidas Provisórias 664 e 665, que 
dificulta o acesso e restringe o número de trabalhadores 
com direitos a beneficios como seguro-desemprego, pensão 
por morte e auxílio-doença.

A crise econômica da Europa já comprovou que ajuste 
fiscal não é a saída para a retomada do crescimento porque 
paralisa a economia, arrocha os salários e aumenta o 
desemprego, mesmo cenário que vem sendo registrado no 
Brasil nos últimos meses. 

A CUT defende uma política econômica 
desenvolvimentista, que gere mais e melhores empregos, 
aumente a renda e amplie os programas de distribuição 
de renda e a construção de casas populares, além de mais 
investimentos em saúde, educação, segurança, transporte 
coletivo e saneamento básico.

Para o reaquecimento da economia, consideramos 
essencial medidas como a redução da taxa de juros; o 
barateamento do crédito bancário, principalmente dos 
bancos públicos, tanto para quem quer comprar quanto 
para quem quer produzir; incentivo ao consumo interno 
para produzir os bens de consumo de massa no Brasil e, 
assim, gerar mais postos de trabalho. 

Entrevista com o Presidente da CUT
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A Contraf-CUT realizou, em maio, o 
Seminário Nacional de Estratégia do 
Ramo Financeiro, no Hotel Braston 
Martins Fontes, em São Paulo, para 
aprofundar o debate sobre o setor 

financeiro e discutir os desafios da ação sindical da 
categoria frente à conjuntura econômica e política do 
país. A realização do Seminário foi uma deliberação do 
4º Congresso Nacional da Contraf-CUT, em março deste 
ano, que elegeu a nova diretoria da Confederação para o 
período 2015-2018.

Para o presidente da Contraf-CUT, Roberto von der 
Osten, a decisão inédita de realizar um grande seminário 
da Confederação, construído com suas Federações e 
Sindicatos, aconteceu em um momento importante, 
quando os direitos dos trabalhadores estão sendo 
duramente atacados.

“Temos vários ruídos hoje no setor bancário, que 
trazem intranquilidade aos bancários, que temem pelos 
seus empregos. A conjuntura política e econômica tem 
um cenário que nunca se viu, com a ameaça concreta da 
terceirização”, avaliou Roberto von der Osten. 

Ao participar do ato de abertura do Seminário Nacional 
de Estratégia do Ramo Financeiro, o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva elogiou o protagonismo dos bancários. 
Disse ter uma excelente relação com o movimento sindical. 
“Nunca pedi para não protestarem, não fazerem greve. O 
que vocês não podem é estar mal com os trabalhadores. 
Podem estar mal com a Dilma, com o Lula, mas não com 
sua categoria.”

Lula pediu aos dirigentes sindicais para levantarem a 
cabeça nesse momento de crise. “Vocês são líderes, são 
porta-vozes que falam para outras pessoas. Eu queria 
que vocês soubessem que não há espaço para chegar de 
cabeça baixa nos locais de trabalho. É preciso reconhecer 
que o momento é difícil, mas também que nós seremos os 
responsáveis para sair dessa situação.”

Macrossetores
Um dos principais temas debatidos durante o Seminário 

foi a criação de Macrossetores. Para o presidente da Contraf-
CUT, o grande desafio da próxima gestão é pensar em uma 
maneira de unificar todo o ramo financeiro. “As novas 
tecnologias do setor financeiro trouxeram para nosso ramo 
novas categorias. Temos 400 mil estabelecimentos sem 

saber quantos trabalhadores têm dentro deles”, afirmou. 
“O conceito de categoria profissional tem de romper o 
sistema de funções.”

Para ele, o macrossetor financeiro é um passo além para 
a categoria. “Está cada vez mais difícil separar os trabalhos 
e as categorias. Profissionais de diferentes cargos fazem as 
mesmas funções dentro da empresa.”

Já Sérgio Nobre, secretário-geral da CUT, classificou 
os macrossetores como o melhor modelo sindical para 

Seminário de estratégia definiu diretrizes de ação sindical da Contraf-CUT
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Seminário de estratégia definiu diretrizes de ação sindical da Contraf-CUT

enfrentar os desafios que o futuro aponta. “Não podemos 
ficar presos na conjuntura atual, sem pensar no futuro. 
Não podemos apenas resolver um problema, sem pensar 
em como avançar futuramente”, disse. 

Outro momento importante do seminário foi a palestra 
do professor de economia Ladislau Dowbor, da PUC-SP, 
sobre o comportamento do setor financeiro no mundo. 
Ele usou como exemplo o Santander, que teve seu lucro 
mundial puxado pelo Brasil, para mostrar que os bancos 

internacionais obtêm lucros exorbitantes no país. Do 
resultado global de 1,72 bilhão de euros (US$ 1,87 bilhão) 
no primeiro trimestre de 2015, o Brasil foi o país que mais 
contribuiu, com 21% do montante, deixando para trás o 
Reino Unido, com 20%, e a Espanha, com 15%.

“Os juros, no rotativo do cartão de crédito do Santander, 
cobrados aqui, chegam a 633% ao ano. Nos Estados Unidos 
o banco cobra 16%. A média de empréstimo pessoal está 
na faixa de 110% aqui. Na Europa, 10% ao ano.” Dados, 
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que, para Dowbor, são importantes instrumentos de luta 
para a categoria bancária.

O Seminário ainda contou com um painel sobre 
a estratégia política no campo internacional. André 
Rodrigues, bancário e chefe do Comitê Executivo da 
Uni América Finanças, braço continental da UNI Global, 
destacou que há muitos sindicatos nacionais em outros 
países, mas que os acordos são fechados por empresas. 
“Isso é uma tragédia. O funcionário fica refém da 
empresa. No Chile, existem 24 sindicatos de bancários, só 
do Santander. Tem sindicato com 12 filiados”, ressaltou.

Sobre a estratégia política da Contraf-CUT, André 
afirmou que a Confederação tem um papel importantíssimo 
no fortalecimento global do sindicalismo. “A Contraf-CUT 
deve assumir um trabalho de protagonismo, de articular 
sindicatos cutistas na UNI. Dialogar com os sindicatos de 
outros ramos, e junto com a CUT, fazer este mapeamento 
dos sindicatos para ampliar a participação nas discussões 
trabalhistas mundiais.”

O secretário de Relações Internacionais da Contraf-
CUT, Mário Raia, destacou a importância da atuação 
internacional dos trabalhadores. “A Contraf-CUT faz 
parte do Comitê Mundial da UNI Finanças, UNI Américas, 
UNI Mulheres e promove um trabalho importante na 
organização dos trabalhadores americanos com a CWA,” 
informou.
Uni América Finanças, braço continental da UNI Global, 
destacou que há muitos sindicatos nacionais em outros 
países, mas que os acordos são fechados por empresas. 
“Isso é uma tragédia. O funcionário fica refém da 
empresa. No Chile, existem 24 sindicatos de bancários, só 
do Santander. Tem sindicato com 12 filiados”, ressaltou.
Sobre a estratégia política da Contraf-CUT, André afirmou 
que a Confederação tem um papel importantíssimo no 
fortalecimento global do sindicalismo. “A Contraf-CUT 
deve assumir um trabalho de protagonismo, de articular 
sindicatos cutistas na UNI. Dialogar com os sindicatos de 
outros ramos, e junto com a CUT, fazer este mapeamento 
dos sindicatos para ampliar a participação nas discussões 
trabalhistas mundiais.”
O secretário de Relações Internacionais da Contraf-
CUT, Mário Raia, destacou a importância da atuação 
internacional dos trabalhadores. “A Contraf-CUT faz 
parte do Comitê Mundial da UNI Finanças, UNI Américas, 
UNI Mulheres e promove um trabalho importante na 
organização dos trabalhadores americanos com a CWA,” 
informou.

Seminário de Estratégia
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A presidenta Rita Berlofa 
fala sobre os desafios 
do sindicalismo bancário 
internacional e afirma que o 
Brasil é referência no combate 
às desigualdades sociais

UNI Finanças elege, 
pela primeira vez na 
história, uma mulher 
brasileira para 
presidir a entidade

Em entrevista exclusiva à Contraf, a presidenta 
da UNI Finanças Mundial, Rita Berlofa, 
eleita em outubro – durante a 4ª Conferência 
Mundial da entidade –, fala sobre os desafios 
do sindicalismo bancário internacional, a 

importância da regulamentação do sistema financeiro e de 
termos uma bancária brasileira na presidência da entidade.

A UNI Finanças Mundial, que reúne os sindicatos do 
setor financeiro e de seguros, representa mais de 3 milhões 
de trabalhadores de 237 sindicatos no mundo.

Rita era bancária do Banespa quando o banco do estado 
de São Paulo foi privatizado. Foi justamente na luta contra a 
privatização, no final da década de 1990, que ela intensificou 
sua militância sindical.

Faz parte da base do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região, no qual foi Diretora Executiva, 
responsável pelas Secretárias de Saúde, de Organização e 
Suporte Administrativo por duas gestões e de Finanças, nas 
duas últimas gestões.

 Como você passou a militar no sindicalismo bancário 
internacional?

Desde a privatização do Banespa, começamos a refletir 
sobre a organização internacional, uma vez que fazíamos 
parte de um banco internacional. Tivemos o entendimento à 
época que nossa luta dependeria dessa articulação e desde 
então venho militando na política internacional.  Assumi 
cargos na UNI América Finanças e na UNI Mundial, desde 
então.

Qual a importância de termos uma bancária brasileira 
à frente da UNI Finanças?

É importante destacar que, em toda a história da UNI, a 
presidência foi ocupada por europeus. É a primeira vez que 
esse cargo é exercido por alguém fora da Europa e a primeira 
vez que é exercido por uma mulher. E isso se dá por uma 
brasileira, uma bancária do Brasil. Uma das grandes lutas da 
UNI é pela igualdade de oportunidades. Ainda vivemos em 
um mundo em que os salários das mulheres são mais baixos 
do que os dos homens que ocupam a mesma função. Vemos 
que são poucas as mulheres que ocupam cargo de decisão. 
Uma mulher assumir esse cargo é uma mensagem para 
todos de que as mulheres precisam se organizar, precisam 
lutar para ocupar seus espaços. Essa luta não é somente das 
mulheres, é também dos homens. Respeitar o direito das 
mulheres é respeitar o direito de todos.  

Por que uma bancária do Brasil?
Porque tanto a América, quanto a Ásia e a África 

têm crescido muito nos últimos períodos em termos de 
desenvolvimento social, em termos de políticas mais 
progressistas e de desenvolvimento do sindicalismo. O fato 
de nosso nome ter sido referendado por todos os afiliados da 
UNI mostra a importância do Brasil no cenário político no 
último período. O Brasil é referência mundial no combate às 
desigualdades sociais. É o único país que comprovadamente 
teve um trabalho muito sério para enfrentar a desigualdade 
social. Milhões de trabalhadores foram retirados da miséria, 
houve grande crescimento da classe média. Nossa categoria 
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tem feito campanhas que trouxeram aos trabalhadores 
bancários, por mais de 12 anos seguidos, não apenas a 
manutenção das conquistas, mas novas conquistas sociais 
e o aumento real de salário. Essa é uma realidade que não 
temos visto no mundo. Aliás, o mundo tem tido uma grande 
dificuldade, notadamente após a crise de 2008, para tentar 
manter as conquistas advindas de décadas de lutas. 

Quais são os desafios do sindicalismo bancário em 
nível mundial?

Depois da crise de 2008, o que a gente nota é que houve 
um empobrecimento muito grande da classe trabalhadora 
porque os governos estão praticando uma política de 
austeridade. Houve aumento dos governos conservadores, 
com a tônica de retirada dos direitos dos trabalhadores e 
um ataque violento aos movimentos sindicais. O grande 
desafio, portanto, é buscar a regulamentação do setor, 
manutenção e criação de novos empregos dentro e fora 
do sistema, empregos com salários descentes, que não 
adoeçam. Fortalecimento do movimento sindical para que os 
trabalhadores tenham a representação necessária para fazer 
frente aos ataques de medias conservadoras.

Neste contexto, qual a importância da regulamentação 
do sistema financeiro em nível mundial?

O grande desafio colocado é conseguir uma 
regulamentação financeira mundial que impeça que uma 
nova crise tenha proporções sistêmicas como a de 2008 e 
impacte na vida dos trabalhadores. 

Uma regulamentação financeira que respeite as 
diferenças regionais, porque um determinado modelo de 
regulamentação financeira pode ser bom para os países 
europeus, mas não ter a mesma eficiência nos países 
africanos e que acima de tudo que veja o trabalhador como 
o protagonista do setor financeiro. 

 Com o pretexto de combater a crise, diversos países 
têm promovido ajustes econômicos. Qual o impacto 
desses ajustes para os bancários?

O primeiro é a perda de empregos. A redução de postos 
de trabalho no mundo. O segundo é a retirada de direitos. 
Quando juntamos a perda de empregos com a retirada de 
direitos temos um decréscimo da massa salarial. Um exemplo 
disso, hoje na Europa, 95% dos contratos de trabalho não 
são de tempo integral e são temporários. Isso, notadamente, 
traz um empobrecimento da classe trabalhadora. Perdemos 
com o desemprego, com a retirada de direitos e com a massa 
salarial. 

Isso também traz problemas para as economias dos 
países?

Eu diria que, em crises como essas, os únicos que não 
perdem são os grandes capitalistas. Apenas 1% da população 
mundial que detém a riqueza mundial. O restante da 

sociedade é perdedora. Todo mundo perde em um sistema 
tão violento, tão perverso quanto tem se mostrado o sistema 
capitalista. 

Qual a principal luta da UNI?
São os Acordos Marco Globais. Em um modelo globalizado 

como o nosso, onde um único banco atua em diversos países, 
o que a gente quer é que os bancos garantam, minimamente, 
direitos iguais em cada um dos países. Por vezes os bancos 
têm uma política de direitos no seu país sede que não é 
mantida nos locais onde eles atuam, principalmente se o país 
não tem uma organização sindical forte, ou a organização é 
ausente, ou naqueles em que a legislação não é favorável 
ao trabalhador. Além disso, é preciso respeitar a legislação 
específica de cada um dos países, respeitar o direito à 
sindicalização, o direito à negociação coletiva, enfim, os 
direitos mínimos que cada trabalhador tem independente de 
onde esteja atuando. 

Os Bancos brasileiros são os únicos a ter acordo marco 
global?

Não, temos esse acordo com outros bancos e recentemente 
firmamos um acordo com o ABN Amro. Recentemente 
o HSBC anunciou cortes de pessoal e na estrutura que 
impactaram fortemente o emprego em muitos países. 

Como os bancários podem se organizar e agir para 
combater medidas unilaterais como esta?

Nosso lema é pensar global e agir local. Teremos uma 
reunião em Londres, em fevereiro, para discutir essa questão 
e definir o que será feito com relação ao HSBC e os cortes 
que estão sendo realizados.

Este é um dos ataques sofridos pelos bancários. 
Existem outros acontecendo no mundo?

Estamos vendo um ataque violento ao movimento sindical. 
E o ataque ao movimento sindical é um ataque aos direitos 
dos trabalhadores, é um ataque à democracia. Já falei que 
95% dos contratos de trabalho na Europa são temporários 
e não por tempo integral. Mas, são muitos ataques. Na 
Espanha a greve foi considerada ilegal. Criminalizaram a 
greve. Existem 300 dirigentes sindicais sendo processados 
judicialmente. Alguns foram presos por realizar piquetes 
naquilo que o Estado resolveu considerar ilegal, que é uma 
greve. Temos dirigentes correndo o risco de pegar de três  e 
meio a sete anos e meio de detenção por estar exercendo um 
direito legítimo que é a defesa do trabalhador. É inaceitável 
que a greve seja considerada ilegal! É um retrocesso! E não 
é somente na Europa. Na Costa Rica, os sindicatos estão 
proibidos de negociar pelos trabalhadores. Quem está 
realizando as negociações é uma comissão formada pelos 
ministérios do Trabalho e da Fazenda. É um absurdo. Quem 
deve negociar pelos trabalhadores são aqueles que foram 
eleitos para representa-los, ou seja, os dirigentes sindicais.

UNI Finanças
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Uma das principais ameaças em curso aos 
direitos dos trabalhadores é o Projeto de 
Lei 4330/2004. A aprovado na Câmara 
dos Deputados, o texto, que agora está 
em tramitação no Senado, atenta contra a 

dignidade e a segurança do trabalho humano.
O PL 4330/2004 “permite” a terceirização de qualquer 

setor de atividade de uma empresa, incluindo a atividade-
fim. Se convertido em lei, representará o começo do fim de 
direitos e conquistas históricas das classes trabalhadoras; 
destruirá as bases da legalização dos direitos trabalhistas 
garantidos na Consolidação das Leis do Trabalho e os sociais 
assegurados na Constituição Federal de 1988.

“Na realidade, seria a legalização da precarização das 
condições de trabalho e do vínculo empregatício. O projeto 
de lei não propugna a igualdade de direitos, na prática 
aprofundaria as desigualdades de direitos dos trabalhadores”, 
afirmou Carlindo Dias, o Abelha, secretário de Organização 

da Contraf-CUT.
Atualmente, existem no Brasil mais de 12 milhões de 

terceirizados – 26,8% do mercado formal de trabalho. São 
trabalhadores sujeitos a salários 30% menores, no ramo 
financeiro chega a 70%, jornadas diárias ampliadas sem 
segurança e, muitas vezes, em condições precárias de 
trabalho, o que acarreta inúmeros agravos à saúde.

Abelha explica que, com o pretexto de regrar as práticas 
recorrentes de terceirização, o PL 4330/2004 é nocivo ao 
conjunto das atividades econômicas. “Pois tende a desarranjar 
por inteiros ramos de atividades econômicas. Aumentará a 
rotatividade da mão de obra impactando os recursos do FAT 
– Fundo de Amparo ao Trabalhador. Teria também impactos 
negativos sobre a “massa salarial” ao reduzir remunerações; 
com efeitos sobre a arrecadação tributaria e da previdência 
social” 

Dezenove dos atuais vinte e sete ministros do Superior 
Tribunal do Trabalho já se manifestaram formalmente 

Terceirização

Trabalhadores pressionam Congresso e promovem 
mobilizações por todo o Brasil contra a terceirização
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ao Congresso Nacional com críticas sobre projeto das 
terceirizações.  

Conscientes de que Congresso Nacional só recuará no 
trâmite e rejeição do nefasto PL 4330/2004 ante a mobilização 
e pressão dos setores democráticos da sociedade, As centrais 
sindicais, sindicatos, movimentos estudantis, Ministério 
Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego e a 
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra), entre outros atores da sociedade, se uniram para 
criar o Fórum em Defesa dos Trabalhadores Ameaçados pela 
Terceirização.

O Fórum e a Comissão de Direitos Humanos Senado 
Federal, presidida pelo senador Paulo Paim (PT/RS), articulam 
a mobilização nacional contra o PL4330/2004 e também 
contra a prática perniciosa da terceirização. Audiências 
públicas foram realizadas pelo Brasil inteiro, em parceria com 
as assembleias legislativas, para mostrar o quão prejudicial é 
este projeto. A Contraf-CUT esteve presente em todas.

Em todos os estados onde as audiências foram realizadas 
até agora, foi aprovada uma carta de repudio ao projeto.

O senador Paulo Paim, presidente da CDH e relator do 
projeto, revelou recentemente que o relatório final será 
baseado nas discussões destas audiências, com a opinião da 
população e dos trabalhadores. 

A última audiência será nacional, no dia 12 de maio de 
2016, em Brasília. 

Recente levantamento sobre o posicionamento dos 
senadores (as) a respeito do PLC 30/2015 que regulamenta 
a terceirização aponta que a redação sobre a atividade-fim 
não será mantida pelo Senado. 40 dos 81 senadores possuem 
posição contrária. “Precisamos continuar mobilizados e 
fortalecer ainda mais nossa luta para convencer os senadores 
que faltam decidir contrário ao projeto e acabar com esse 
risco de retirada de direito dos trabalhadores”, completou 
Abelha.

Trabalhadores pressionam Congresso e promovem 
mobilizações por todo o Brasil contra a terceirização

Terceirização
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O ano de 2015 marca o aniversário de 
mobilizações importantes para a categoria 
bancária. São 30 anos da greve dos empregados da 
Caixa, que garantiu a conquista da jornada de seis 
horas, 30 anos da construção da unidade nacional, 
marcada pela fundação do Departamento Nacional 
dos Bancários da CUT (DNB/CUT) e os 30 anos da 
primeira greve nacional da categoria, após o golpe 
militar, quando o Brasil inteiro testemunhou a 
maior paralisação dos bancários da história.

Em 1985, diante de um processo inflacionário que provocava 
perda mensal de 10% nos salários, as principais bandeiras de luta 
dos bancários foram o reajuste trimestral, incorporação dos 25% de 
antecipação, conquistados em julho daquele ano, piso salarial único, 
fim do trabalho gratuito, comissão sindical de banco e estabilidade. 

Em 28 de agosto, Dia dos Bancários, os bancos fecharam 
as portas e os trabalhadores foram às ruas para protestar. A 
mobilização foi preparatória para a greve histórica, com agências 
paralisadas em todo o país de 10 a 12 de setembro de 1985. A 
greve mobilizou cerca de 500 mil trabalhadores. E foi um sucesso, 
tanto que as reivindicações da categoria foram atendidas quase que 
integralmente. 

A mobilização histórica foi estruturada em alguns aspectos 
fundamentais, como o trabalho com a opinião pública, feito no 
corpo a corpo com a população e com publicações e inserções na 
mídia. 

Outro ponto fundamental foi o de haver uma campanha salarial 
organizada nacionalmente. Isto foi conseguido através dos encontros 
com grande participação dos bancários e do calendário nacional de 
mobilizações.

Nesta metade de década, 85-90, foram os anos dourados do 
movimento sindical brasileiro, em especial para categoria bancária, 
pois não houve ano em que não se deflagrou algum movimento 
ou ação em busca de melhores condições de vida e de trabalho, 
servindo de base e de inspiração para a classe trabalhadora como 
um todo. 

Greve histórica dos 
bancários completa 
30 anos

Greve de 1985

Seeb Brasília
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Greve de 1985

Seeb Porto Alegre

Seeb Rio de Janeiro Seeb São Paulo

Seeb São Paulo
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No dia 6 de junho, às vésperas da primeira grande 
greve nacional dos bancários, diante da necessidade 
de articular a organização da categoria em todo o país, 
representantes de sindicatos e oposições de 16 estados 
fundam, em reunião no Rio de Janeiro, o Departamen-
to Nacional dos Bancários da CUT (DNB/CUT).
É eleita uma comissão provisória integrada
por dirigentes dos Sindicatos de São Paulo,
Rio, Porto Alegre e Londrina.

Bancários são a 
primeira categoria 
a conquistar a PLR.

Assinada a primeira 
Convenção Nacional dos 
Bancários com participação 
do Banco do Brasil e da 
Caixa Federal.

Conquista do II Censo da Diversidade, do pro-
jeto piloto sobre segurança bancária e avanços 
na saúde e condições de trabalho.
- Realizado em Guarulhos o 3º Congresso da 
Contraf, com reeleição de Carlos Cordeiro.

Pela primeira vez o DNB, 
representando a CUT, 
entrega pauta de reivindi-
cações à Fenaban.

Conquista do Programa 
de Prevenção, Trata-
mento e Readaptação 
de LER/Dort.

Conquista da 13ª 
cesta-alimentação.

Com mais uma grande greve, os bancários conquistam 
reajuste de 8,5%  nos salários e demais verbas, represen-
tando 2,02% de aumento real. Além de 9% no piso (2,49% 
acima da inflação) e reajuste de 12,2% nos vales, o que 
representa tamém 5,5% de aumento real. Asseguraram 
avanços no combate às metas abusivas e ao assédio moral, 
na igualdade de oportunidades e na segurança bancária.

Encontro Nacional de Bancários 
aprova em São Paulo o estatuto 
do DNB-CUT e elege nova coorde-
nação, integrada pelos sindicatos 
de São Paulo, Rio, Porto Alegre, 
Londrina, Ipatinga, Alagoas e 
Sergipe.

O 2º Congresso da CNB, realizado no Rio de 
Janeiro, reelege Sérgio Rosa.
- Categoria conquista complementação salarial 
por doença ou acidente de trabalho, além da 
verba de requalificação profissional na demis-
são. Criada a comissão permanente de saúde e 
a comissão de raça, gênero e orientação sexual.

Criada a Contraf-CUT, em assembleia realizada em
Curitiba, em janeiro. Luiz Cláudio Marcolino é eleito
presidente.
- Conquista do valor adicional da PLR e implementação
do grupo de trabalho para debater assédio
moral com a Fenaban.
1º Congresso da Contraf-CUT, realizado em Nazaré
Paulista, em abril, elege Vagner Freitas presidente.

Com grande participação dos bancários, mobiliza-
ção impede votação do PL 4330 da terceirização 
no CCJ da Câmara dos Deputados.
- Conquistas da proibição de cobrança de metas 
via SMS e do vale-cultura.

1º Congresso do DNB-CUT, 
realizado em junho, elege a 
primeira diretoria, encabe-
çada por Ricardo
Berzoini.

A CNB-CUT participa, em março, da criação da Union Network 
Internacional (UNI), em Congresso Mundial realizado em Sidney, 
a partir da fusão da Fiet, da CI (Comunication International) e da 
FGI (Federação Internacional dos Gráficos). Gilmar Carneiro é eleito 
para o Comitê Executivo Mundial da UNI.
Realizada em julho, no Rio, a 1ª Conferência Nacional dos Trabalha-
dores do Ramo Financeiro.
A CNB-CUT é eleita para a direção da Coordenadora
das Centrais Sindicais no Cone Sul (CCSCS).

A Contraf-CUT obtém o 
reconhecimento legal do 
Ministério do Trabalho. 
Conquista do primeiro Censo 
da Diversidade.
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No 2º Congresso, em agosto, 
começa o debate para trans-
formar o Departamento em 
Confederação (CNB-CUT).

3º Congresso da CNB/CUT, 
realizada em São Paulo, 
elege Fernanda Carisio 
presidente.

2º Congresso da Contraf-CUT, em São Paulo, elege 
Carlos Cordeiro presidente.
- Conquista da licença-maternidade de 180 dias.
- Mudança no modelo de cálculo e melhorias da
PLR adicional.
- Inclusão dos parceiros de mesmo sexo nos
planos de saúde.

3º Congresso transforma o 
DNB em CNB-CUT e aprova 
filiação à Federação Interna-
cional de Trabalhadores em 
Serviços (Fiet). Berzoini é 
reeleito presidente.

O 4º Congresso da CNB-CUT elege 
Vagner Freitas presidente.
- Primeira campanha nacional 
unificada. Com greve, bancários 
dos bancos públicos conquistam a 
mesma PLR dos bancos privados.

Fim de divulgação de rankings indivi-
duais de produtividade, ampliação do 
aviso prévio proporcional, 5 mil novas 
contratações na Caixa, proibição de 
transporte de numerário por bancários 
e avanço na igualdade de oportuni-
dades.

O DNB-CUT avança rumo à uni-
dade nacional e pela primeira 
vez apresenta à Fenaban a 
Minuta Mínima Unificada, com 
as reivindicações dos bancários 
de todos os bancos.

Realizada em agosto 1ª Conferência 
Mundial do Setor de Finanças da 
UNI, no Rio de Janeiro, seguida da 
1ª Conferência da UNI Américas.
Inclusão na CCT de cláusula sobre 
Igualdade de Oportunidades.

Inclusão na CCT de cláu-
sula com mecanismo 
de combate ao assédio 
moral.

4º Congresso, em São Paulo, elege Roberto von der Osten presidente da Contraf-CUT. Uma das maiores greves do bancários, com 
21 dias de mobilizações,  impede o retrocesso e as perdas que os bancos tentaram impor aos trabalhadores. Unidade nacional e 
determinação da categoria asseguram aumento real pelo 12º ano consecutivo, acumulando 20,83% de ganho real nos salários, 
42,3% nos pisos e 26,30% nos vales. Além disso, foram mantidas conquistas importantes, como o vale-cultura, o abono-assiduidade, 
a licença-maternidade ampliada, a igualdade de direitos para casais homoafetivos. A Campanha 2015 também garantiu a assinatura 
de um termo de entendimento entre os seis maiores bancos e o movimento sindical bancário para tratar das condições de trabalho 
nos bancos, na gestão das instituições com o objetivo de reduzir as causas de adoecimento.

1º Congresso da CNB/CUT, rea-
lizado em junho em São Paulo, 
elege Sérgio Rosa presidente.
- Bancários conquistam a 
cesta-alimentação.

Com greve vitoriosa, bancários 
conquistam aumento real de salário, 
o que se repetiria nos dez anos 
seguintes.
- CNB/CUT assume a presidência da 
UNI Américas Finanças.

Fim de divulgação de rankings 
individuais de produtividade, 
ampliação do aviso prévio propor-
cional, 5 mil novas contratações na 
Caixa, proibição de transporte de 
numerário por bancários e avanço 
na igualdade de oportunidades.
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A campanha “Exploração não 
tem perdão!” motiva bancários 
e sensibiliza a sociedade

Depois de realizadas diversas reuniões com dirigentes 
sindicais e profissionais de comunicação de federações, 
sindicatos, Fenae e da Contraf-CUT, a mídia da 
Campanha Nacional 2015, construída pelo Coletivo de 
Imprensa da Confederação, sensibilizou os bancários de 
todo o país com o mote ‘Exploração não tem perdão!’.

De acordo com o secretário de Imprensa da Contraf-
CUT, Gerson Pereira, o plano de comunicação foi 
elaborado de forma democrática. “A contribuição e 
experiência de todos foram de extrema importância para 
o sucesso da campanha. Além dos bancários, as peças da 
campanha causaram um grande impacto na população. A 
mídia despertou a atenção dos clientes sobre as condições 
de trabalho no ramo financeiro”, destacou.

Os Sete Pecados Capitais 

A proposta da mídia da Campanha Nacional 2015 
contou com a utilização de sete eixos que foram 
denominados de sete pecados do capital: assédio, 
discriminação, ganância, irresponsabilidade, mentira, 
ostentação e terceirização. 

“Mostramos as questões que 
assombram a categoria bancária 
em seus locais de trabalho. 
Mostramos que os banqueiros 
são exploradores da categoria 
bancária. E o lucro exorbitante 
que os bancos obtêm é o 
resultado da exploração dos 
trabalhadores”, explicou Gerson.

Mobilização  -  O plano de comunicação aliado ao 
grande poder de mobilização dos bancários e bancárias 
de todo o país fortaleceu a luta pela conquista de mais 
direitos. A Campanha Nacional 2015 obteve importantes 
resultados como reajuste acima da inflação, com 
ganho real, além dos benefícios e avanços nas pautas 
específicas.
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Com mais recursos e aliado às novas redes sociais, a 
Contraf-CUT transformou sua plataforma de comunicação 
com o objetivo de ampliar e fortalecer ainda mais o diálogo 
com a sindicatos e federações. As novidades ficaram por 
conta do novo site da Confederação, com mais de 25 layouts 
personalizados e maior dinamismo, além da Rádio Web com 
uma programação especial para a categoria bancária.

Site: Novo visual e conteúdo dinâmico
O desenvolvimento do novo site contou com um moderno 

painel de controle, com fácil visualização, migração de 
conteúdo e integração. A nova ferramenta com configuração 
de CDN, deixou o site ainda mais rápido. Já a configuração 
de ambiente ‘Cloud Server’ (servidor em nuvens) permite 
um sistema operacional que pode ser acessado a partir de 
qualquer computador ou celular e em qualquer lugar, num 
sistema único, independente de plataforma. 

O website tem conexão com as redes sociais, como 
Facebook e Twitter, o que amplia o alcance de todo o material 
produzido pela Confederação e facilita a comunicação direta 
com sindicatos e federações.

“A nova ferramenta facilita a comunicação com a 
categoria. Durante a Campanha Nacional 2015, o nosso site 
teve mais de 162 mil acessos em apenas um dia. Chegou 
a mais de 1,5 milhão de visualizações na semana de 
lançamento. Sendo que 52% dos acessos na semana foram 
através de celulares”, destacou Gerson.

As seções de uso restrito foram mantidas no novo 
site. Desta forma, os sindicatos e federações continuam 

tendo acesso aos 
comunicados, publicações 
e materiais direcionados 
às companhas e 
mobilizações pelo 
download, com 
maior capacidade de 
armazenamento e 
mais rapidez. 

Rádio Web amplia 
comunicação com 
bancários e população

Com uma programação de 24 horas, contendo notícias, 
entrevistas e uma programação musical bem diversificada, a 
rádio web é a grande novidade da Contraf-CUT, que amplia 
a comunicação não só com os bancários, mas também com 
a população em geral. 

Com apoio da equipe da rádio CUT, a nova programação 
da rádio, conta com parcerias de rádios comunitárias, com 
a troca de conteúdo.

A rádio web transmite áudio em tempo real, com conteúdo 
ao vivo e também com programação gravada. “Este é um 
importante canal de comunicação, que leva a informação 
mais rapidamente aos trabalhadores do sistema financeiro. 
Além de ampliar o diálogo com os bancários e clientes, é um 
meio que associa entretenimento e informação”, ressaltou 
Gerson.

Contraf-CUT transforma sua 
plataforma de comunicação
Novo site e rádio web ampliam o diálogo com 
sindicatos e federações
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Ouça a Rádio Web

radio.contrafcut.org.br
Acesse:
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