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Encontro Nacional dos bancos Itaú e 
Bradesco definem pautas específicas 

Nos dias 2 a 4 de abril acon-
teceram os encontros nacionais 
dos funcionários do Itaú e Brades-
co. Os participantes debateram te-
mas importantes, como conjuntura, 
emprego e condições de trabalho, 
e definiram as pautas específicas 
de reivindicações dos trabalhado-
res dos dois bancos privados, bem 
como as estratégias para intensificar 
a mobilização, focando as negocia-
ções permanentes na busca de am-
pliar os avanços e as conquistas dos 
bancários.

Itaú
Os funcionários do Itaú aprovaram 

a pauta específica de reivindicações 
que já foi entregue a direção do ban-
co. A Campanha Nacional com o tema 

Nos dias 17 a 19 de maio será realizado o 24° Congresso dos Funcionários do 
Banco do Brasil e o 29° Congresso dos Empregados da CAIXA, em São Paulo. 
O evento irá definir a pauta específica de reivindicações dos trabalhadores do BB 
e da Caixa.

ção profissional, saúde e condições de 
trabalho para os funcionários”, comenta 
Carlinhos Casé, Vice- Presidente do Sin-
dicato e funcionário do Bradesco.

Dirigentes no Encontro Nacional do Bradesco: (Esq.) Antonio do Seeb Mogi,               
Miguel da CONTRAF-CUT, Casé Vice–Presidente do Seeb Taubaté, Roberto do 
Seeb Catanduva, Malú da FETEC-CUT/SP e Elaine da CONTRAF-CUT.

Foto: Contraf-CUT

Encontro Nacional do Itaú

24º Congresso dos Funcionários do BB   
29º Congresso dos Empregados da CAIXA

Os funcionários do BB irão debater 
quatro grandes temas como  Remune-
ração e condições de trabalho (Carreira, 
piso, plano de funções, ascensão profis-
sional . jornada de trabalho nas funções 
comissionadas metas e remuneração 
variável), Saúde e Previdência ( Cas-
si, Previ, Plano odontológico, Fusesc, 
Economus e  Segurança Bancária),  
Organização do Movimento (Formas 
de mobilização, Delegados sindicais e 
OLT, Conselho de Usuários da Cassi, 
Representante no Conselho de Admi-
nistração do BB) e Banco do Brasil e o 
Sistema Financeiro Nacional ( BB e o 

Banco do Brasil

E os empregados da CAIXA deba-
terão os temas: Organização do Movi-
mento, Papel Social da Caixa, Saúde 
do Trabalhador/Condições de Tra-
balho, Condições de funcionamento 
das Unidades, Saúde Caixa, Funcef, 
Aposentados, Segurança Bancária, 
Representação dos Trabalhadores no 
Conselho de Administração da Caixa, 
Jornada, Sipon, Isonomia, Carreira,  
Terceirização, Contratação.

crédito, Metas de produtos financeiros, 
Terceirização e Correspondentes Ban-
cários e Internacionalização).

CAIXA

‘Chega Itaú! mais contratações e fim 
das demissões’ lutará pela defesa do 
emprego e valorização dos funcioná-
rios. “Queremos o fim das demissões 
e que o banco se comprometa a dis-
cutir com os representantes dos tra-
balhadores as condições de trabalho 
no Itaú.”, destaca Adriana Rozzante, 
diretora de imprensa no Sindicato e 
funcionária do Itaú. 

Bradesco

Já os trabalhadores do Bradesco 
aprovaram temas essenciais no âmbi-
to do emprego, remuneração, saúde, 
condições de trabalho, entre outras 
questões que foram levados a mesa 
de negociação com o banco. “A pauta 
específica foi entregue no dia 17 de abril, 
reivindicando  a manutenção dos direitos 
adquiridos e novos temas como PCCS/
Remuneração, programa de reabilita-

Vereadora defende o 
“Dia do Bancário”

Pág 02



Editorial

Queridos Bancários (as),

Nos últimos dias re-

alizamos nos bancos 

públicos e privados o 

‘Dia Nacional de Lutas’, protestando contra 

as situações que os bancários estão viven-

ciando nas agências com as péssimas con-

dições de trabalho, assédio moral, metas 

abusivas e práticas antisindicais.

A paralisação nacional tem o objetivo 

de pressionar os bancos a negociarem 

com o Comando Nacional questões 

específi cas de cada empresa.  No Ban-

co do Brasil exigimos que seja aberto a 

discussão sobre o Plano de Funções, que 

foi implantado de forma unilateral pela 

direção do banco, onde estão burlando 

direitos trabalhistas conquistados na 

Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

No Itaú  Unibanco defendemos mais 

contratações para atender o horário es-

tendido nas agências, implantando dois 

turnos de trabalho para não sobrecarregar 

os bancários e que esse atendimento seja 

feito para toda população e não apenas 

para os clientes exclusivos.

Já no Santander lutamos para o fi m das 

demissões em massa, reivindicando mais 

contratações, fi m das metas abusivas, 

combate ao assédio moral, melhores con-

dições de saúde, segurança, igualdade de 

oportunidades e valorização dos aposen-

tados. No banco inglês HSBC, os bancários 

protestaram também contra as demissões 

e querem melhorias no plano de saúde e 

previdência complementar.

Estamos lutando para que todas essas 

reivindicações sejam negociadas e parem 

de ter conseqüências diretas no empre-

go,  na jornada, organização de trabalho e, 

principalmente, que os trabalhadores  te-

nham dignidade, respeito e cada vez mais 

qualidade de vida.

Presidenta do Sindicato dos Bancários 
de Taubaté e Região

Vereadora (PT)

‘Dia Nacional de Luta’ é marcado 
por protesto e paralisações nos bancos
Os bancários se mobilizaram no ‘Dia 

Nacional de Luta’ para protestar por 
melhores condições de trabalho, fim 
das demissões e assédio moral que 
vem ocorrendo nos bancos Itaú Uni-
banco, Santander, Bradesco, HSBC e 
Banco do Brasil.

 Nas agências foram realizadas reu-
niões com os funcionários e paralisação 
no horário de atendimento aos clientes 
até as 12 horas. O Ato  tem por objeti-
vo pressionar os bancos a negociarem 
questões específicas de cada empresa, 
garantindo aos bancários qualidade de 
vida  e valorização profissional.
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Expediente 

Vera Saba

Vereadora Vera Saba
 defende o 

“Dia do Bancário”

A Vereadora Vera Saba encami-
nhou para a Câmara Municipal de 
Taubaté o Projeto de Decreto Legisla-
tivo para que seja instituído no dia 28 
de agosto o “Dia do Bancário”, lem-
brando as lutas e conquistas da ca-
tegoria por melhores salários e condi-
ções de trabalho e sua importância no 
atendimento aos munícipes. 

 “Esta é uma das categorias que 
mais atua diretamente no cotidiano 
da população, os bancários além 
de atender o público tem inúmeras 
atribuições no exercício da profis-
são e diariamente estão expostos 
aos altos níveis de pressão.”, res-
salta Vera Saba. 

Encontro Estadual de Mulheres da FETEC
A Federação dos Bancários 

realizou em abril, o 1° En-
contro Estadual de Mulheres 
da FETEC-CUT/SP com o 
tema: “Lugar de mulher é em 
todo lugar”. O Sindicato este-
ve representado pelos bancá-
rios Vitor Morais e Islaine Pereira.

Durante o evento foram discutidos te-
mas como: empoderamento da mulher 
na sociedade e no espaço público, a 
trajetória e participação do sexo femini-
no no mercado de trabalho e a violên-
cia doméstica.

Atualmente no movimento sindical é 
baixíssimo o número de mulheres na 
direção dos Sindicatos, ocupando ape-

nas 26% na média nacional dos cargos 
de direção, chegando a não atingir a 
cota mínima de 30%. Além disso, as 
mulheres realizam uma dupla jornada, 
pois ainda arcam com a maior parte do 
serviço doméstico. 

“É importante que esses debates se-
jam realizados, ampliando as discus-
sões e assim fortalecer o papel da mu-
lher no movimento sindical.”, ressalta 
dirigente Islaine Pereira. 

Santander

Bradesco
No Bradesco, os funcionários se mobili-

zaram para que melhore as condições de 
trabalho, saúde, segurança e também pela 
criação de um plano de cargo, carreira e 
salário (PCCS).

HSBC
Os bancários do HSBC pedem o fim das 

demissões, melhores condições de traba-
lho, saúde e cobram respeito e valorização 
profissional .

Itaú
Os bancários protestaram contra o horá-

rio estendido, fim das demissões, rotativida-
de e das metas abusivas. 

Vem ai...

em agosto...Festa 
         dos Bancários

Santander 
Os bancários protestaram contra a falta 

de funcionários, reivindicando mais contra-
tações, fim das metas abusivas, combate 
ao assédio moral, melhores condições de 
saúde, segurança, igualdade de oportuni-
dades e valorização dos aposentados. 

Prepare sua fantasia...

HSBC

Banco do Brasil
Os bancários lutam para que o BB nego-

cie o novo plano de funções comissionadas 
imposto unilateralmente pela empresa e que 
traz prejuízos aos trabalhadores.

Banco do Brasil


