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Agora é greve! Durante mais 
de um mês o Comando 
Nacional dos Bancários 
tentou resolver a Campa-

nha 2012 na mesa de negociação 
com os bancos. Apresentou núme-
ros que demonstravam a possibili-
dade de atender às reivindicações 
da categoria por aumento real de 
salários, PLR, piso e vales maiores, 
mais contratações. No entanto, após 
nove rodadas, a Fenaban (federação 
dos bancos) ofereceu reajuste de 6%, 
o que representa 0,58% acima da in-
flação. Os banqueiros ainda tiveram 
prazo até o dia 17 para retomar as 
negociações e não apresentaram na-
da. Assim, assembleia realizada na 
noite dessa segunda, na Quadra, 
reuniu a categoria para organizar a 
paralisação.

“Os 0,58% foram considerados 
insuficientes por bancários em as-
sembleias por todo o Brasil, que 
definiram buscar na luta os direitos 
que os bancos estão negando aos 
trabalhadores. Hoje, dia 18, é nos-
so primeiro dia de greve e vamos 
continuar parados até que os bancos 
atendam nossas reivindicações. Eles 
podem”, afirma a presidenta do Sin-
dicato, Juvandia Moreira, lembran-
do alguns números do setor. Entre 
o primeiro semestre de 2011 e o de 
2012 os ativos dos sete maiores ban-
cos cresceram em média 15,56%, 
as operações de crédito subiram 
18,63%, o patrimônio líquido au-
mentou 12,65%. E esses números 
se repetem todo ano. Os bancos le-
varam os bancários à greve porque 
querem economizar com seus em-
pregados e isso não aceitamos.” 

A dirigente reforça a crítica, des-
tacando o aumento para executivos 
do setor em 2012: “são 9,7% para 
poucos privilegiados que já ganham 
entre R$ 1 milhão e R$ 8 milhões ao 
ano cada. Mas para os trabalhadores 
que estão na linha de frente, com pi-
so salarial de R$ 1.400, atendendo 
clientes e gerando riqueza para os 
bancos, oferecem somente 0,58% 
de aumento real. Nossa resposta foi 
a greve”. 

A paralisação começa nesta terça 
com mais força nos principais cor-
redores w(com maior número de 
agências) e se espalha pelos bairros e 
prédios administrativos dos bancos. 
“Quanto mais forte for nossa greve, 
mais poder ela tem de incomodar 
os bancos. Queremos negociar, mas 

com seriedade e não com propostas 
inaceitáveis”, explica.

Ato na Paulista – No dia 20, a par-
tir das 11h, as categorias com cam-
panha salarial no segundo semestre, 
reúnem-se para ato na Paulista. O 
objetivo de bancários, metalúrgicos, 
químicos, petroleiros e funcionários 
dos Correios é levar ao conhecimen-
to da população suas pautas especí-
ficas e também pressionar pela pauta 
conjunta que está parada no governo 
e no Congresso Nacional. Entre as 
reivindicações: isenção de imposto 
de renda na PLR; fim da terceiriza-
ção e da rotatividade. “Desde cedo 
os bancários estarão na Paulista, para 
reforçar a greve. A partir das 11h to-
dos no ato. O governo está devendo 

resposta sobre o valor da PLR que 
será isenta do imposto e cobramos 
a reunião definitiva", completa Ju-
vandia.

Assembleia – Na quinta, às 16h, 
os bancários fazem nova assembleia 
na Quadra (Rua Tabatinguera, 192, 
Sé), para avaliar os rumos do mo-
vimento. Leve crachá e documento 
com foto para credenciamento. O 
comando de greve se reúne no local 
às 15h30.

Nesta terça e quarta, dias 18 e 19, 
também tem reunião do comando 
de greve, mas no Auditório Azul do 
Sindicato (Rua São Bento, 413), às 
16h30. Na sexta 21, no mesmo ho-
rário, haverá plenária nas regionais 
do Sindicato. Participe!!
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Aumento reAl de 5%
Após um mês de negociações e 
poucos avanços sociais, os bancos 
propuseram 6% de reajuste (au-
mento real de apenas 0,58%). A 
proposta foi rejeitada pela catego-
ria, reforçando a exigência: aumen-
to real de 5%. 

Plr mAior
Os bancários querem 3 salários + 
R$ 4.961,25. Em 1995, os maiores 
privados distribuíam 14% do lucro 
líquido como PLR, mas em 2011 o 
número caiu para 6%. Se mantida 
a regra, conforme proposta dos 
bancos, grande parte dos bancá-
rios deve receber PLR menor que 
a de 2011. Um dos responsáveis é 
o aumento de em média 30% no 
provisionamento para devedores 
duvidosos (PDD). A ampliação das 
metas e o PDD também podem 
acarretar perdas no Agir (Itaú) e 
PPR (HSBC).

VAlorizAção do Piso sAlAriAl
O piso está em R$ 1.400. Apesar da 
valorização conquistada nas últi-
mas campanhas, o valor é baixo e a 
categoria reivindica o salário míni-
mo do Dieese (R$ 2.416,38).

Aumento só PArA executiVos
Enquanto negam aumento real 
aos funcionários, os bancos rea-
justaram o montante total desti-
nado ao alto escalão em 9,7%. No 
Itaú cada um receberá R$ 8,3 mi-
lhões este ano; no Santander, R$ 
6,2 milhões; no Bradesco, R$ 4,4 
milhões; no BB, R$ 1 milhão.

VAles e Auxílio mAis Altos
No fim do mês os trabalhadores 
têm de colocar dinheiro do bolso 
para almoçar e nos supermercados 
os preços dispararam. Por isso os 
bancários reivindicam que o VA e 
VR passem para R$ 622. Igual valor 
para auxílio-creche, o 13º VA e para 
novas reivindicações como o 13º VR.

sobrecArgA que Adoece
Entre 1996 e 2010 o número de con-
tas administradas por cada bancário 
passou de 83 para 292, aumento de 
253%. O acúmulo de trabalho está 
adoecendo a categoria. É preciso, 
portanto, gerar novos postos de tra-
balho e acabar com demissões imo-
tivadas, rotatividade e terceirizações. 
Os bancários querem, ainda, respei-
to à jornada de seis horas, fim das 
metas abusivas e do assédio moral.

Setor que lucrou mais de R$ 26 bi nos primeiros seis meses quer pagar menos aos seus funcionários 
que em 2011. Sem avanços nas negociações, bancários cruzam os braços por proposta decente

E A CULPA É DOS BANCOS
GREVE

Bancários querem

fOtOS DE DINO SANtOS E gERARDO LAzzARI

 u Assembleia reuniu bancários de bancos públicos e privados. No detalhe a presidenta Juvandia Moreira
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PLR maioR     aumento ReaL de saLáRio   e   mais tRabaLhadoRes nos bancos
C a m p a n h a  N a c i o n a l  d o s  B a n c á r i o s

www.spbancarios.com.br

Estamos Em

greve



4 Folha Bancária terça-feira 18 de setembro de 2012

Orientações para a greve
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  A partir do início do movimento, avise a 
regional do Sindicato mais próxima (ende-
reços e telefones abaixo) se sua unidade 
está parada. É importante também, com 
o auxílio dos dirigentes sindicais, deba-
ter com funcionários de outras agências e 
concentrações para que ampliem a mobi-
lização.

  Durante a greve, desligue o celular: é 
uma boa forma de evitar pressão para vol-
tar ao trabalho.

  Afaste-se da polícia, evite confrontos. 
Nosso movimento é pacífico.

  Caso seja convocado a participar de 
contingência, denuncie ao Sindicato pelo 
3188-5200 ou pelo www.spbancarios.com.
br. Todos os bancários têm de fazer a sua 
parte para que a greve seja vitoriosa.

  Cuidado com informações que não se-
jam do Sindicato. Nesse período há muitos 
boatos que visam confundir o trabalha-
dor, inclusive na intranet das instituições 
financeiras. A informação segura está na 
Folha Bancária e no www.spbancarios.
com.br. Inscreva-se no www.twitter.com/
spbancarios para ter informações quentes.

  Vá às reuniões convocadas pelo Sindi-
cato. Elas são importantes para debater e 
fortalecer a estratégia de mobilização.

  Participe das assembleias, onde são 
tomadas as decisões sobre os rumos da 
Campanha Nacional.

  Até o término da campanha, a Central de 
Atendimento Pessoal, Tesouraria, Cyber, e 
regional Osasco do Sindicato funcionarão 
das 8h às 18h. A central telefônica atende-
rá das 7h às 20h.

www.spbancarios.com.br
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Procure o coordenador da regional 
do Sindicato mais próxima

Paulista
Maria do Carmo

Rua Carlos
Sampaio, 305
✆ 3284-7873

Oeste
Maikon Azzi

Rua Benjamin
Egas, 297

✆ 3836-7872

Osasco
Oswaldo Caetano
Rua Pres. Castello 

Branco, 150 - Centro
✆3682-3060

Centro
Vanderlei Alves
Rua São Bento
365 - 19° andar
✆3188-5274

Norte
Márcia Basqueira

Rua Banco
das Palmas, 288

✆2979-7720

Leste
Érica Simões
Rua Icem, 31

metrô Tatuapé
✆2091-0494

Sul
Maria de Lourdes
Av. Santo Amaro 
5.914 - Brooklin
✆ 5102-2795

A greve da categoria bancária começa 
hoje, mas a população já está avisada há 
dias sobre a mobilização e os motivos 
da luta. 

Numa das medidas para comunicar 
os clientes, a presidenta do Sindicato, 
Juvandia Moreira, recebeu jornalistas 
em coletiva de imprensa na segunda 17 
e deixou claro que o objetivo dos tra-
balhadores desde o 
início era resolver a 
campanha na mesa 
de negociação. “O 
nosso desejo era não 
ter necessidade de 
fazer a greve, mas foi 
para isso que os ban-
cos nos levaram.”

Juvandia apresen-
tou números que 
destacam o descaso 
dos bancos com os 
clientes. Enquanto os 
lucros subiram de R$ 
4,2 bilhões em 2001 para R$ 52,2 
bi em 2011 – crescimento de 520,6% 
– o número de trabalhadores aumen-
tou apenas 28,90%: de 393.140 pos-
tos de trabalho para 506.696. Em 
1996 cada bancário era responsável 
por 83 contas correntes e o número 
subiu para 292 por trabalhador em 
2010. “Isso demonstra a sobrecarga 
de trabalho que leva ao adoecimento 
e prejudica também o atendimento 
aos clientes”, ressaltou a dirigente. 

tarifas – Só com o montante arrecada-
do com as tarifas, as instituições finan-
ceiras pagam a folha de pessoal e ainda 
sobra dinheiro. “Poderiam contratar 
mais trabalhadores e atender melhor a 
população”, alerta a dirigente. O Ban-
co do Brasil arrecadou R$ 10,3 bi com 
tarifas no primeiro semestre, valor que 
cobre 130,25% da despesa com pesso-

al. A Caixa alcançou R$ 6,8 
bi, cobrindo 110,14% da sua 
folha. O Itaú arrecadou R$ 10 
bi, cobrindo em 147,61% o 
pagamento dos empregados. 
O Bradesco, com R$ 8,2 bi 
cobre 137,87% dos salários 
dos funcionários. Com os R$ 
4,8 bi, o Santander cobre em 
159,88% sua folha.

clientes – Juvandia deixou 
claro aos jornalistas que os 
possíveis transtornos para 
a população durante a gre-

ve são de responsabilidade dos ban-
cos, que não apresentaram nenhuma 
proposta maior que os 0,58% de au-
mento real. “Foram nove rodadas de 
negociações, as três últimas sobre re-
muneração, eles tiveram tempo”, disse. 
“A compensação é eletrônica, os caixas 
eletrônicos vão funcionar. Não existe 
um número mínimo de funcionários 
obrigatório dentro das agências. Espera-
mos que a greve seja forte para resolver 
o mais breve possível a campanha. Não 

queremos atrapalhar o cliente, que vai 
conseguir fazer algumas operações no 
caixa eletrônico”, concluiu Juvandia.

lei de greve – O movimento para a 
greve está organizado e cumpre todos os 
requisitos necessários para que não se-
ja contestado na Justiça. O direito está 
previsto na Constituição Federal, com 
a Lei de Greve (nº 7.783/89). Um avi-
so à população foi publicado no jornal 
Metro, no dia 13, e em 13, 14 e 17 nas 
rádios Tupi FM e Brasil Atual FM. O 
Jornal do Cliente está sendo distribuí-
do em áreas de grande concentração de 
agências bancárias. 

População comunicada sobre greve
cAmPAnhA 2012

Paralisação começa nesta terça 18 diante da falta de 
proposta decente  dos bancos; clientes foram avisados 
com antecedência por meio de rádio, jornal e internet

 u Juvandia fala sobre greve aos jornalistas

MAURICIO MORAIS


