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Retrospectiva 2017
U

m ano difícil, uma conjuntura turbulenta e uma
democracia cada vez mais fragilizada. Foi assim
que ficou marcado o ano de 2017.
Mesmo com lucros exorbitantes, os bancos continuaram
com sua política agressiva de demissões e redução de postos
de trabalho. Prova disto foi o lançamento dos PDVEs (Programas de Desligamento Voluntário Extraordinário) adotados
pela Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste e Bradesco. Os planos representam um enorme prejuízo não só para
os bancários, mas para toda população. Reivindicamos e continuaremos lutando por contratações e para repor milhares de
postos cortados pelos programas, fato que só agravou a caótica situação das unidades bancárias.
As medidas são voltadas somente para satisfazer ainda
mais o mercado, que só está preocupado com os lucros.
A reestruturação também voltou a assombrar os bancários.
O Banco do Brasil seguiu com o plano de desmonte e voltou a
fechar unidades. Na Paraíba, o banco anunciou o fechamento
de três agências, sendo uma da base de atuação do Sindicato.
E a transformação de outras cinco agências, também da nossa
base, em Postos de Atendimento Avançado (PAAs). Além
disso, o BB investiu pesado nos escritórios digitais. A instituição intensificou a criação dos novos modelos que tem se
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tornado pesadelo para os bancários, que reclamam do volume
gigantesco de ligações, falta de ergonomia e absurda intensidade do trabalho. Em Campina Grande, na agência da Rua 7
de Setembro, que atualmente abriga as unidades Borborema e
Campina Grande já funciona um escritório.
A Caixa Econômica continua na mira do governo, que a
todo custo tenta diminuir o seu tamanho e papel social. O
Banco também anunciou o fechamento de importantes postos
de atendimento à população.
Outro “golpe” para os trabalhadores foi a concretização da
Reforma Trabalhista. Patrocinada pelos banqueiros, a reforma entrou em vigor em novembro. A lei 13.467/2017 alterou
cerca de 100 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), sempre no sentido de desemparar o trabalhador e resguardar os patrões.
Embora o cenário político, social e econômico esteja conturbado, nossa categoria é um exemplo de luta, mobilização
e resistência. Que possamos seguir unidos para enfrentar os
novos desafios que virão.
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Bancários aprovam prestação
de contas de 2017

O

s bancários de Campina Grande e região aprovaram
por unanimidade a prestação de contas do Sindicato,
referente ao exercício de 2016. Prevista no Estatuto
da entidade, a prestação de contas acontece sempre no mês de
março, e reafirma a transparência administrativa possibilitando
aos trabalhadores a conhecerem e fiscalizarem, a destinação dos
recursos da categoria.

Mobilizações

E

m todo o país vários protestos foram realizados contra as antirreformas de o governo Temer. O Sindicato
participou ativamente dos atos públicos junto com
as demais centrais sindicais do compartimento da Borborema. A
entidade esteve engajada na luta pela defesa da democracia.

Programação especial marca
mês da mulher

Formação Sindical

N

ovos dirigentes sindicais da entidade participaram
do Curso de Formação Sindical da CUT-PB. A formação sindical é mais uma estratégia para a consolidação da luta da classe trabalhadora, seja em função dos novos
espaços para a atuação dos dirigentes sindicais, seja pela necessidade de construir coletivamente um conhecimento a partir da
visão de mundo dos trabalhadores. Uma das preocupações da
entidade sempre foi investir e qualificar seu quadro de diretores
para atender melhor a categoria.

Sede Campestre
recebendo melhorias

C

omo parte das ações de planejamento de patrimônio,
a Sede Campestre mais uma vez está passando por novas melhorias. Além da contínua manutenção do gramado, o local recebeu uma nova faixada, com uma entrada mais
moderna e um amplo letreiro identificando a entidade. A reforma
contempla ainda uma nova enfermaria e mais dois banheiros na
área das piscinas. A obra está prevista para ser entregue no primeiro semestre do próximo ano.

A

s comemorações em alusão ao mês da mulher foram realizadas em grande estilo. Este ano, além de
presenteá-las com uma lembrança, a entidade fez
questão de homenagear as bancárias da base, de uma maneira
inovadora, com uma manhã de saúde, beleza e lazer. A programação envolveu estética corporal, facial, serviços de maquiagem,
farmácia (com aferição de pressão/ avaliação de glicose), escova e
hidratação de cabelo, aula de zumba e sorteio de brindes.
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Bancários reforçam GREVE
GERAL em Campina Grande

Sindicato firma novas
parcerias para os associados

A

o longo do ano, a diretoria da entidade desenvolveu
uma gama de parcerias que, tem levado benefícios
à categoria. Foram formalizados novos convênios
propiciando aos associados acesso a serviços diferentes e a aquisição de produtos com descontos especiais. Todas as parcerias
estão disponíveis na aba “convênios” do site.

A

categoria bancária aderiu em massa às atividades de
mobilização e GREVE GERAL do dia 28 de abril,
coordenadas pelas centrais sindicais em todo o país.
Os bancários foram às ruas em resposta à lei da terceirização irrestrita, ao avanço da reforma trabalhista e da previdência e em
defesa dos bancos públicos. Foi um momento histórico para a
categoria que se uniu com centenas de trabalhadores da cidade
em um ato pacífico e democrático.
Após pressão Caixa instala
ar condicionado

Debates fortalecem
luta da categoria

N

o intuito de manter a categoria bem informada, o
Sindicato promoveu junto com sua assessoria jurídica palestras de esclarecimento sobre as reformas
trabalhista, que entrou em vigor no último dia 11 de novembro, e
da previdência, prestes a ser votada no congresso. Nas ocasiões,
os bancários puderam tirar dúvidas e se inteirar sobre as fragilidades e os danos causados pelas reformas. O Sindicato dispõe do
WhatsApp e Site para esclarecer qualquer dúvida do trabalhador!

Forró do Bancário

A

rrasta-pé, xote e muito forró. Foi assim que ficou
marcada a noite da 14ª edição do Forró do Bancário
2017. A festa junina mais esperada entre a categoria
foi regada com muita animação, paz e participação dos bancários.
Este ano, com uma nova estrutura e atração em dose tripla, o
Forró do Bancário levou a Sede Campestre um público recorde
de forrozeiros e mais uma vez honrou o título de um dos melhores da Rainha da Borborema.

A

pós pressão do Sindicato, a Caixa Econômica Federal enfim solucionou o problema de refrigeração da
agência localizada na Justiça Federal, em Campina
Grande. O caso já havia sido pleito de reuniões entre Sindicato e
Superintendência do Banco. E mediante a paralisação de advertência, a Caixa resolveu o problema.
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Tarde Junina dos
Aposentados

C

om o autêntico forró pé de serra, comidas e bebidas
típicas foi realizada a Tarde Junina dos Aposentados.
A animação do encontro foi comando pelo trio Herdeiros do Forró. Este ano, o evento contou uma grande novidade, a apresentação cultural do grupo folclórico Caetés, que encantou a todos com danças tradicionais do nordeste.

Congressos Nacionais

O

s Congressos Nacionais dos bancos públicos, que
definem as pautas específicas de cada banco, aconteceram no final do mês de junho e início de julho,
em São Paulo.
Bancários da base e diretores do Sindicato representaram os
funcionários dos bancos públicos da região nos congressos do
Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco do Nordeste (BNB).

Encontro dos Bancos
Privados

E

ntre os dias 6 e 7 de junho, bancários de todo país se
reuniram em São Paulo, para o Encontro Nacional
dos Bancos Privados. A diretoria da entidade esteve
presente representando os trabalhadores do HSBC/Bradesco,
Itaú e Santander. Além de debater os problemas específicos, o
encontro também definiu a pauta de cada banco.

Acordo de dois anos

A

cordo de dois anos, conquista da Campanha Nacional Unificada 2016 após 31 dias de uma greve histórica, garantiu reposição total da inflação mais 1% de
aumento real e, em meio a uma conjuntura de desmonte trabalhista preservou direitos até agosto de 2018.
Esta não foi a realidade da maioria das categorias e, entre as
empresas públicas, os bancários foram a única categoria que obtiveram aumento real neste ano.

Conferência Nacional

O

s bancários da região novamente contribuíram na
definição da pauta nacional da categoria para a campanha 2018 e na luta contra a retirada de direitos.
Diretores do Sindicato participaram de 28 a 30 de julho da 19ª
Conferência Nacional dos Bancários, realizada em São Paulo.
Durante o encontro foi aprovada as estratégias, o calendário e a
pauta de reivindicações da categoria para o próximo ano.

Conferência Regional

E

ntre os dias 14 a 16 de julho, diretores do sindicato e
delegados participaram da VI Conferência Regional
da Fetrafi/NE, em Recife-PE. Além de aprovarem as
prioridades para a Campanha Salarial 2017, os bancários do Nordeste reforçaram a prioridade na luta em defesa da democracia e
contra os ataques do governo.
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Ação do Sindicato reestabelece
normalidade no Itaú

Assessoria Jurídica

A

assessoria jurídica do Sindicato garantiu ao longo do
ano várias conquistas para os associados. Além de
reverter demissões ilegais, está viabilizando na justiça
à incorporação salarial para quem tem mais de 10 anos na função, para proteger os funcionários atingidos por reestruturações
e descomissionamentos por interesse do banco. O setor segue se
destacando com os benefícios aos bancários.

A

enorme quantidade de pagamentos de benefícios do
INSS (Instituto do Seguro Social) gerou um verdadeiro caos na agência 7 de Setembro, localizada no
Centro de Campina Grande. Falhas nos terminais eletrônicos
causaram longas filas dentro e fora da unidade, sobrecarregando
funcionários e expondo os mesmos e os beneficiários ao perigo.
Após a cobrança do Sindicato junto à direção do banco, a situação foi controlada.

Fortalecendo a comunicação

C

om o objetivo de fortalecer a rede de comunicação
CUTista e traçar novas estratégias para desenvolver a
comunicação sindical no atual cenário político, diretores do setor de informação do Sindicato participaram do III
Encontro de Comunicação da CUT-PB, em João Pessoa. Ciente da importância da comunicação em todos os seguimentos, a
entidade tem investido no setor, dando uma nova dinâmica na
informação que chega à categoria.

Violência Bancária é tema
de oficina em PE

O

Sindicato participou do lançamento de um software
de Mapa de Violência contra Bancos em Recife-PE.
A ferramenta pioneira no Brasil visa contribuir para
a redução de crime contra agências bancárias, a fim de preservar
trabalhadores e população. Na ocasião também foi realizada uma
oficina de sistematização de dados sobre violência bancária. Em
breve, o programa será adotado por todos os sindicatos ligados a
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro
(Contraf-CUT).

Dia do Bancário

E

m reconhecimento a dedicação e papel relevante para
a sociedade, o Sindicato homenageou todos os associados com entrega de brindes. Este ano, em um claro
ataque aos trabalhadores, uma liminar concedida por um ministro
do STF anulou o feriado estadual do dia 28 de agosto. A diretoria
sindical repudiou a decisão e acompanhou de perto a atitude gananciosa dos bancos privados, que de forma arbitrária obrigaram
os funcionários a atenderem o público, mesmo com o seu dia
reconhecido e institucionalizado por lei estadual. Os bancos públicos mantiveram a coerência e não abriram as unidades.
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Santander desrespeita justiça e
demite funcionária reintegrada

Dia Nacional de Luta na Caixa

E

m protesto contra as medidas que reduzem o tamanho
do banco, diminuem empregos, prejudicam clientes e
atacam o papel social da instituição, os bancários de
Campina Grande reforçaram o Dia Nacional de Luta na Caixa.
As ações se concentraram na agência Centro, onde diretores do
Sindicato distribuíram uma carta aberta à população criticando
e alertando sobre as ações implementadas pela atual direção do
banco. Os funcionários também participaram da mobilização segurando cartazes exigindo respeito ao banco e pela manutenção
da Caixa 100% pública.

E

m protesto a atitude desrespeitosa do Santander em
demitir sem justificativa uma funcionária reintegrada,
o Sindicato paralisou por 24h, as atividades na agência da Rua Marquês do Herval, em Campina Grande. O banco
passou por cima de uma decisão judicial e demitiu a bancária. A
arbitrária demissão deixou claro a política de desconsideração da
instituição com os seus trabalhadores. A assessoria jurídica da entidade tomou as medidas cabíveis e conseguiu, novamente através
de decisão judicial, reestabelecer a ordem com uma nova reintegração da bancária, que já voltou ao trabalho.

Frente Parlamentar em
Defesa dos Bancos Públicos

D

iretores do Sindicato participaram, na Câmara Municipal de João Pessoa, do Lançamento Parlamentar
em Defesa dos Bancos Públicos. A sessão especial
foi motivada pelo sucateamento que o Governo Federal está promovendo aos bancos públicos, fechando agências e criando programas de demissões. Participaram do evento Roberto von der
Osten (Presidente da Contraf-CUT), Wagner Nascimento (Coordenador da Comissão de Funcionários do BB), Dionísio Reis
(Coordenador da Comissão de Funcionários da Caixa) e Tomaz
de Aquino (Coordenador da Comissão de Funcionários do BNB).

Bancários participam de campanha
pela anulação da reforma trabalhista

O

Sindicato esteve engajado à luta contra a antirreforma trabalhista. Durante o mês de outubro, a diretoria percorreu as agências da base coletando assinaturas para apresentação de um Projeto de Lei de Iniciativa Popular
–PIL, visando a revogação da reforma, que entrou em vigor em
novembro. Bancários e população participaram ativamente da
iniciativa.

Bradesco passa a administrar
folha de pessoal do Estado da PB

A

entidade tem acompanhando de perto o processo
migratório do pagamento dos servidores do Estado
da Paraíba para o Bradesco. Desde o início do processo, a diretoria esteve à frente dialogando com representantes
do banco para assegurar que os direitos dos bancários fossem
preservados. Antigos e novos contratados estão recebendo toda
assistência da entidade.

Articulação Bancária

D

iretores da entidade se reuniram com dirigentes sindicais de todo o Nordeste, em Recife-PE, para a 6ª
Conferencia de Articulação Bancária. O encontro
elaborou um projeto político de longo prazo, para que a nossa
militância desenvolva no dia a dia ações articuladas com um plano
geral, para ser levado a Conferência Nacional de Articulação, que
acontecerá no início do próximo ano.
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Congresso Extraordinário e
Exclusivo da CUT

Pressão dos Sindicatos garante
correção da PLR do Banco Pan

G

raças à intervenção direta dos Sindicatos, os trabalhadores do Banco Pan foram contemplados com a
resolução do impasse no pagamento da PLR. Após
duas negociações com os representantes dos bancários, o banco
reconheceu o pagamento a menor e efetuou o crédito da diferença junto com o salário de outubro.

O

Sindicato também marcou presença na 15ª Plenária
– Congresso Extraordinário e Exclusivo da CUT. O
evento reuniu representantes de diversas categorias
do país, em São Paulo, para debater a conjuntura socioeconômica e política do Brasil e definir o calendário de lutas contra as
reformas Trabalhista, Previdenciária e em defesa das empresas
públicas.

Reestruturação do BB volta
assombrar bancários na PB

O

projeto de reestruturação do Banco do Brasil completou um ano e parece estar longe de acabar. Somente este ano, o banco anunciou o fechamento de
três agências na Paraíba e a transformações de cinco unidades da
base, em Postos de Atendimento Avançado (PAA). O Sindicato
vê com preocupação o novo quadro, tendo em vista os prejuízos
causados a população e aos funcionários. A diretoria está acompanhado de perto as mudanças para garantir que nenhum direito
dos trabalhadores seja afetado.

Sindicato oferece Curso
CPA -20

A

certificação é muito importante na carreira do bancário que quer alcançar cargos mais altos dentro da
instituição financeira. Pensando nisto, o Sindicato em
parceria com a Expert Educação Executiva ofereceu para seus
associados o curso CPA -20 (Curso preparatório para as provas
da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros
e de Capitais – Ambima). A certificação é exigida de todos os
bancários que atuam com produtos de investimento.

Bancários aprovam previsão
orçamentária para 2017

P

or unanimidade, os bancários de Campina Grande e
região aprovaram a previsão orçamentária para 2018.
A assembleia de previsão orçamentária é realizada
sempre no mês de dezembro, e tem como objetivo deliberar a
respeito dos investimentos e gastos que serão aplicados pela entidade no novo ano.

Final do campeonato

O

Itaú/Santander foi o grande campeão do XXVI Campeonato Futsociety Bancário 2017. Após empate de 1 x 1, a
equipe venceu na cobrança de pênaltis do Bradesco por 4 x
3. A final da competição foi marcada com muita festa entre a categoria,
que após o torneio desfrutou de uma manhã de lazer na Sede Campestre,
com música ao vivo, recreação infantil (pipoca, algodão doce, brinquedos e picolé) e cerveja no valor promocional. Na ocasião, a diretoria da
entidade também apresentou a primeira parte da reforma na Sede. O
local está passando por várias adaptações para proporcionar ainda mais
conforto e bem- estar aos sindicalizados.

