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2° EEBAN - Encontro Estadual define sugestão de 
pauta para Conferência Nacional
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Definidas as propostas para a minuta da 14° Conferência Nacional dos Trabalhadores do Sistema Financeiro

Mais uma etapa na construção da Campanha 
Nacional dos Bancários 2012 aconteceu no 
sábado, 30 de junho, em Campo Grande. O 
encontro realizado na sede da FETEMS (Federação 
dos Trabalhadores em Educação de MS)  
organizado pelo Sindicato dos Bancários de Campo 
Grande e Região e pelo Sindicato dos Bancários de 
Dourados e Região contou com a participação de 
mais de 100 bancários das duas regiões e 
deliberou sobre a Campanha Nacional de 2012 da 
categoria.

O 2º EEBAN-MS aprovou a pauta estadual e elegeu 
os delegados que a defenderão na 14ª Conferência 
Nacional dos Trabalhadores do Sistema Financeiro 
a ser realizada de 20 a 22 de julho em Curitiba no 
Paraná, onde será definida a minuta geral da 
categoria a ser entregue a FENABAN (Federação 
Nacional dos Bancos) para dar início às 
negociações da Campanha Nacional dos Bancários 
2012.

Para a presidenta do Sindicato dos Bancários de 
Campo Grande e MS, Iaci Azamor Torres, o 2º EEBAN a 
participação no Encontro Estadual foi positiva. “Para 
nós do Sindicato de Campo Grande e Região é uma 
satisfação muito grande ver essa plenária repleta. 
Creio que essa parceria Dourados/Campo Grande 
continuará sendo vitoriosa”, afirmou a presidenta 
dando início ao encontro.

Segundo Raul Verão, presidente do Sindicato de 
Dourados: "Além de discutir as demandas da categoria 
o encontro, já na sua segunda edição, aprofunda ainda 
mais a unidade entre as duas entidades sindicais, 
fortalecendo a categoria no Estado para continuarmos 
avançando na luta e na defesa dos seus direitos".

Já Sônia Rocha, diretora de formação sindical da 
FETEC/CUT Centro Norte que esteve presente no 
encontro, acredita que “os bancários de MS só tem a 
ganhar com a parceria entre os dois sindicatos”.

No 2° EEBAN realizado em Campo Grande, foram discutidas as propostas para a Campanha Nacional dos 
Bancários e eleição de delegados para a 14° Conferência Nacional dos Trabalhadores do Sistema Financeiro

Novidade: Site novo do Sindicato estrará no ar!
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 Confira as fotos do Encontro Estadual

Em breve novo site do Sindicato dos Bancários
de Campo Grande e Região entrará ‘no ar’
 Entrará ‘no ar’ em breve o novo site 
do Sindicato dos Bancários,  o 
SINDICÁRIO NET, mais dinâmico e 
moderno. No novo site opções de 
galeria de fotos e vídeos mais 
acessíveis ajudam a navegação, além 
de hospedar os informativos e jornais 
em formato PDF e ter links diretos 
para as redes sociais do Sindicato. 
O site estará hospedado no mesmo 
endereço:                      

      www.sindicario.com.br



Renata Bessi, Evando Peixoto, Pricilla Beine e Antonio José

O 28º CONECEF encerrado em 17 junho de 2012 aprovou a pauta de reivindicações específica dos empregados da Caixa Econômica Federal, contou com a 
participação de quatro delegados eleitos de MS, sendo eles Benício Pereira Faustino (Diretor de Relações Sindicais do SEEB/CG-MS), Rogério de Arruda Pinto 
(representante de base eleito na assembléia de Campo Grande), Glauco Cesar de Moraes Plens (representante de base eleito na assembléia de Dourados)  e 
Helena Kasue Sato (representante da AEA - Associação dos Empregados Aposentados).
Os principais tópicos aprovados foram: 
100 mil empregados já!; 
Isonomia de direitos;
Fim do assédio moral e melhorias no Saúde Caixa;
Mais democracia na gestão da Funcef;
Mais seguranças nas agências e postos;
Organização do movimento;
"Os delegados reforçaram a finalidade do Conecef para discutir e deliberar sobre as especificidades dos empregados da Caixa, elaborando a pauta de 
reivindicações a ser negociada com a empresa no processo de negociação permanente e na mesa concomitante com a mesa da Fenaban na Campanha Nacional 
dos Bancários", afirma Jair Ferreira, coordenador da Comissão Executiva dos Empregados (CEE/Caixa).
Foi aprovado intensificar a luta por novas contratações para que a Caixa atinja o quanto antes o mínimo de 100 mil empregados, tendo em vista a substituição 
dos terceirizados e o aumento das demandas em razão da ampliação dos programas sociais do governo federal. A adoção de uma política de contratação de 
pessoal tem estreita relação com condições dignas de trabalho, reforçando ainda o papel da Caixa como agente de políticas públicas, sem negligenciar as funções 
de banco comercial. 
O congresso reafirmou a luta pelo fim do trabalho gratuito, com a jornada de 6h para todas as funções sem redução salarial e a extinção do registro de horas 
negativas no Sistema de Ponto Eletrônico (Sipon).
Os delegados aprovaram como um dos pontos centrais da mobilização a isonomia entre empregados novos e antigos, com a extensão da licença-prêmio e do 
anuênio para todos os trabalhadores. Foi apontada também a necessidade de intensificar a pressão no Congresso Nacional pela aprovação do projeto de lei nº 
6.259/2005, que dispõe sobre isonomia nos bancos públicos federais. Foi ainda deliberada a realização de um encontro nacional aberto pela isonomia, que deve 
acontecer antes de setembro, em São Paulo. 
O congresso aprovou também o fortalecimento da luta pelo respeito da jornada de trabalho. "A extrapolação do horário de trabalho, o assédio moral, as metas 
abusivas e a pressão por produtividade são elementos que mais impactam negativamente na saúde do trabalhador e precisam ser combatidos para melhorar as 
condições de trabalho e trazer qualidade de vida aos empregados", destaca Plínio Pavão, diretor da Contraf-CUT. 
Os delegados aprovaram a necessidade de ampliação 
dos serviços do Saúde Caixa e o melhoramento da 
sua rede credenciada e a criação de um programa de 
fornecimento de medicamentos com preços 
diferenciados, além da otimização da gestão do plano. 
A proposta é que sejam criadas estruturas específicas 
do Saúde Caixa e Saúde do Trabalhador, tendo no 
mínimo uma por estado e com representação nas 
Superintendências Regionais (Srs). 
Foi referendada a importância da destinação do 
superávit do Saúde Caixa para melhorias na cobertura 
de atendimento e na rede credenciada do plano. Nos 
últimos quatro anos, o Saúde Caixa tem apresentado 
superávit que supera os R$ 60 milhões, sendo R$ 20 
milhões apenas a parte dos empregados, faltando os 
70% da empresa.
As propostas na Integra estão no site do Sindicado 
dos Bancários: www.sindicário.com.br

Por José Luiz Frare, Júnior Barreto e Rodrigo Couto Rede de Comunicação dos Bancários

A plenária final do 23º Congresso Nacional dos Funcionários do BB aprovou neste 
domingo 17 as propostas para as negociações específicas com o banco na Campanha 
Nacional 2012 relativas a emprego, remuneração, saúde, condições de trabalho e 
segurança bancária, além do papel do Banco do Brasil e do sistema financeiro nacional.

Participaram do Congresso por Campo Grande os delegados Iaci Azamos Torres, 
presidenta do Sindicato dos Bancários de Campo Grande, Roseli Loubet e Ademir Koki 
Tibana. 

O Congresso reafirmou a estratégia da campanha nacional unificada. Isso significa que a 
pauta específica do funcionalismo do BB será discutida com o banco concomitantemente 
com a negociação da minuta nacional de reivindicações da categoria, a ser aprovada pela 
Conferência Nacional dos Bancários (de 20 a 22 de julho, em Curitiba) e depois 
negociada com todos os bancos (inclusive o BB) na mesa única da Fenaban.

"Realizamos um grande debate representativo das bases da categoria. Não resta a menor dúvida de que a partir do que construímos neste 
Congresso teremos uma grande campanha salarial no BB, garantindo conquistas e avançando nas reivindicações", avalia Carlos de Souza, vice-
presidente da Contraf-CUT e funcionário do BB. 

A plenária deste domingo concluiu o amplo debate feito pelos quatro grupos de trabalho que se reuniram no sábado para discutir Remuneração e 
Condições de Trabalho, Saúde e Previdência, Organização do Movimento, e Banco do Brasil e o Sistema Financeiro Nacional. 

"O trabalho realizado pela Comissão de Empresa de sistematizar as discussões e propostas vindas das encontros regionais e assembleias foi de 
grande valor para o aprofundamento qualificado dos debates realizados pelos grupos de discussão e pela plenária. A partir desse planejamento, 
podemos construir uma pauta de itens com a participação democrática dos funcionários e funcionárias do Banco do Brasil", acrescenta Wagner 
Nascimento, representante da Fetraf-MG na Comissão de Empresa.

A exposição que subsidiou os 
debates do encontro foi feita pela 
palestrante Bárbara Wasquez, do 
Dieese/CONTRAF, falou sobre 
Conjuntura e Campanha Nacional 
2012, tendo uma participação 
efusiva dos bancários.
Bárbara analisou a conjuntura 
nacional e internacional sobre a 
economia, o que subsidiou o debate 
a cerca da campanha salarial da 
categoria. Segundo a palestrante o 
lucro obtido pelos bancos nacionais 
nos últimos anos justifica não só a 
campanha salarial em si, mas 
também a exigência de contratação 
de mais profissionais para o 
a u m e n t o  d a  q u a l i d a d e  n o 
atendimento ao público.
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Realizamos em juntamente com 
o Sindicato dos Bancários de 
Dourados e Região o 2° EEBAN – 
Encontro Estadual dos Bancários. 
De forma conjunta e 
participativa, o Segundo 
Encontro reforça o caráter 
democrático de nossa gestão, 
priorizando a inclusão dos 
bancários nas decisões a respeito 
da Campanha Nacional que serão 
levadas para a 14° Conferência 
Nacional dos Trabalhadores do 
Sistema Financeiro, que será 
realizada ainda neste mês de 
julho.  
Lembramos que a realização do 
2° EEBAN reafirma o 
compromisso com a base 
sindical, uma vez que desde os 
anos 80 não foram realizados 
encontros estaduais, o que 
distanciava a base das decisões e 
ações sindicais. Em 2011 foi 
realizado o 1° EEBAN, instituindo 
uma nova fase mais democrática 
e mais próxima do dia‐a‐dia do 
bancário com o sindicato. 
Dessa maneira damos o pontapé 
inicial para a Campanha Nacional 
dos Bancários de 2012. 
Afirmamos o compromisso do 
Sindicato dos Bancários de 
Campo Grande e Região com a 
Campanha em consonância com 
o Movimento Sindical Nacional. 
Nosso sindicato está empenhado 
para que a Campanha Nacional 
tenha em Mato Grosso do Sul 
tanta força quanto em outros 
lugares país a fora.
Novamente conclamamos vocês, 
bancários e bancárias, a 
participar de nossos espaços 
democráticos. A empenhar‐se 
em nossa Campanha Nacional, a 
fim de que nossas vozes e 
reivindicações sejam atendidas. 
Contamos sempre com vocês!

Iaci Azamor Torres e Diretoria

Editorial
Começa a Campanha

Nacional dos 
Bancários 2012

Bárbara Wasquez: 
‘‘ É uma defesa de um projeto
 de país, não só do salário dos bancários’’

23º Congresso aprova reivindicações específicas do funcionalismo do BB

A palestrante questionou dado recente que demonstra disparidade entre salários pagos por 
bancos no Brasil e em outros países do MERCOSUL: "Porque os bancos nacionais vão para 
países do MERCOSUL, onde os lucros são menores que aqui e pagam salários maiores para os 
funcionários desses outros países?", questionou.
Bárbara afirma que a Campanha Nacional dos Bancários deve focar não apenas nos salários, 
mas no modelo de crescimento do Brasil: "É uma defesa de um projeto de país, não só do 
salário dos bancários. Mais do que garantir o índice, nessa campanha temos que discutir 
nossa intervenção do sistema financeiro. Temos que ter proposta de regulação do emprego".

A palestrante defende ainda que a regulação em bancos privados se faz necessária uma 

vez que em muitos casos há a demissão de funcionários com salários mais altos para 

contratação de outros que aceitem salários mais baixos. "O empresário não pode se sentir 

a vontade para demitir e contratar sem regulação", defendeu.

Palestra do 2° EEBAN: Conjuntura Nacional

Durante o encontro foi discutida a temática da Campanha Nacional dos Bancários 2012 que 
tem como temas Emprego, Remuneração, Saúde, Condições de Trabalho e Segurança e Sistema 
Financeiro Nacional, através de grupos de trabalho. Após as discussões em grupo a plenária 
deliberou alterações nas propostas da minuta de reinvindicação que será levada a debate na 
Conferência Nacional pelos delegados eleitos nos Encontros Estaduais. Entre elas 

O encontro também deliberou sobre o índice de reajuste que será levado para a 14° 
Conferencia Nacional. Para os participantes do GT o índice deve ser reajustado levando em 
conta a inflação mais 5% de ganho real. 

 Reivindicações de MS serão levadas
 para a Conferência Nacional

Bancários de MS elegem delegados para Conferência Nacional

No encontro foram eleitos os delegados titulares e suplentes para a 14° Conferência Nacional dos 
Trabalhadores do Sistema Financeiro que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de julho, em Curitiba-PR.
O Sindicato de Campo Grande ocupa vaga no Comando Nacional dos Bancários, sendo a presidenta 
Iaci Azamor Torres delegada nata. Os titulares eleitos pelo Sindicato de Campo Grande e Região foram 
Neide Maria Rodrigues, Edvaldo Franco Barros, Cícero Roberto dos Santos, Elio Sandim, José dos 
Santos Coqueiro, Os suplentes são Lucélia Ap. Moreira Soares, Maria Cladis Spengler, Valdemir da 
Silva Cardoso, José Castro de Souza, Benício Pereira Faustino, Ademir Koki Tibana.
Por Dourados e Região os titulares são Raul Verão, Janes Estigarribia. Como suplentes foram eleitos 
Laudelino Vieira dos Santos e Edegar Alves Martins.

28º Conecef aprova reivindicações específicas dos empregados da Caixa


