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opinião

Fala Bancário

Editorial

Calma, companheiros. Apesar da 
parceria com a Prime Veículos estar indo 
muito bem, o “É nós na fita!” nada tem a ver 
com a publicidade da Volkswagen. Trata-se 
de uma alusão à situação dos bancários, ante 
à valentia do Dr. Gustavo Gominho, 
Secretário de Segurança Pública, que 
ameaçou prender os gerentes que não 
entregarem as fitas com as imagens dos 
autoatendimentos das agências onde 
ocorreram o delito denominado “saidinha 
de banco”.

Dentre as modalidades de crimes 
praticados contra os usuários dos serviços 
bancários, a “saidinha de banco” é o modus 
operandi que tem feito mais vítimas na 
Paraíba, com destaque para as ocorrências 
registradas na capital do Estado. Alegando a 
necessidade de acelerar as investigações e, 
consequentemente, coibir essa prática 
delituosa, a cúpula da segurança pública 
ameaçou prender os gerentes que não 

disponibilizarem as imagens captadas no 
interior das agências. 

Nós também torcemos pelo fim dos 
delitos e ansiamos por segurança para 
bancários, clientes e usuários. Até porque, a 
segurança bancária deve ser englobada em 
um Plano Nacional de Segurança que 
contemple as ações conjuntas da sociedade, 
das polícias civil, militar e federal, do 
Ministério Público, das curadorias e dos 
Procons. Mas, tudo dentro da Lei e da 
normalidade, sem autoritarismo ou 
ameaças.

Ameaças que podem ser levadas a 
efeito, uma vez que os bancários já foram 
vítimas dessa fórmula “prendo e arrebento” 
adotada pelo Dr. Gustavo Gominho. Em um 
passando não muito distante, o atual 
secretário de Segurança mostrou toda sua 
truculência e abuso de poder contra um 
jovem bancário desarmado que, de forma 
pacífica e ordeira, participava uma greve 

A cabeça foi raspar.

Educação física foi o curso
Que o matuto escolheu,
Lá fez dois grandes amigos
Dona Andréa e Amadeu,
E o grande amor da sua vida
Foi lá que ele conheceu

Nos corredores lá do curso
Teve um fato inusitado,
Uma garota de olhar belo
Que não tinha nem namorado,
O “matutim” pensou com ele
Esse peixe tá fisgado.

Tiveram dois filhos lindos
Um João e um José,
O matuto até que queria
Que nascesse uma mulher,
Mas ficou bem satisfeito
Pois vale é o que Deus quer.

Hoje esse matuto
É um cabra que vive bem,
Mora perto da praia
Não deve um real pra ninguém,
Por que conseguiu sair do mato
E o mato saiu dele também.

Essa pequena história conta
A vida de um cabra da peste,
Que nasceu lá no sertão
Bem nos confins do Nordeste,
Ele vivia lá, se mudou pra capitá
Só pra fazer um teste.

Saiu da sua cidade
Num sábado de carnaval,
Em cima de uma camioneta
Com destino ao litoral,
E viajou a noite inteira
Escorado num garajau.

O frio era tão grande
Deu até uma tremedeira,
Ele se enrolou numa folha
De um pé de bananeira,
Que tava cobrindo umas carnes
Que iam pra Mangabeira.

Terminou o segundo grau
E foi prestar vestibular,
O camarada era danado
Passou em quarto lugar,
E naquele mesmo dia
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geral da categoria. 
Temos participado de reuniões no 

Procon Municipal, para tratar das questões 
inerentes à segurança e atendimento 
bancário, onde defendemos a participação 
de todos os setores ligados à segurança 
pública, bem como os representantes dos 
bancos, que são os responsáveis pela 
segurança no interior de suas unidades e a 
quem compete fornecer os subsídios para 
que a polícia faça o seu trabalho. 

Apoiamos a luta por soluções para o 
problema da segurança bancária, ao tempo 
em que apostamos no bom senso em defesa 
da categoria que representamos. No caso 
em questão, os gerentes não têm autonomia 
para fazer a entrega pura e simples das fitas 
do sistema de segurança que, entre outras 
coisas, envolve matérias protegidas pelo 
sigi lo bancário, cuja violação é de 
competência exclusiva do Poder Judiciário, 
por força da legislação vigente. 

Por Rozeilton Almeida
funcionário do HSBC/Ag. Epitácio Pessoa

01 a 15 de março de 2009

“É nós na fita!”

A Saga de um matuto
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em destaque

A diretoria do Sindicato dos Bancários da Paraíba participou 
de uma Sessão Especial na Câmara Municipal de Guarabira, na última 
quinta-feira (5/3), no Brejo Paraibano, para discutir com a sociedade 
local sobre a Lei das Filas, promulgada em 2000, mas que ainda não 
foi posta em prática. 

o  autor da Lei 497/2000, vereador Beto Meireles, também 
propositor da Sessão Especial, convidou a  diretoria do Sindicato 
dos Bancários da Paraíba para debater com a sociedade sobre o 
atendimento bancário naquela cidade. Participaram também do 
evento representantes dos trabalhadores, do clero, do Procon 
Municipal, do Ministério Público, da Prefeitura Municipal, 
administradores das agências bancárias instaladas em Guarabira e 
funcionários do correio e de casas lotéricas. 

Marcos Henriques e Silva, secretário-geral do Sindicato dos 
Bancários da Paraíba, falou sobre os lucros dos bancos, a falta de 
segurança e a necessidade da contratação de mais bancários. "É 
inconcebível que os bancos lucrem tanto e não destinem parte desse 
lucro para dotar as agências de um quadro funcional compatível com 
as demandas, cessando com o atendimento desumano que 
atualmente é dispensando aos clientes e usuários. A sociedade tem 
que se posicionar e fazer prevalecer a força da lei", enfatizou. 

A representante do Procon Municipal explicitou as 
dificuldades em atender às demandas da sociedade, por falta de 
quadros que atendam à população. O representante do Procon 
Estadual fez ver aos presentes que as multas previstas na Lei são 

 Bancário do Real desde 1983, 
ingressou na carreira bancária em João 
Pessoa no cargo de procurador da 
instituição, função que exerceu durante 11 
anos. Contratado em seguida pelo banco 
francês Sudameris, adquirido primeiramente pelo ABN Amro Bank, em 
2003, e incorporado pelo banco Santander no ano passado, permanece até 
hoje após as duas transições. Formado em Administração pelo Unipê 
(2001), vem atuando com a sua experiência na luta dos bancários do Real, 
primeiramente na Diretoria Administrativa do Seeb-PB, e desde 2003 na 
Diretoria do Conselho Fiscal. 

 Todas as vezes que a diretoria do 
Sindicato está em ação, utilizando o carro de 
som, a qualidade do áudio é garantida por 
este santarritense de 66 anos, que está ao 
volante, atento a tudo. Há 24 anos no 
Sindicato dos Bancários, Seu Biu também é o responsável pela manutenção 
da grama, dos jardins e da qualidade da água da piscina da Entidade. Sempre 
sério e compenetrado, não é dado às conversas, a não ser com os 
companheiros de casa, após o almoço, quando adora um cochilo à sombra 
das árvores que ele tanto cuida. Em 1985, trouxe a experiência de cinco 
anos como motorista e eventual operador de áudio na Rádio Arapuã.

Gente nossa

Genário Moreira de Lima
Diretor

Severino Luiz Monteiro (Seu Biu)
Funcionário
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muito brandas em detrimento 
do poderio econômico dos 
bancos e, por isto, devem ser 
revistas e atualizadas. 

O representante do 
Ministério Público falou da 
imposs ib i l i d ade daque le  
segmento atuar sobre a Lei das 
Filas, por razões de ordem 
técnica, mas anunciou as 
medidas que foram tomadas e 
que deverão culminar em um 
Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC), que será um 
instrumento que vai dar força 
para que a lei seja cumprida. 

O  S e c r e t á r i o  
Municipal do Meio Ambiente, pasta que consta como o órgão 
fiscalizador da aplicação da Lei 497/2000, disse das dificuldades que 
aquele órgão já enfrenta com suas atribuições normais, afirmando 
que seria praticamente impossível arcar também com mais essa 
atribuição de fazer prevalecer a Lei das Filas. 

Os administradores das agências bancárias falaram sobre as 
medidas que adotam para melhor atender a população, mas 
também enfatizaram que as decisões são tomadas por instâncias 
superiores, que determinam o que pode e o que não pode ser feito. 
Raimundo Advíncula, bancário aposentado do Banco do Brasil e 
assessor do vereador Meireles, falou de sua experiência como 
bancário e cliente bancário, enfatizando que a sociedade deve estar 
unida e coesa para que a Lei das Filas passe a vigorar de fato. 

Todos os vereadores presentes à sessão foram favoráveis à 
aplicação da Lei das Filas, como forma de resgatar a cidadania do 
povo guarabirense. 

O vereador Beto Meireles, que presidiu os trabalhos da 
Sessão Especial, ressaltou que outras sessões especiais serão 
convocadas e, ao final, solicitou a formação de uma comissão que 
terá como atribuições, dentre outras, a indicação do órgão 
fiscalizador e a atualização das punições para os bancos infratores. 
Agradeceu a participação efetiva do Sindicato dos Bancários da 
Paraíba, representado na ocasião pelo secretário-geral Marcos 
Henriques e pelo secretário de comunicação Marcelo Alves. 

Lei das Filas:
Sindicato participa de sessão especial em Guarabira

Raimundo Advíncula, bancário 
aposentado do Banco do Brasil
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pelos bancos

O calendário para implantação do 
novo plano de funções comissionadas e o 
prazo final para revisão do Plano de Cargos 
e Remuneração (PCR) do BNB foram 
negociados no último dia 4 de março, em 
Recife, pela Comissão Nacional dos 
Funcionários (CNFBNB/Contraf-Cut) e a 
Superintendência de Desenvolvimento 
Humano da instituição. 

Segundo os encaminhamentos da 
última reunião, o calendário prevê ainda 
para o próximo dia 24 de março uma 
exposição sobre o novo Plano de Funções e 
Carre iras e P lano de Carre iras e 
R e m u n e r a ç õ e s  ( P F C / P C R ) ,  c o m  
implantação esperada para o dia 1º de 
junho. Na ocasião, também ficou agendado 
o Congresso Nacional do Banco do 
Nordeste do Brasil, que será realizado nos 
dias 24 e 25 de abril, em Maceió.

Para o secretário-geral do Sindicato 
dos Bancár ios da Para íba, Marcos 
Henriques e Silva, apesar da reunião ter sido 
bastante produtiva, a negociação vem 
caminhando a passos lentos. “Esperamos 
contar com mais rapidez nas execuções das 
propostas, como a da licença-maternidade, 
por exemplo, que está rodeada de 
burocracia e, por conta disso, ficamos 
impedidos de conquistar mais esse 

benefício para a categoria”, afirmou o 
secretário.

Durante a reunião realizada na capital 
pernambucana, também foi discutida a 
implantação definitiva do ponto eletrônico. 
O Banco do Nordeste ficou de apresentar, 
ainda este mês, sua avaliação sobre as 
sugestões oferecidas pela Comissão 
Nacional, enquanto trabalha na aquisição de 
software para viabilizar o ponto com trava e 
todos os aplicativos necessários à proteção 
do cumprimento da jornada de trabalho dos 
funcionários da Instituição.

Dois outros assuntos de grande 
interesse para o funcionalismo foram 
abordados na reunião.O pagamento da 
segunda parcela da PLR ficou agendado para 
a primeira semana de abril, após a 
aprovação dos dividendos aos acionistas em 
assembléia marcada para o dia 30 deste 
mês. A segunda parcela da PLR é composta 

de 45% de uma remuneração bruta, R$ 
483,00 de valor fixo e R$ 1.260,00 relativo a 
diferença do adicional de PLR.

Em relação ao Plano de Previdência 
CV, destinado principalmente aos novos 
funcionários, o Banco informou que já está 
t r a b a l h a n d o  n a  e l a b o r a ç ã o  d o s  
instrumentos de divulgação e sensibilização 
para adesão, o que significa que, em breve 
estará em vigor uma conquista arduamente 
perseguida pela CNFBNB.

A reunião ainda discutiu alternativas 
para manutenção do Plano Família da 
CAMED, dentre elas a migração de 
dependentes desse plano para o Plano 
N a t u r a l ,  d e  f o r m a  a  g a r a n t i r  
sustentabilidade do primeiro pacote, que 
mesmo assim vai precisar ser reajustado, 
mas em percentual inferior aos 27% 
anteriormente projetados. 

A direção do banco também mostrou 
disponibilidade para a revisão do beneficio 
de aposentadoria previsto no Plano BD da 
CAPEF, cuja base de cálculo se encontra 
congelada aos níveis praticados em agosto 
de 1997. Essa distorção vem motivando o 
adiamento do desligamento do Banco de 
centenas de colegas, porque o beneficio da 
CAPEF, de tão defasado, pode implicar em 
redução de até mais da metade da 
remuneração recebida na ativa.

A CNFBNB/Contraf-Cut cobrou e a 
S u p e r  D H  s e  c o m p r o m e t e u  e m  
disponibilizar brevemente uma linha de 
financiamento para veículos destinada aos 
funcionários, com a menor taxa de juros do 
mercado. Também confirmou o andamento 
da negociação com a Caixa Econômica para 
firmar convênio visando financiamento de 
imóveis, com desconto em folha.

“No caso do plano de função, 
esperamos que no próximo dia 24 possam 
ser tiradas todas as dúvidas em relação ao 
assunto”, adiantou Marcos Henriques, que 
estará presente para defender o direito dos 
bancários também na próxima reunião, dia 
23 de março, em Fortaleza.

Negociação define calendário
para implantação do novo Plano de Funções e PCR do BNB

Os bancários interessados em participar do Congresso do Banco do Nordeste, 
que será realizado em Maceió-AL, podem se inscrever através do email do Sindicato 
dos Bancários da Paraíba: sindicato@bancariospb.com.br. Inscreva-se já!

EVENTODATA LOCAL

14, 15 e 16/04

24 e 25/04

Congresso da Contraf-CUT

Congresso do BNB

São Paulo

Maceió



01 a 15 de março de 2009

05 trocando em miúdos

Seguindo deliberações da 10ª Conferência Nacional dos 
Bancários, realizada em julho do ano passado, o Sindicato dos Bancários 
da Paraíba abre o calendário 2009 de discussões específicas por banco 
neste sábado (14/3), às 9h, com o Encontro Estadual de Bancários do 
Banco do Brasil. O evento, realizado no auditório da entidade em 
parceria com o Sindicato de Campina Grande e Região, pretende 
abordar temas aprovados no último Encontro Nacional de Dirigentes do 
BB que vão estar presentes na mesa de negociação permanente.

O encontro contará com a participação de Marcel Barros, 
coordenador da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do 
Brasil, que vai debater com os bancários, entre outras questões: Saúde e 
Condições de Trabalho; O Papel do Banco do Brasil e as Incorporações; 
Plano de Carreiras, Cargos e Salários, e Organização do Movimento. A 
professora Vilma Martins, da Universidade Federal da Paraíba, também 
será uma das convidadas para falar sobre a Análise da Conjuntura Política 
e Econômica.

“Estes encontros são importantes pelo fato de ajudarem as 
pessoas a entender corretamente o andamento de todo o debate 
político. Com propostas acontecendo em todo o país, o debate é 
fundamental para a unidade de todos os trabalhadores do Banco do 
Brasil. Isso unifica o discurso e faz com que todos possam participar com 
igualdade no congresso que vai acontecer no final do próximo mês de 
abril”, afirmou Barros. Durante o evento serão escolhidos três delegados 
para representarem a categoria bancária no Congresso Nacional do BB, 
em Brasília, e no Encontro Regional da Fetec, em Recife.

Para Francisco de Assis Chaves, diretor do Seeb-PB e membro do 
Conselho Fiscal da Previ  (Caixa de Previdência dos Funcionários do BB), 
o encontro estadual sinaliza a construção de um movimento de luta 
anual. “É fundamental buscar na base os encaminhamentos para a nossa 

Encontro Estadual de Bancários do BB
será Sábado, 14 de março no SEBB PB 

luta, planejando as ações em cima do pensamento de quem está nas 
opressões e desafios do dia-a-dia da carreira bancária”, explicou.
Veja a programação:

Encontro Estadual de Funcionários da Caixa, será em Campina Grande

Com a finalidade de discutir as 
especificidades dos empregados da Caixa e 
nortear o processo de negociações 
permanentes, os bancários da base do 
Sindicato dos Bancários da Paraíba se 
reunirão no próximo dia 21 de março, no 
Encontro Estadual dos Funcionários da 
Caixa. O evento será realizado às 10h, na 
Sede Campestre do Sindicato dos Bancários 
de Campina Grande e Região, localizada no 
bairro do Catolé.

Segundo o presidente do Seeb-PB, 
Lucius Fabiani, o encontro cumpre o 
calendário e a estratégia definidos na 
campanha do ano passado, de antecipar o 
Conecef (Congresso Nacional dos 
Empregados da Caixa) para discutir 
questões específicas dos empregados da 
Caixa, em pauta na Mesa Permanente de 
Negociação, até o início da campanha 
salarial; por isso sua antecipação. A decisão 
tomada no Conecef do ano passado, deve-
se ao fato de a  campanha salarial ter seu 

foco voltado para os temas comuns a toda a 
categoria bancária. 

“O objetivo do encontro é dar início às 
negociações e mobilizações para a Mesa 
Permanente 2009, com debates sobre Plano 
de Funções e Carreiras (PFC), o Plano de 
Cargos e Salários (PCS) da carreira 
profissional, rediscussão do PCS da carreira 
técnica, Saúde Caixa e Funcef (Fundação dos 
Economiários Federais)”, concluiu Fabiani.

Aberto à categoria, o Encontro 
Estadual vai eleger três delegados que 
representarão a categoria no Conecef, a 
ser realizado em Brasília, no período de 23 
a 25/04, e seis  delegados para o Encontro 
Regional da Fetec-NE (Federação dos 
Trabalhadores em Empresas de Crédito no 
Nordeste), dias 4 e 5/04, em Recife-PE. O 
Encontro Estadual é preparatório para o 
Encontro Regional e o Conecef.

ABERTURA PROGRAMAÇÃO

9h
Análise da Conjuntura Política e Econômica
(Prof.ª Vilma Martins – UFPB)

O Papel do Banco do Brasil e As Incorporações
 (Marcel Barros)

Debate sobre Grupos de Trabalho do BB
(Marcel Barros - CEBB)

Debate sobre o PCCS

Organização do Movimento
(Marcel Barros) - Encerramento

10h

11h

12h

13h

Os bancários interessados em participar do evento podem se inscrever na 
sede do Sindicato dos Bancários da Paraíba, em Tambauzinho, ou através do email: 
sindicato@bancariospb.com.br. Inscreva-se já!

EVENTO DATA LOCAL

Encontro Estadual dos Funcionários da Caixa
21

março
Campina 
Grande

Encontro Regional da Fetec/NE (BB e CEF) 4 e 5
abril

Recife

Congresso da CEF (Conecef) 23 a 25
abril

Brasília
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Após empossar a comissão que vai coordenar o processo 
eleitoral do Sindicato dos Bancários da Paraíba, eleita por 
unanimidade na Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 
10 de fevereiro, a diretoria da entidade publicou no dia 17 de 
fevereiro, em jornal de grande circulação e afixou nas principais 
agências bancárias, o edital da eleição. Desde aquela data até o 
prazo de trinta dias, as chapas podem se inscrever para concorrer 
ao Sistema Diretivo do Sindicato, cujo mandato vai de 11 de julho de 
2009 a 11 de julho de 2012.

A Comissão Eleitoral é formada por cinco membros 
titulares - Clóvis Gomes dos Santos (Banco do Brasil), Ana Suerda 
Nóbrega (Caixa), Marinaldo Soares (Real), Valdinete Dantas dos 
Santos (Real) e Marcos Otávio Correia (Caixa) – e cinco membros 
suplentes - Eilton José César de Araújo (Bradesco), Verônica 
Athaide (Paraiban/Real), Nelson Vasconcelos (BNB), Deoberto 
Lopes Ferreira (BB) e José Freire da Silva (Real).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA ELEITORAL

A Comissão Eleitoral, eleita e empossada pela Assembléia Geral 
Extraordinária, do Sindicato dos Empregados em Estabelecimento 
Bancários da Paraíba, realizada em 10/02/2009, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art.98,  de acordo com o que 
dispõe os arts. 96 e 97 e seus parágrafos, do mesmo diploma legal, faz 
saber que:

1- A partir da data da publicação do presente edital, pelo prazo de 30 
(trinta) dias, estão abertas as inscrições de chapas, para 
concorrerem às eleições do Sistema Diretivo deste Sindicato, para o 
mandato que vai de 11 de julho de 2009 a 11 de julho 2012:

2- Para receber os pedidos de registros de chapas, prestar 
informações concernentes ao processo eleitoral, receber 
documentação e fornecer o correspondente recibo, a Comissão 
Eleitoral manterá uma Secretaria, com pessoa habilitada, que 
funcionará das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00, de segunda a 
sexta-feira, na sede do Sindicato, situada na Av. Ministro José 
Américo de Almeida, 3100, Tambauzinho, nesta Capital, durante 
todo o processo eleitoral, até a posse do novo Sistema Diretivo.

3- As eleições ocorrerão, em primeiro escrutínio, nos dias 13  e 14 de 
maio 2009, no horário compreendido entre 09:00 e 18:00, através 
de 12 (doze) urnas, assim distribuídas: 01 (uma) fixa na sede do 
Sindicato, e outras 11 (onze) urnas itinerantes, que percorrerão as 
agências e demais  locais de trabalho dos bancários, situados na base 
territorial do Sindicato.

4- Não sendo, no primeiro escrutínio, atingido o quorum previsto no 
Estatuto Social, será realizado um segundo escrutínio nos dias 20 e 
21 de maio de 2009, se, novamente não for atingido o quorum de 
validade da eleição, será realizado o terceiro e ultimo escrutínio nos 
dias 27 e 28 de maio  2009, nos mesmos horários e locais e com o 
mesmo número de urnas previstos no item 3 acima,  tudo em 
conformidade com  o art.126 e seus parágrafos, do Estatuto Social.

5- Cópias deste edital de convocação serão afixados na sede do 
Sindicato e nos principais locais de trabalho da base territorial do 
Sindicato, além de sua publicação no órgão oficial de divulgação do 
Sindicato, informativo TROCANDO EM MIUDOS.

João Pessoa- PB, 17 de Fevereiro de 2009

A  COMISSÃO ELEITORAL

ANA SUERDA DE FARIAS L NOBREGA
CLÓVIS GOMES DOS SANTOS

MARINALDO SOARES BARBOSA 
VALDINETE DANTAS DOS SANTOS

MARCOS OTÁVIO CORREIA 

BANCÁRIOS PB
UM SINDICATO FORTE

Dia 19 se encerra prazo para inscrição 
de chapas para eleição do Sistema Diretivo do SEEB - PB

Clovis Gomes, membro titular da Comissão Eleitoral, falou 
da experiência acumulada em pleitos anteriores e avaliou que a 
eleição deste ano será tranqüila. “Os processos anteriores 
transcorreram com tranqüilidade e muita lisura, talvez até por 
terem apresentado apenas uma chapa; mesmo assim, é bom 
estarmos atentos e fazermos cumprir as disposições estatutárias”, 
concluiu.

A Comissão Eleitoral vai colocar à disposição da categoria 
os serviços da Secretaria Geral do Sindicato, tanto para prestar os 
esclarecimentos pertinentes ao processo, quanto fornecer 
documentos e receber o registro das chapas que se apresentarem 
para concorrer ao pleito. O horário de funcionamento será das 8h 
às 12h e das 14h às 18h, de segunda à sexta-feira, até a posse do 
Sistema Diretivo eleito.

As eleições ocorrerão nos dias 13 e 14 de maio de 2009, das 
9h às 18h. Serão disponibilizadas 12 urnas, sendo uma fixa na sede 
do Sindicato e 11 urnas intinerantes, que percorrerão as agências e 
demais locais de trabalho da categoria na base territorial do 
Sindicato.

Categoria comparece em massa à Assembléia que elegeu a 
Comissão Eleitoral que vai conduzir o processo
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Os cinco maiores bancos brasileiros 
aumentaram em quase R$ 7 bilhões as 
provisões adicionais para créditos duvidosos no 
quarto trimestre do ano passado. Essas 
provisões são aquelas que superam o montante 
definido pelas regras do Banco Central (BC) e 
que têm diminuído de forma irreal o lucro dos 
bancos. O movimento sincronizado de Itaú-
Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco, 
Santander Real e Caixa se deve à expectativa de 
alta da inadimplência ao longo de 2009, 
principalmente no primeiro semestre. 

Levantamento da  agência  de 
classificação de risco Austin Rating, feito com 
base em 20 balanços de bancos já divulgados, 
revela que o saldo de provisões em dezembro 
de 2008 era de R$ 55,9 bilhões, 48,4% mais 
que em dezembro do ano anterior. Trocando 
em miúdos, em 2008, os bancos aumentaram 
suas reservas anticalote em quase R$ 60 bilhões.

Por conta desse artifício que diminuiu 
os lucros, causando redução na distribuição da 
Participação nos Lucros e Resultados com os 
funcionários, os Sindicatos estão negociando 
com todos os bancos o pagamento de uma PLR 
justa. Entretanto, não descartam a possibilidade 
de recorrer à Justiça para garantir que os 
bancários não sejam prejudicados por conta 
desse medo das instituições financeiras com a 
inadimplência. 

Para o presidente do Sindicato dos 
Bancários da Paraíba, Lucius Fabiani, a provisão 
para a inadimplência, feita pelos bancos não 
justifica a distribuição rebaixada dos lucros e 
resultados com os bancários. “Os banqueiros 
devem abrir mão 
da ganância e 
apresentar uma 
nova proposta de 

pagamento de PLR”, ressaltou.
 O  I t aú -Un ibanco  f ez ,  

individualmente, a maior provisão adicional de 
todos: R$ 3,023 bilhões só no quarto trimestre. 
O BB reservou R$ 1,7 bilhão, o Bradesco, R$ 
597 milhões, a Caixa, R$ 1,3 bilhão, e o 
Santander Real, R$ 156 milhões nos últimos três 
meses do ano.

Mesmo em meio à maior crise 
financeira mundial dos últimos 70 anos, os 
bancos brasileiros ainda mantiveram ganhos 
bilionários. O lucro líquido das 20 instituições 
que já divulgaram o balanço de 2009 foi de R$ 
32,7 bilhões, expansão de 2,9% em relação a 
2007. Os ativos do sistema subiram 33% e 
ultrapassaram a marca de R$ 2,1 trilhões.

Os lucros de 2008 – O recorde ficou 
com o Banco do Brasil, que obteve um lucro 
líquido de R$ 8,8 bilhões, que representa 74% 
de crescimento em relação ao resultado de 
2007, seguido do Itaú-Unibanco, com um lucro 
líquido de R$ 7,8 bilhões, decrescendo 7,9% 
em relação a 2007. Na sequência, vem o 
Bradesco que encolheu 4,87% em relação a 
2 0 0 7 ,  m a s  
contabilizou R$ 7,6 
bilhões de lucro 
líquido, seguido da 
Caixa Econômica 
Federal, que obteve 

o lucro líquido de R$ 3,9 bilhões, crescendo 
62,3% em relação ao exercício de 2007. Dos 
cinco maiores lucros, o Santander – Real 
cresceu 3,7% sobre o resultado de 2007, com 
o lucro líquido de R$ 2,8 bilhões. 

Outros bancos que atuam em nossa 
base obtiveram lucros mais modestos. São eles: 
HSBC, com líquido de R$ 1,3 bilhão 
(crescimento de 9% em relação a 2007); Safra, 
com lucro líquido de R$ 843 milhões 
(crescimento de 1,5%); Bic Banco, com R$ 
420,5 milhões (crescimento de 76,2%); Banco 
do Nordeste, com 83,5 milhões (encolheu 
26,2%); Banco Mercantil do Brasil, com R$ 43 
milhões (crescimento de 17%).

Bancos diminuem lucro de forma irreal
e artifício reduz o valor da PLR a ser distribuída

Ao mesmo tempo em que anunciou 
o seu lucro recorde no Brasil, de R$ 1,35 
bilhões, que representa um crescimento de 
9% sobre o resultado de 2007, a diretoria do 
HSBC mandou descontar da segunda parcela 
da Participação nos Lucros e Resultados 
(PLR) dos bancários da área negocial o valor 
de seus programas próprios de remuneração 
(PPR e PTI, programa específico das 
gerências, que teve seu nome alterado para 

Bancários do HSBC indignados com desconto na PLRSantander
PSV), todos vinculados ao cumprimento de 
metas. As mudanças não foram sequer 
informadas à representação dos trabalhadores.

A revolta foi geral. Enquanto os 
trabalhadores vêem os seus ganhos cortados, 
os diretores encheram os bolsos, chegando a 
receber R$ 475 mil de PLR. Já Alguns dos 
principais responsáveis por humilhar e 
maltratar os gerentes para pressionar pelo 
cumprimento de metas receberam mais de R$ 

100 mil de PLR/PPR.
Marcelo Alves, funcionário do HSBC 

e diretor de comunicação do SEEB-PB, 
repudiou a postura do banco. “Estamos 
pressionando a direção do HSBC, exigindo 
que ela reveja essa atitude mesquinha e abra   
negociações específicas, que garantam o 
pagamento de uma PLR justa para aqueles 
que construíram esse lucro recorde com a 
força do seu trabalho”, concluiu.
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Mais um dia Internacional da Mulher 
foi celebrado pelo Sindicato com 
homenagens para a mulher bancária. 
Comemorado na última sexta-feira (6/3), o 
8 de Março, começou com visitas dos 
diretores nas agências para a entrega de 
cartões e convites para a grande festa da 
noite no Espaço Cultural Marcos Lucena. 

Ao som das bandas Reallce e R2, 
que repetem o sucesso nesta Sexta 
Dançante (13/3), foi sorteado um aparelho 
de DVD, conquistado por Iara Sanny, 

Dia internacional da Mulher

O
turno do 43° Campeonato Bancário de Futsal, 
ao derrotar a equipe do ABN pelo placar de 5 
X 4, no dia 1° de março, no ginásio de esportes 
do SEEB-PB.

O Banco do Brasil ganhou a primeira 
rodada do segundo turno, ao derrotar ao ABN 
pelo placar de 6 X 2, no dia 8 de março.

 Bradesco conquistou o primeiro 

gerente da Caixa Tambaú, além de brindes 
como estojos de maquiagem.

“É essencial comemorar nosso 
espaço depois de muita luta, apesar de todo 
o preconceito”, avaliou a conselheira fiscal 
do Seeb-PB, Bertolúcia Mariz. “Mesmo com 
os avanços, ainda existe diferença salarial 
entre homens e mulheres. Embora muitas 
sejam até mais capacitadas em determinadas 
funções, isso ainda não é reconhecido. Mas, 
aos pouquinhos, a gente consegue chegar 
lá”, completou Valdinete Dantas.

Bradesco: campeão
do primeiro turno do 43°Campeonato
Bancário de Futsal

Sexta Dançante com a banda Reallce e R2, dia 13 de março a partir das 22h

Mais uma vez o camarote Os Borrachudos contagiou a Avenida Epitácio 
Pessoa na Quarta-feira de Fogo (18/2). O melhor ponto de encontro para curtir as Muriçocas 
do Miramar recebeu quase dois mil foliões que se divertiram com alegria, segurança e conforto 
na nona edição que consagrou o camarote vip.

Aos som dos hits de axé do Bereguedê e de R2 e Banda, bancários, familiares, 
convidados e personalidades de destaque repetiram a tradição de participar do bloco no 
camarote bancário, que contou com a parceria da Prime Veículos, Dental Gold, Fisiocenter, Will 
Informática, Stop Emplacamentos, Maseratti Veículos e O Garotinho Bomboniere.

À esquerda, o deputado estadual Rodrigo Soares, o presidente do PT Municipal Anselmo 
Castilho e o presidente do Sindicato dos Bancários Lucius Fabiani. Á direita,  o charme a 
descontração e a alegria das foliãs mascaradasa  no calor do bloco Os Borrachudos Ano IX.


