
UNIDADE E MOBILIZAÇÃO LEVA 
A GRANDE VITÓRIA DA CATEGORIA
Uma greve histórica, união e ação foram 

as marcas da mobilização dos bancários 
durante os 22 dias de greve. As entidades 

representativas dos trabalhadores em todo o 

país estiveram mobilizadas em prol da luta pelos 
anseios da categoria que clamou por uma melhor 
remuneração e condições de vida e trabalho.

PÁG. 4

Eleições acontecerão no dia 
11/11. A nova diretoria e 
representantes da AEBA serão 
escolhidos durante o processo. 

PÁG. 3
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PÁG. 5

A AEBA representada por 
seus diretores esteve 
em várias agências do 
Banco da Amazônia.

VISITAS
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Após 22 dias de movimento e de luta dos 
trabalhadores, onde mais de 80 agências do 
Banco da Amazônia foram mobilizadas, unindo 

discursos,  anseios, em busca de direitos e respeito 
à valorização dos empregados, concluimos que 
esta foi uma Greve Historicamente Vitoriosa. 
Não resta dúvida que as signifi cativas conquistas 
desse movimento consagraram ganhos para os 
trabalhadores, onde a união da categoria com o fi rme 
propósito de garantir a luta alcançou conquistas e 
valorização profi ssional.

A vitória ocorreu com a nova forma de 
distribuição da PLR, que excluiu o módulo gestor 
anteriormente praticado pela instituição no momento 
da sua distribuição. O novo formato, além de ter 
aumentado o montante da distribuição, expande 
agora para todos um novo modelo de distribuição 
mais justa. Outra grande conquista diz respeito ao 
reajuste em um índice superior ao da Fenaban, e isso 
é bastante signifi cativo. 

O acordo conquistado refl ete o avanço na luta 
pela isonomia, onde os novos empregados agora 
terão direito à conversão dos cinco dias de abono 
assiduidade. Outro ponto em destaque referem-se 
ao pagamento dos dias parados, que diferentemente 
da Fenaban, fi cou estabelecido a compensação 
de  somente 50% dos dias úteis de greve, sem 
nenhum desconto dos dias parados. Porém, o 
ponto mais marcante para a categoria é que haverá 

a constituição de uma mesa para discutir o novo 
Plano de Cargos e Salários (PCS). Isso consta no 
pré-acordo assinado no último dia 27 de outubro. A 
medida certamente favorecerá a resolução de uma 
série de questões de ordem de valorização salarial, 
de encarreiramento e de distorções que existem 
hoje, como os pisos salariais de ingresso menores no 
Banco da Amazônia em relação ao de outros Bancos 
Federais. Mesmo com os avanços, os bancários do 
Banco da Amazônia devem continuar fi rmes na luta 
pela busca desse patamar. Todos os Bancos Públicos 
devem ter a mesma importância, tanto do ponto de 
vista institucional quanto da valorização profi ssional 
e salarial. 

Os grandes resultados dessas conquistas são 
oriundos da ampla adesão da categoria ao movimento, 
o que demonstrou força de uma ação unitária e 
coletiva. Mesmo quando os outros Bancos saíram da 
greve houve a disposição dos empregados do Banco 
em continuar lutando por seus direitos. Isso deixou 
uma mensagem muito forte. É inegável o orgulho e a 
satisfação da AEBA e das demais entidades sindicais 
que participaram e somaram forças durante todo o 
processo, revigorados sempre pela força da unidade 
e pela resposta dos companheiros do Banco da 
Amazônia às negativas da instituição. 

Estão todos de parabéns, pois a união é a 
força, e a recompensa na somatória dessas forças foi 
traduzida na Grande Vitória. 
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UM OLHAR SOBRE A GREVE



Uma greve histórica, união e ação 
foram as marcas da mobilização 
dos bancários durante os 22 dias de 

greve. As entidades representativas 
dos trabalhadores em todo o país 
estiveram mobilizadas em prol da 
luta pelos anseios da categoria que 
clamou por uma melhor remuneração 
e condições de vida e trabalho. Fetec 
– CN, Contraf-CUT, SEEB’s e AEBA, 
somaram esforços para que se chegasse 
ao resultado almejado e  a persistência 
na luta trouxe resultados positivos 
para os bancários do Banco da 
Amazônia. A habilidade da comissão 
de negociação dos empregados do 
Banco foi pautada em uma postura 
fi rme e equilibrada, com interlocuções 
políticas que contribuíram no avanço 
das discussões.

Os transtornos vivenciados 
durante todo o processo como grande 
intransigência da instituição, a falta de 

mais diálogo e a tentativa de combater 
o movimento com a ação de dissídio, 
negado pela justiça ao Banco, foram 
recompensados após o enfrentamento 
fi rme dos empregados da instituição 
que se mantiveram fundamentados 
no propósito da greve.  A adesão de 
85 agências em todo o país foi uma 
demonstração clara de insatisfação 
da categoria. O clamor da classe 
trabalhadora foi ouvido e acarretou 
ganhos históricos nessa campanha. 
Os bancários e bancárias deram uma 
grande demonstração de organização 
e determinação, sustentados pela 
vontade de vencer que consagraram 
sua vitória, a consciência da categoria 
em manter a unidade foi determinante 
para chegar à conquista, a categoria 
foi a base da luta, a válvula propulsora 
que nos levou à grande vitória fi nal.

A Diretoria da AEBA falou sobre o que a greve significou

A greve este ano, demonstrou a força do movimento sindical. 
A união dos empregados do Banco da Amazônia quebrou a 

intransigência da direção do Banco.
Roosevelt Santana, Diretor de Comunicação

‘

‘

A união da categoria, principalmente entre as agências e unidades da matriz, foi 
fundamental para a vitória. Isso demonstra que quando a AEBA e os seus parceiros 
do movimento sindical convocam os empregados do Banco para lutarem por seus 

direitos, os bancários e bancárias respondem prontamente a mobilização.
Luiz Paulo Amador, Diretor de Finanças

histórica, união e ação 
marcas da mobilização 
rios durante os 22 dias de 

ntidades representativas 
dores em todo o país 
obilizadas em prol da 

mais diálogo e a tentativa de combater 
o movimento com a ação de dissídio, 
negado pela justiça ao Banco, foram 
recompensados após o enfrentamento 
fi rme dos empregados da instituição 
que se mantiveram fundamentados 

Greve histórica termina  com 
Greve histórica termina  com 

grande vitória da categoria
grande vitória da categoria

‘ ‘

A greve foi um momento onde conseguimos mobilizar a categoria, 
unindo forças para alcançar os nossos objetivos. Nesta mobilização, 
conseguimos estabelecer a unidade da categoria e trazer esperanças 

de melhores condições de trabalho.
Dulce Helena Martins

A maior vitória desta greve foi o fim do módulo gestor na 
distribuição da PLR que era uma espinha engatada na garganta 

da maioria dos empregados do Banco.
Marco Aurélio Vaz

‘ ‘

‘

‘

CONFIRA GALERIA DE FOTOS NA PÁGINA 6
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REAJUSTE UNIODONTO
A AEBA relembra a seus associados 
que a Uniodonto reajustou, a partir 
do mês de outubro, o valor dos seus 
planos odontológicos. O aumento de 
4,48% foi feito com base no índice 
IPC-A (IBGE) para o período de 
setembro/2009 a agosto/2010.

RENOVAÇÃO DE CONVÊNIO COM O SESC/PA
A AEBA renovou o convênio com o 
SESC/PA, os associados continuarão 
a desfrutar dos benefícios através 
dos serviços prestados pela rede de 
serviço social do comércio do Pará. 
Efetuando a anuidade no valor de R$ 
100,00, mais o valor da modalidade 
escolhida.

ORAL SAÚDE
Informamos que a prestadora de 
serviços e conveniada da AEBA, 
Gimenes Serviços Odontológicos, 
conhecida por nossos associados 
como Oral Saúde, no mês de setembro 
comunicou o encerramento de suas 
atividades.

BRINDE 2011
A AEBA já iniciou a distribuição do 
brinde de fi m de ano aos associados 
que serão contemplados com uma 
linda agenda personalizada.

CASF
Os esclarecimentos dados pela 
diretoria da CASF para encaminhar 
a cobrança da cota extra ainda 
são insufi cientes pra entender as 
difi culdades pelas quais passa a 
Caixa de Assistência. A AEBA é 
contrária à cobrança dessa cota extra e 
continua defendendo a ampliação da 
discussão sobre a situação fi nanceira 
na qual a CASF se encontra, para 
buscar outras medidas que não 
penalizem ainda mais o bolso de 
seus associados e que venham para 
o fortalecimento da CASF. 
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No dia 9 de setembro foi iniciado 
o processo eleitoral 2010 da 
AEBA, com a instalação da 

comissão eleitoral. As eleições 
serão realizadas no próximo dia 
11 de novembro (quinta-feira), 
das 8h às 18h, com a escolha da 
nova diretoria plena (diretoria 
executiva, regional e conselho 
fi scal) e concomitantemente, dos 
representantes da AEBA nas 
unidades do Banco.

Concorrem ao pleito a Chapa 
1 “AEBA DE LUTA: SOLUÇÃO 
CAPAF E PCS JÁ!”, e a  Chapa 

ELEIÇÕES AEBA 2010: EXERÇA SEU DIREITO DE VOTO!
ASSOCIADOS ESCOLHERÃO DIRIGENTES E REPRESENTANTES DA AEBA PARA OS PRÓXIMOS TRÊS ANOS

2 “AEBA LIVRE - É HORA 
DA MUDANÇA”. O processo 
eleitoral abrangerá todas as 
superintendências e unidades do 
Banco da Amazônia.

Estará apto a votar todo 
associado em pleno gozo dos 
seus direitos sociais, bastando 
apresentar sua Carteira de 
Identifi cação de associado, emitida 
pela AEBA, juntamente com outro 
documento que comprove a sua 
identidade civil à Mesa Coletora de 
Votos. A apresentação da Carteira 
da AEBA poderá ser dispensada 

pelo Mesário quando o nome do 
associado constar na respectiva 
lista de votação.

O Presidente da Comissão 
Eleitoral, Silvério Sousa, deseja 
‘‘que a Eleição transcorra dentro 
da normalidade possível, e que 
o processo eleitoral seja bem 
democrático. É importante que 
a chapa vencedora seja a mais 
representativa, que as pessoas 
votem com consciência, já que 
escolherão seus representantes 
funcionais. Que vença a 
melhor!” 
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VISITAS

DIRETORIA DA AEBA VISITA AS AGÊNCIAS

Tocantinópolis CastanhalAraguaina

São Miguel do Guamá

Araguatins

Paragominas

No último dia 19 de outubro, o 
Ministério Público do Trabalho (MPT) 
requereu o processamento de execu-
ção provisória da sentença proferida 
na Ação Civil Pública contra o Banco 
da Amazônia (Processo nº 00293-2006-
0125-08-00) por ter contratados de for-
ma irregular e continuar mantendo em 
seu quadro de pessoal o Gerente Jurídi-
co, Marçal Marcelino da Silva Neto e o 
Gerente de Auditoria, Gilvan Ferreira.

Segundo o Ministério Público, 
dentre as diversas obrigações a que o 
Banco foi condenado nessa Ação Civil 
Pública, em tutela antecipada, constou 
o seguinte: “Somente admitir ou manter 
em seus quadros empregados públicos me-
diante prévia aprovação em concurso públi-
co de provas ou provas e títulos, observadas 
normas constantes do art. 37, incisos I, II, 
III, IV, e VIII, da Constituição Federal, res-
salvadas as nomeações para os cargos em 
comissão e as contratações por tempo deter-
minado para atender necessidades tempo-
rárias de excepcional interesse público, nos 
termos do art. 39, V e IX da Constituição 

Federal, sob pena de pagar multa diária de R$ 
100.000,00 por cada empregado que venha a ser 
contratado ou que esteja em situação diversa da 
permitida pela Constituição Federal, nos termos 
desta decisão, a reverter em favor do FAT”.

Para o Ministério Público, essa deci-
são não vem sendo cumprida pelo Banco, 
que continuou contratando funcionários 
sem concurso público (e sem os requisitos 
para o preenchimento de cargo de confi an-
ça, no caso da excepcional contratação sem 
concurso). Uma situação constatada através 
de diversas denúncias recebidas, inclusive 
aquelas feitas pela AEBA, “as quais foram 
devidamente apuradas após procedimen-
to investigatório instaurado desde o ano de 
2008”. “O BASA teve oportunidade de se 
manifestar em diversas ocasiões, bem como 
teve oportunidade de ajustar sua conduta ex-
trajudicialmente, com o que, entretanto não 
concordou, obrigando o MPT a propor a pre-
sente EXECUÇÃO”, diz a Procuradora Cintia 
Nazaré Pantoja Leão, responsável pelo caso, 
na peça ajuizada no último dia 28/10/2010.

Veja o que requer o Ministério Público 
nessa Execução:

a) Expedição de Mandato de Cum-
primento para que, no prazo de 10 (dez) 
dias, o Banco da Amazônia S/A dispense 
os Srs. Marçal Marcelino da Silva Neto 
(Gerente Jurídico – corporativo) e Gilvan 
Ferreira (Gerente de Auditoria), sob pena 
de multa diária no valor de R$ 100.000,00 
(cem mil reais).

b) A execução provisória da multa 
fi xada na sentença pelo descumprimento 
da obrigação, no valor de R$ 19.940.000,00 
(dezenove milhões, novecentos e quaren-
ta mil reais), a ser paga ao FAT.

Importante esclarecer que o valor 
mencionado no item (b) refere-se a 1245 
dias de descumprimento da decisão da 
Ação Cível Pública pela contratação de 
Marçal Marcelino em 18/05/2007 (R$ 
12.450.000,00) e 749 dias da contrata-
ção de Gilvan Ferreira em 29/09/2008 
(7.490.000,00) até a data de ajuizamento 
dessa execução. Esses valores poderiam 
ser 10 (dez) vezes maiores se o Ministério 
Público não tivesse aplicado o princípio 
da razoabilidade e reduzido a multa diá-
ria de R$ 100 mil para R$ 10 mil.
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Ministério Público acata denúncia da AEBA e ajuíza Ação 
para o Banco dispensar empregados não concursados

A AEBA realizou nesses últimos meses, 
através de seus diretores, Luiz Paulo 
Amador e Roosevelt Santana, uma sé-

rie de visitas às agências dos Estados do 
Pará, Rondônia, Tocantins e Maranhão.

O diretor Luis Paulo, esteve nas 
agências de Araguaína, Tocantinópolis, 
Araguatins, no Tocantins, Açailândia e 
Imperatriz, no Maranhão e Paragomi-
nas, São Miguel do Guamá e Castanhal, 
no Pará. Já o diretor Roosevelt Santana 
visitou as agências de Vilhena, Cacoal, 
Gi-Paraná, Porto Velho e Ariquemes em 
Rondônia. Essas visitas tiveram como 
objetivos a organização e fortalecimen-
to da vitoriosa Campanha Salarial 2010, 
e discussão de importantes temas para 
os empregados do Banco como CAPAF, 
CASF, PCC’s e as conseqüências do novo 
modelo de negócios do Banco. A presen-
ça da AEBA nas unidades contou com 
boa receptividade dos bancários e ban-
cárias, que tiveram a oportunidade de 
debater propostas de nossa minuta de 
reivindicações apresentada ao Banco e 

outras questões de fundamental im-
portância para melhoria da qualidade 
de vida e trabalho da categoria.

Destaque-se a defi ciência de as-
sistência dos convênios da CASF que 
chegam a ser ausentes em algumas lo-
calidades. A AEBA, além de encami-
nhar inúmeras reivindicações e pro-
posições surgidas nessas discussões à 
CASF, vem pressionando a diretoria 
da Caixa de Assistência no sentido de 
solucionar esses e outros problemas 
como a cobrança da cota extra. 

Como acontece nas demais agên-
cias e unidades do Banco, a discussão 
sobre a segurança bancária defi ciente, 
o cumprimento de metas abusivas e 
a sobrecarga de trabalho, que foram 
acirradas com o processo de reestru-
turação, e a inexistência do ponto ele-
trônico, também ganharam destaques 
nas reuniões realizadas com os nossos 
colegas que atuam nessas unidades/
agências visitadas.

INTRANSIGÊNCIA DO BANCO PODE GERAR MULTA DE MAIS DE R$ 20 MILHÕES
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