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Os últimos dias vêm 
sendo marcados por 
dezenas de ações 

do Sindicato nos locais de 
trabalho e regiões centrais 
das cidades que formam o 
Grande ABC. Em pauta es-
tão a defesa do Brasil e seus 
trabalhadores, pela anula-
ção da reforma trabalhista, 
a manutenção dos bancos 
públicos e o fortalecimento 
da entidade. 

No primeiro caso, os di-
retores sindicais percorrem 
agências e locais de grande 
concentração de público 
para coleta de assinaturas. 
O objetivo é que o abaixo-
-assinado possa subsidiar 
um projeto de lei de inicia-
tiva popular (PLP) pedindo 
a anulação da reforma, que 
retira direitos trabalhistas e 
está prevista para começar a 
valer no próximo mês.

Nos bancos públicos, 
a luta é para garantir que 
prossigam nesse importan-
te papel, já que o governo 
Temer promove sua preca-
rização e aposta na priva-
tização, jogando por terra 
importantes programas so-
ciais hoje geridos por essas 
instituições. Finalmente, 
além de alertar bancários 
e sociedade sobre essas 
ameaças, a entidade destaca 
a importância de fortaleci-
mento da categoria nesse 
momento, associando-se 
participando do Sindicato.

Os trabalhadores brasi-
leiros não podem mais uma 
vez pagar a conta, nem o 
País perder sua soberania. 
E a saída é só uma: resistir 
de forma consciente e orga-
nizada, como muitas vezes 
já o fez a categoria bancária 

do ABC. 

Belmiro 

Moreira 

- Presidente 

do Sindicato

Sindicato coibiu prática de Assédio Moral no Itaú

O Sindicato recebeu 
várias denúncias de 
funcionários do Itaú 

sobre desrespeito à digni-
dade da pessoa humana, 
ferindo, portanto o direito 
à vida que esta intimamente 
atrelado à saúde como um 
objeto da nossa Constitui-
ção Federal.  

Sabemos que a categoria 
bancária é uma das mais 
atingidas por doenças como 
as LER/DORT, segundo da-
dos da Previdência Social, 
porém, infelizmente está 
adentrando cada vez mais 
ao campo da saúde mental.  

Dados do Sindicato mos-
tram que a maioria dos 
bancários que procuram 
o departamento de Saúde 
e Condições de trabalho 
já registram queixas de 
problemas relacionados 

Itaú

Denúncia foi relatada pelos funcionários e Sindicato reivindica imediatas providências 

à saúde mental, e um dos 
bancos que mais aparecem 
no registro é o Itaú.

No ano de 2016, 56% dos 
funcionários que passaram 
por consulta com o médico 
do trabalho do Sindicato 
foram do Itaú. Das Comuni-
cações de Acidentes de Tra-
balho (CATs) emitidas nesse 
mesmo ano, 62,96% foram 
por transtornos mentais. 

Entre as causas das quei-
xas, o que mais surge são 
as cobranças abusivas, ou 
seja, metas irrealizáveis, 
forte competitividade prin-
cipalmente entre Gestores 
de Agências e Regionais e 
Superintendentes; as con-
tradições implementadas 
pela gestão organizacional 
do banco entre seguir as 
normas internas rigorosa-
mente (tendo sobre suas 

cabeças a RP-29) ou serem 
mais flexíveis para atender e 
atingir essas metas abusivas 
num ritmo intenso (exem-
plo disso é o SQV-Score 
de Qualidade de Vendas). 
Todos esses itens podem 
ser considerados como cau-
sadores daquilo que de-
terminados especialistas 
consideram como Assédio 
Moral Organizacional.

O Assédio Moral pode 
vir também por parte das 
práticas utilizadas pelo ges-
tor ao cobrar ou impor cer-
tas condições de trabalho 
humilhantes, vexatórias, 
desrespeitosas, e, quando 
isso acontece e o banco não 
toma atitudes para coibir, é 
como se concordasse com 
tais práticas.

A denúncia ainda é o mé-
todo mais eficaz para evitar 

quaisquer tipos de assédios, 
como exemplo podemos ci-
tar a agência 0257 Diadema, 
onde o Sindicato recebeu 
várias denúncias e entrou 
em contato com o banco 
imediatamente. 

Foi constatado por parte 
do banco que realmente 
existem irregularidades, 
tanto que já informou ao 
Sindicato que irá tomar as 
providências cabíveis para 
que essa situação cesse e não 
volte a ocorrer.

"Em caso de Assédio Mo-
ral denunciem. O Sindicato 
tem no seu site, na primeira 
página, o espaço para de-
nuncia que garante o sigilo 
caso seja essa a vontade do 
trabalhador e da trabalhado-
ra", afirmou Adma Gomes, 
diretora do Sindicato e fun-
cionária do Itau-Unibanco. 

Em defesa do 
Brasil e seus 

trabalhadores

Saúde

Outubro Rosa para prevenir o câncer de mama
Quanto mais cedo a doença é descoberta, maior a chance de cura

Outubro começou e 
com ele mais uma 
vez a campanha que 

traz a cor rosa em destaque, 
para lembrar da importância 
dos exames preventivos ao 
câncer de mama. Entre esses 
exames estão o ultrassom, a 
mamografia e, em alguns ca-
sos, até mesmo a ressonância 
magnética e a termometria.

Infelizmente, nem todos 
eles estão acessíveis rapi-
damente, o que dificulta a 
prevenção, diagnóstico e 
tratamento. Embora exis-
tam controvérsias entre os 
próprios especialistas sobre 
os exames mais precisos em 
cada caso (muitas vezes to-
dos eles são necessários para 
se chegar a um diagnóstico e 
evitar uma biópsia invasiva), 
o consenso é de que é preciso 
prevenir, pois quanto mais 
cedo qualquer problema 
for detectado, mais fácil seu 

tratamento e cura.
De acordo com dados 

do Instituto Nacional do 
Câncer (Inca), o câncer de 
mama é o tipo mais comum 
da doença entre as mulheres, 
no mundo e no Brasil, depois 
do de pele não-melanoma, 
respondendo por cerca de 
28% dos casos novos a cada 
ano. É relativamente raro 
antes dos 35 anos, mas acima 
desta idade sua incidência 
cresce progressivamente, 
especialmente após os 50. 
Ainda segundo o Inca exis-
tem vários tipos de câncer 
de mama, alguns de rápida 
evolução e outros não, sendo 
que a maioria tem bom prog-
nóstico. A doença também 
acomete homens, mas sua 
ocorrência é rara, represen-
tando 1% do total.

Ações – Além dos monu-
mentos e prédios públicos 
iluminados em rosa, outras 

iniciativas impulsionam a 
realização da prevenção do 
câncer neste mês de outubro 
a partir de programações 
especiais desenvolvidas por 
órgãos públicos e entidades. 
A Carreta Mulheres de Peito, 
que realiza mamografias gra-

tuitamente, sem necessidade 
de pedido médico (mulheres 
entre 50 e 69 anos), também 
percorre municípios de São 
Paulo. Para saber mais entre 
em contato pelo telefone 
0800 779 0000, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às17h.
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Abaixo-assinado

Coleta de assinaturas contra a reforma trabalhista continua
Atividades do Sindicato já coletaram mais de 1.500 assinaturas na Região do ABC

O Sindicato realizou 
nas últimas semana-
nas várias atividades 

para coletar assinaturas para 
anulação da reforma traba-
lhista a partir da criação de 
um Projeto de Lei de Ini-
ciativa Popular (PLP). As 
atividades já aconteceram em 
várias regiões das cidades de 
Santo André, São Bernardo 
do Campo, São Caetano 
do Sul e Diadema. Nelas, 
os diretores do Sindicato 
conversam com bancários, 
clientes e usuários de agên-
cias bancárias e sociedade em 
geral para esclarecer sobre os 
riscos da reforma, que acaba 
com direitos trabalhistas, e a 
possibilidade de anulá-la via 
PLP pois, caso isso não ocor-
ra, a mudança passará a valer 
a partir de novembro. Para a 

categoria, a atividade também 
levou informações sobre a im-
portância da sindicalização, 
já que só um sindicato forte, 
junto com os trabalhadores 
representados, poderá fazer 
frente a todos esses retroces-
sos que vêm sendo impostos 
pelo governo Temer.

As péssimas consequên-
cias da reforma trabalhista e 
a esperança em reverter esse 
quadro, com a organização 
e resistência da sociedade, 
foram destacadas no diálogo 
com a sociedade e também 
em boletim específico dis-
tribuído pelo Sindicato nas 
atividades. O abaixo-assi-
nado foi lançado pela CUT 
no último 7 de setembro e 
pretende reunir 1,3 milhão 
de assinaturas para viabilizar 
o PLP. “É uma reforma que 

só interessa aos banqueiros 
e demais empresários, pois 
apenas eles saem beneficia-
dos. Já o trabalhador perde 
direitos e tem suas condições 
pioradas em todos os aspec-
tos”, afirma o presidente do 
Sindicato, Belmiro Moreira.

Para assinar o documento 
é preciso informar o número 
do título de eleitor. Com o 
número necessário de assina-
turas (1% do eleitorado bra-
sileiro de todas as regiões), 
o projeto será protocolado 
e terá que passar por vota-
ções na Câmara e Senado. 
A coleta de assinaturas terá 
prosseguimento nos próxi-
mos dias em outras cidades 
do Grande ABC. Os PLPs 
já comprovaram sua eficácia 
possibilitando a revogação 
de 11 leis.

Bancos Públicos

Sindicato faz atividade em Diadema contra fechamento 
de agência da Caixa e em defesa dos bancos públicos

Os diretores do Sin-
dicato estiveram na 
quarta-feira, 11, no 

bairro Eldorado, em Diade-
ma, para protestar contra o 
anúncio de que a agência 
da Caixa do bairro será fe-
chada a partir do próximo 
dia 27. Segundo o banco, 
o fechamento faz parte da 
reestruturação anunciada 
na qual 131 agências serão 
fechadas em todo país.

“Essa decisão atinge a 
população, pois vai perder 
o atendimento no bairro e 
as outras agências da cida-
de ficarão sobrecarregadas. 
Mais do que isso, é parte 
de um plano cruel do go-
verno federal de piorar o 
atendimento e as condições 
de trabalho, preparando a 

venda do banco público”, 
disse Belmiro Moreira, pre-
sidente do Sindicato.

Durante a atividade os 
diretores conversaram com 
clientes e usuários do ban-
co, explicando a situação, 
e distribuíram material 
informando sobre os pro-
gramas sociais atendidos 
pela Caixa. “A Caixa faz o 
pagamento dos programas 
sociais e dá acesso ao cré-
dito com taxas mais baixas; 
sem ela, como ficaria o 
atendimento aos trabalha-
dores?”, questiona Belmiro. 

No próximo dia 19 have-
rá uma sessão às 14 horas na 
Câmara Municipal de Dia-
dema, na qual será aborda-
do o fechamento da agência 
da Caixa do Eldorado e em 

defesa dos bancos publicos.

Bancos Públicos - Nos 
bairros Serraria e Eldorado 
os diretores realizaram ati-
vidade em defesa dos ban-
cos públicos em agências do 
Banco do Brasil e da Caixa. 
O intuito da atividade foi 
esclarecer a população so-
bre os riscos que correm 
estas instituições com os 
projetos de privatização do 
governo Temer. Os bancos 
públicos são importantes 
agentes do desenvolvimen-
to regional e do País, e já 
passam por um processo de 
desmonte com redução de 
empregados e fechamento 
de agências.

Além de conversar com 
clientes e usuários, os dire-

tores entregaram material 
específico sobre os bancos 
públicos com destaque para 
a presença desses bancos 
em programas sociais.

“É fundamental a defesa 
dos bancos públicos, pois 
eles passam atualmente 
por mudanças que colocam 
em risco seu papel social 
na gestão de projetos e 
recursos aplicados no de-
senvolvimento do País em 
setores estratégicos como 
educação, saúde, transpor-
tes e infraestrutura. Pro-
gramas como Minha Casa 
Minha Vida, Bolsa Família, 
entre outros, sofrem cortes 
e outros deixam de existir”, 
disse Otoni Lima, diretor 
do Sindicato e funcionário 
do BB.

Audiência Pública

A Câmara Municipal de 
Diadema realiza, no próxi-
mo 27 de outubro às 19h, a 
audiência pública “Em de-
fesa dos bancos públicos”, 
solicitada pelo Sindicato 
dos Bancários do ABC por 
intermédio do vereador 
Orlando Vitoriano (PT). A 
exemplo do que ocorreu 
na Câmara de Santo André 
no último dia 6, a audiên-
cia terá como palestrantes 
representantes sindicais 
e parlamentares, que vão 
aprofundar a discussão 
sobre a importância dos 
bancos públicos para o 
desenvolvimento nacional 
e de regiões como o Gran-
de ABC.
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Esportes

Decisão do Campeonato de Futebol Society 
dos Bancários 2017 será dia 28
Final será entre Só Businnes e DNA

O Campeonato de Fu-
tebol Society dos 
Bancários do ABC 

teve início em 12 de agosto 
e reuniu 15 equipes com a 
participação de bancários 
dentro e fora das quadras.

Durante a competição, 
que transcorreu com alta 
qualidade técnica, os 43 
jogos disputados proporcio-
naram 377 gols.

O campeonato também 
pode ser caracterizado pelo 
Fair Play, pois não foram 
registrados jogadores ex-
pulsos e nenhum incidente 
extra-campo.

"Nosso campeonato é 
tradicional e, neste ano, teve 
um aperitivo a mais que 
foi a participação do time 
Caideira, equipe ligada aos 
Bancários de São Paulo, o 
que só engrandeceu a nossa 
competição", disse Gilberto 
Soares, secretário de Espor-

tes e Cultura do Sindicato.
Após as disputas elimi-

natórias a grande final irá 
reunir as equipes Só Busi-
ness e DNA que disputarão 
o título da competição. Bola 
Preta e Caideira disputam o 
terceiro lugar.

Entre esses jogos haverá 
um jogo feminino disputado 
pelas bancárias do ABC e as 
bancárias de São Paulo.

As equipes finalistas se-
rão premiadas com troféus e 
medalhas, além da premia-
ção individual para o goleiro 
menos vazado e o artilheiro.

"A final do campeonato 
tem toda uma preparação e o 
Sindicato proporciona, além 
de locução e comentários, 
uma festa com samba e chur-
rasco, portanto convidamos 
os bancários e familiares a 
prestigiarem essa grande fi-
nal", convida Belmiro Morei-
ra, presidente do Sindicato.

DNA (acima) e Só Business (abaixo) são finalistas

Diversidade

Ações contra a discriminação e pelo respeito à diversidade
Campanha da Contraf-CUT e encontro na Apcef-SP vão destacar necessidade de respeito e combate ao preconceito

A luta contra a dis-
criminação e pelo 
respeito à diversi-

dade será marcada por dois 
importantes eventos neste 
mês. Na quarta, 18, a Con-
traf-CUT lança Não precisa 
ser para sentir, uma campa-
nha nacional de combate à 
discriminação, a partir das 

15h na sede da entidade. E 
no dia 28, também em São 
Paulo, acontece o 2º En-
contro da Diversidade, no 
clube da capital da Apcef-
-SP (avenida Yervan Kos-
sajikian 1256, Interlagos). 

A campanha foi motiva-
da por recentes manifesta-
ções que pregam a supre-

macia de um grupo social 
sobre outro, acendendo o 
alerta sobre a expansão do 
ódio e da discriminação. Já 
o encontro da Apcef objeti-
va debater sobre o respeito 
e a aceitação das diferenças 
de cada um, com palestras 
e atividades durante todo o 
dia. As inscrições já estão 

abertas e prosseguem até o 
dia 20, pelo 3017-8339 ou 
e-mail convites@apcefsp.
org.br. A entrada é um 1 
quilo de alimento não-
-perecível. Haverá traslado 
do metrô Conceição (Linha 
Azul) até o clube. Para mais 
informações acesse o link 
http://bit.ly/2fBFzLT

Permanece 
impasse sobre PLR 

do banco Pan
A Confederação Na-

cional dos Trabalhado-
res do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT) se reuniu, 
na última quarta-feira (11) 
com representantes do 
banco Pan para tratar das 
correções a serem feitas a 
respeito do erro no paga-
mento da antecipação da 
Participação nos Lucros 
e/ou Resultados prevista 
na Convenção Coletiva 
de Trabalho da categoria 
(PLR-CCT).

Em um primeiro mo-
mento, os representantes 
do banco afirmaram que 
não houve erro.

A Contraf-CUT reafir-
mou seu posicionamento 
de que o banco descumpriu 
o que determina a CCT e 
que está pronta para orien-
tar os sindicatos quanto às 
medidas necessárias.

Diante da posição dos 
trabalhadores, o banco 
ficou de dar uma resposta 
definitiva nesta semana, 
mas, até o fechamento 
desta edição o banco ainda 
não havia se pronunciado.


