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BANCO DO BRASIL SEGURANÇA BANCÁRIA

Aprovado Projeto de Lei 
em Ribeirão Pires

Após ser aprovado em pri-
meira votação no último 
dia 3 na Câmara Municipal 

de Ribeirão Pires, o Projeto de Lei 
003/14, de autoria do vereador 
Renato Foresto (PT), que torna 
obrigatória a instalação de dispo-
sitivos de segurança nas agências 
e nos postos de serviços das insti-
tuições financeiras localizados no 
município, foi também aprovado 
em segunda votação. A aprovação foi por 
unanimidade.

“Os bancos têm a obrigação de zelar pela 
segurança de seus clientes e usuários, no 
entanto, em muitos casos eles não cumprem 
com essa obrigação da forma como deve-
riam. Portanto a aprovação desse Projeto de 
Lei é fundamental para que as agências da 
cidade tenham uma melhora significativa no 
quesito segurança”, explica Renato Foresto.

Os diretores do Sindicato estiveram 
presentes na sessão para acompanhar a 
votação e pressionar os vereadores a votar 
pela aprovação. Agora, para ser implantada 
essa nova lei, o PL deve passar pela sanção 
do prefeito.

"Temos que cobrar o prefeito para que  
sancione o Projeto de Lei. Segundo alguns 
vereadores, caso ele vete, o mesmo será 
derrubado na Câmara", explica Eric Nilson, 
presidente do Sindicato. "Se for necessário 
conversaremos com o prefeito para explicar 
todos os detalhes desse PL", conclui.

LEI ESTADUAL

No Estado de São Paulo há uma Lei 
(14.364 de 16/03/2011), de autoria do hoje 
deputado federal Vanderlei Siraque, que 
obriga as agências e os postos de serviços 
bancários a instalar divisórias individuais 
entre os caixas e o espaço reservado para 
clientes que aguardam atendimento.

Sindicato apresenta proposta de 
Projeto de Lei para Santo André

O Sindicato dos Bancários do 
ABC, através de seu presi-
dente, Eric Nilson, apresen-

tou para a Prefeitura de Santo André, 
no dia 2 de abril, proposta de Projeto 
de Lei Municipal sobre segurança 
bancária para a cidade.

Acompanhado da vereadora Bete 
Tonobohn Siraque, que fará a indi-
cação para o PL, o presidente Eric 
Nilson entregou a proposta para o 
Secretario de Relações Institucionais, Tiago 
Nogueira.

“Esse Projeto de Lei torna obrigatória a 
instalação de dispositivos de segurança nas 
agências e nos postos de serviços das insti-

tuições financeiras localizadas no município 
de Santo André, como por exemplo, porta de 
segurança com detectores de metais e vidros 
resistentes a armas de fogo entre outros 
itens”, explica o presidente do Sindicato.

Eleição no 
Economus vai de 

23 de abril a 
12 de maio

B ancários da extinta Nossa Caixa, in-
corporada pelo Banco do Brasil em 
2009, mais uma vez escolhem seus 

representantes para os conselhos Delibe-
rativo e Fiscal do Economus, instituto de 
previdência complementar desses traba-
lhadores. A eleição começa no dia 23 de 
abril e vai até 12 de maio.

O Sindicato dos Bancários do ABC indica 
o voto na dirigente Adriana Ferreira para o 
Conselho Deliberativo. Adriana é diretora 
no Seeb SP e tem como principal proposta 
o acesso à Cassi (caixa de assistência) e à 
Previ (caixa de previdência) para todos os 
funcionários do Banco do Brasil. “Os ban-
cários de instituições financeiras incorpo-
radas não podem participar da Cassi nem 
da Previ. Combater essa discriminação é 
uma das nossas maiores bandeiras. Além 
disso, os participantes do Economus neces-
sitam de representantes que possam lhes 
transmitir mais informações e não apenas 
as decisões da diretoria”, destaca Adriana.

Para Marilda Marin, diretora do Sindica-
to dos Bancários do ABC e funcionária do 
Banco do Brasil, é fundamental que todos 
participem. “Vamos garantir uma represen-
tação comprometida com os interesses dos 
usuários nos conselhos do Economus, com 
mais transparência e idoneidade”, afirma. 
No ano passado, a Justiça do Trabalho de 
Brasília decidiu favoravelmente aos traba-
lhadores de bancos incorporados pelo BB. 
O banco já avisou que vai recorrer. Mas há 
outras conquistas recentes, como a ocorri-
da no mês passado, em que uma trabalha-
dora oriunda da Nossa Caixa conquistou na 
Justiça o direito de usar a Previ. O Sindicato 
orienta que ações individuais também po-
dem ser movidas e está à disposição para 
esclarecimento de dúvidas.

Outras propostas defendidas por Adria-
na são a paridade na diretoria executiva do 
Economus; participação dos suplentes nas 
reuniões dos conselhos; disponibilização 
das atas das reuniões dos conselhos e di-
retoria executiva aos participantes; respon-
sabilizar o patrocinador pelo pagamento 
do déficit e revisão dos cálculos utilizados 
no saldamento.
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MANIFESTAÇÃO

Trabalhadores marcham em São Paulo 
por direitos e qualidade de vida

8ª Marcha foi organizada conjuntamente pelas seis centrais sindicais

Mais de 40 mil trabalhadores, entre 
eles os bancários do ABC, parti-
ciparam no dia 9, da Marcha por 

Desenvolvimento, Cidadania e Valorização 
do Trabalho, em São Paulo. 

Organizada pelas seis centrais sindicais 
- Central Única dos Trabalhadores (CUT), 
Força Sindical, Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil (CTB), Nova Central 
Sindical de Trabalhadores (NCST), Central 
Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB) 
e União Geral dos Trabalhadores (UGT), a 
Marcha teve como objetivo apresentar as 
principais reivindicações trabalhistas, como:

•    Combate à demissão imotivada
•    Negociação no setor público
•    Redução da Jornada
•    Transporte Público de Qualidade
•    Correção da tabela do IR
•    10% do PIB para educação
•    10% do PIB para a saúde
•    Não ao PL 4.330 da terceirização
•    Igualdade de oportunidades para  

homens e mulheres
•    Fim do Fator Previdenciário

•    Fim dos leilões de petróleo
•    Reformas agrária e agrícola
•    Valorização das aposentadorias
•    Aumento do Salário Mínimo
"A intenção dessa manifestação foi pres-

sionar o governo e o Congresso a atender 
as reivindicações da classe trabalhadora. 
Também tem o intuíto de  dar voz, num ano 
de Copa do Mundo e de eleições, ao traba-
lhador brasileiro, que necessita ser atendi-
do", disse Eric Nilson, presidente do 
Sindicato dos Bancários do ABC. 

"Outro ponto muito importante 
dessa marcha é a unidade dos tra-
balhadores de diversas categorias 
lutando pelos seus direitos e, no caso 
dos bancários, uma das principais 
reivindicações é a retirada do PL 
4.330 da terceirização", conclui Eric.

Após concentração na Praça da 
Sé, os participantes tomaram, por 
volta das 11h, as ruas da região 
central da cidade, animados por 
carros de som, e andaram até o vão 
livre do Masp, na Avenida Paulista, 
onde foi realizado um grande ato 
político, com o pronunciamento dos 
presidentes da CUT, CGTB, CTB, Força 
Sindical, Nova Central e UGT. O even-
to foi encerrado em torno das 14h.

O presidente nacional da CUT, 

Vagner Freitas, disse que a marcha vai pres-
sionar o Executivo e o Congresso Nacional 
(Câmara e Senado) a retomar negociações 
da pauta dos(as) trabalhadores (as)."O Con-
gresso tem de aprovar a nossa pauta. Esse é 
o momento. Em ano eleitoral, eles vêm atrás 
de voto, e para ter voto de trabalhador (a) 
tem de atender à pauta da classe trabalha-
dora", disse o dirigente sindical.

Bancários do ABC presentes na marcha

Centrais Sindicais se unem pelos 
direitos dos trabalhadores
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ESPORTES

Estão abertas as inscrições
para o Campeonato de
Futebol Society 2014

Inscrições devem ser feitas até o dia 15 de maio

O Sindicato dos Bancários 
do ABC abriu as inscri-
ções para o Campeonato 

de Futebol Society 2014. 
Cada equipe poderá inscrever 

13 atletas, sendo no mínimo 10 
bancários sindicalizados e três 
não bancários – dois de linha e 
um goleiro (obrigatório). O valor da taxa de inscrição será de R$ 
250,00 por equipe formada só por bancários sindicalizados. No caso 
de equipes com não bancários será cobrado, além dos R$ 250,00, 
mais R$ 100,00 por atleta não bancário. 

Se você não tiver equipe formada e quiser participar do campe-
onato, mande seu nome, a posição em que joga e o seu contato, 
que ajudaremos a montar equipes.

As inscrições devem ser feitas até 15 de maio pelo e-mail: espor-
te.cultura@bancariosabc.org.br ou pelo fax: 4993-8290. 

Mais informações pelo telefone 4993-8299.

"JUNTOS"  foi o time campeão do ano passado

CENSO

Não deixe de participar do 
Censo da Diversidade

É importante a participação no II Censo, pois se trata de uma 
oportunidade para conhecer melhor a realidade da categoria, na 
perspectiva de construir um plano de ação para corrigir as discrimi-
nações e conquistar igualdade de oportunidades e de tratamento 
no sistema financeiro.

O tempo previsto para responder as perguntas é em torno de 8 
a 10 minutos. O sistema conta com um programa de segurança e as 
respostas serão sigilosas e confidenciais. Todos os bancários, inclu-
sive os licenciados por motivos de saúde, maternidade e mandato 
sindical, que estão na base de cadastro da RAIS, poderão participar 
do censo. O prazo é até 25 de abril.

Acesse: http://www.febraban-diversidade.org.br e participe!

EDITAL ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro do Grande 

ABC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 43.339.597/0001-06, Registro sindical nº 
46000.005206/00-46,  por seu Presidente abaixo assinado, convoca todos os 
empregados em empresas do ramo financeiro, sócios e não sócios, da base 
territorial deste Sindicato, para a assembleia geral extraordinária que se re-
alizará dia 22 de Abril de 2014, às 18h00min, em primeira convocação, e às 
18h30min, em segunda convocação, no endereço à Rua Cel. Francisco Amaro, 
nº 87 – Bairro Casa Branca – Santo André - SP, para discussão e deliberação 
acerca da seguinte ordem do dia: 

1. Eleição de delegado para 14ª Plenária Estatutária da CUT/SP que será 
realizada de 28 a 30 de Maio de 2014.

Santo André, 10 de Abril de 2014.
Eric Nilson Lopes Francisco, CPF nº 038.072.248-82 – Presidente.


