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CONCILIAÇÃO

Assembleia 
aprova CCV do 

BB e Caixa 
Bancários interessados devem 

procurar o Sindicato

Assembleia realizada na Sede do 
Sindicato no último 14 de agosto 
aprovou a retomada da Comissão 

de Conciliação Voluntária (CCV) do Banco 
do Brasil e da Caixa. As CCVs são um fórum 
que reúne o funcionário, um representan-
te do Sindicato e um do banco para discutir 
pendências sem a necessidade de recorrer 
à Justiça. Os bancários que quiserem par-
ticipar da CCV devem entrar em contato 
com o departamento Jurídico do Sindicato 
para mais informações.

Em 2012, uma súmula do TST alterou o 
cálculo das horas extras com a aplicação de 
um divisor, dependendo da jornada traba-
lhada (seis ou oito horas) e pela ocorrência 
de ajuste individual expresso ou coletivo 
no sentido de considerar o sábado como 
dia de descanso remunerado. Os bancos, 
porém, não adotaram a nova regra, e o 
Sindicato entrou com ação que tramita 
na Justiça para garantir o direito. Os que 
optaram por recorrer à CCV chegaram a 
acordos, mas com perdas expressivas no 
valor a receber.

"O Sindicato já enviou a documentação 
relativa a CCV para os bancos e os bancários 
que forem aderir devem aguardar instru-
ções do Sindicato sobre os procedimentos 
que deverão tomar", explica Otoni Lima, 
secretário de Assuntos Jurídicos.

O acompanhamento do Sindicato é 
importante para municiar o trabalhador 
de informações, para que ele possa decidir 
com tranquilidade, já que ninguém é obri-
gado a concordar com o que é proposto 
na CCV.

O estabelecimento de um 
plano de lutas e a defesa 
de uma audiência pública 

no Supremo Tribunal Federal (STF) 
para combater a terceirização 
foram as decisões do Fórum Na-
cional em Defesa dos Direitos dos 
Trabalhadores Terceirizados, cujo 
seminário foi encerrado no último 
dia 15 em Brasília com a participa-
ção de diretores do Sindicato.

O Fórum cobra que a maior corte do País 
avalie as pesquisas que comprovam como a 
terceirização precariza, adoece e mata, jo-
gando contra os índices de competitividade 
e produtividade. 

A preocupação direcionada ao STF se 
deve ao fato de a instância estar prestes a 
decidir sobre repercussão geral referente a 
ação movida pela empresa Celulose Nipo 
Brasileira. A companhia foi condenada pela 
Justiça do Trabalho por terceirizar a ativida-

TERCEIRIZAÇÃO

Seminário estabelece plano de lutas 
e defende audiência pública no 

Supremo Tribunal Federal 
Riscos da terceirização atingem direitos e saúde dos trabalhadores 

de-fim, e recorreu. A decisão do Supremo 
passará a referendar os demais julgamentos 
sobre o tema.

Estiveram presentes representando o 
ABC o presidente do Sindicato, Eric Nilson, 
os diretores Elson Siraque, Otoni Lima, 
Inez Galardinovic, Eliane Cristina e Belmiro 
Moreira, além do advogado do Jurídico do 
Sindicato, Leonardo Lins.

Leia mais sobre o assunto no site do Sin-
dicato: www. bancariosabc.org.br

Será realizado no Sin-
dicato, a partir das 
19h do próximo dia 

26, encontro regional para 
debater questões relativas 

à isonomia 
n a  C a i x a 
Federal.  O 
objetivo é a 
elaboração de propostas que serão apresentadas no III Encontro Nacional 
de Isonomia da Caixa Econômica Federal, agendado para 30 de agosto em 
Brasília, quando serão debatidos a igualdade de direitos e benefícios para 
os admitidos pelo banco a partir de 1998.

Organizado pela Comissão de Empregados da Caixa, o encontro nacio-
nal é uma das resoluções do Conecef, e deverá abordar principalmente as 
estratégias de mobilização para conquistar o ATS e a licença-prêmio para 
todos. A sede do Sindicato fica na rua Coronel Francisco Amaro 87, no centro 
de Santo André. Para mais informações entre em contato pelo 4993-8299.

CAIXA
Encontro no Sindicato 

discute isonomia
Atividade, no dia 26, vai elaborar propostas que 

serão apresentadas em encontro nacional
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Os últimos dias foram de intensa 
atividade da campanha salarial no 
Grande ABC. Em 12 de agosto os di-

retores do Sindicato deram início a reuniões 
nas agências bancárias para conversar com 
os trabalhadores sobre a pauta de reivindi-
cações 2014, a importância da participação 
e a conjuntura nacional, além de abordarem 
questões específicas de cada banco. Em uma 
semana, foram visitados 118 locais de tra-
balho, atingindo cerca de 1.500 bancários, 
que responderam com boa receptividade. 
Para realizar os encontros. A abertura das 
agências foi adiada para as 11h.

A pauta foi entregue aos representantes 
da Fenaban em 11 de agosto, e a primeira 
rodada de negociação, sobre saúde e condi-
ções de trabalho, aconteceu nos dias 19 e 20 
(veja matéria nesta página). Além da discus-
são geral também acontecem negociações 
específicas por banco (confira calendário 
abaixo), mas a data-base é a mesma para 
todos os bancários (1º de setembro), já que 
a campanha é unificada e a categoria tem 
uma única convenção coletiva de trabalho, 
válida nacionalmente.

A expectativa é de que todas as agências 
bancárias do Grande ABC (aproximada-
mente 400) sejam visitadas até o final de 
setembro. Além das conversas e do convite à 

Calendário de 
negociação

Além da pauta geral discutida com a Fe-
naban, as negociações com as direções do 
Banco do Brasil, Caixa Federal e Santander 
tratam de acordos aditivos válidos ape-
nas para os trabalhadores destes bancos. 
Os aditivos agregam direitos adicionais 
à Convenção Coletiva de Trabalho, e são 
independentes uns dos outros, bem como 
as negociações, realizadas separadamente. 

Confira datas e temas em pauta:
Agosto
Dia 21 - Caixa: Saúde e Condições de 

Trabalho
Dia 22 - Banco do Brasil: Saúde e Condi-

ções de Trabalho
Dias 27 e 28 - Fenaban: Igualdade de 

Oportunidades e Segurança Bancária

Setembro
Dia 2 - Santander
Dias 3 e 4 - Fenaban: Emprego e Remu-

neração (PCS e piso)
Dias 10 e 11 - Fenaban: Remuneração 

(índice, PLR e auxílios)

Diretores sindicais conversam com 
bancários das agências da Região

Sindicato visita 118 agências em uma semana
Objetivo é esclarecer sobre a campanha salarial em curso, entre outros temas; 

reuniões atingiram aproximadamente 1.500 bancários
sindicalização, os diretores sindicais também 
distribuem o Jornal do Cliente, orientando 
clientes e usuários dos bancos sobre seus 
direitos e como recorrer aos órgãos de prote-
ção ao consumidor. “Iniciamos a campanha 
nas agências dando prioridade à informação, 
seja nas reuniões com os bancários, seja no 
relacionamento com os clientes. Esse diálo-
go e transparência são fundamentais”, des-

taca o presidente do Sindicato, Eric Nilson.

Caixa Federal - Iniciados há cerca de dois 
meses, os encontros dos diretores do Sindi-
cato em agências da Caixa Federal já haviam 
resultado em 55 reuniões até o último 19 
de agosto. Até o final deste mês todas os 
60 locais de trabalho da Caixa presentes na 
região deverão ter sido visitados.

Dia 28 de agosto 
Abertura da Campanha na Região

Concentração às 8h30 na 
Sede Social do Sindicato

Rua Xavier de Toledo, 268 
Centro - Santo André Caravana da Fetec em Santo André no ano passado

Os representantes dos banqueiros afir-
maram na primeira rodada de negociações 
que a definição de metas faz parte da gestão 
de cada banco, não cabendo interferência 
dos trabalhadores, e questionaram os nú-
meros apresentados pelos representantes 
sindicais sobre afastamentos por doenças na 
categoria, insinuando que estaria havendo 
fraude por parte dos bancários.

"Apesar da Fenaban negar as nossas 

Bancos dizem não a 
reivindicações de saúde e 

condições de trabalho
Intransigentes, representantes dos banqueiros 
não aceitaram discutir definição de metas nem 
aceitaram dados de afastamentos por doença

propostas na primeira rodada mesmo ten-
do recebido a minuta no dia 11 de agosto, 
nós vamos insistir nas reivindicações. Não 
vamos desistir e vamos mobilizar a categoria 
para pressionar os banqueiros ”, disse Eric 
Nilson, presidente do Sindicato e membro 
do Comando Nacional.

Leia mais sobre o resultado da primeira 
rodada de negociação no site do Sindicato: 
www.bancariosabc.org.br
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CONVÊNIOS

Os jogos acontecem aos sábados, a partir das 
12h30 nas quadras do Best Ball, avenida dos 

Estados, 7040, ao lado do Posto Cabeça Branca. 
Todos os bancários estão convidados para assistir.

Todos na expectativa do início da segunda fase, 
onde só seguirão no campeonato os vencedores,

Restando a 6 ª rodada para a definição do Grupo I 
e emparceiramento de todas equipes.

A artilharia segue inalterada.
Jose Roberson de Souza – Click to Net By Serraria 18 gols

Andre Luis Rocha – Los Guebos  14 gols
Ademar O. Liberato  – Lambança 11 gols.
Confira no site www.bancariosabc.org.br 

a tabela de jogos, resultados e classificação.

CONFIRA OS NOVOS CONVÊNIOS 
FIRMADOS PELO SINDICATO.

FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ (FSA) – Desconto de 10% nas mensalidades 
para o colégio, cursos de graduação e pós (MBA, especialização, aperfeiço-
amento, extensão e atualização) oferecidos pela escola. Avenida Príncipe 
de Gales 821, Bairro Príncipe de Gales, Santo André, Fone: 4979-3300.

SORRIDENTS – descontos em serviços odontológicos.    
Unidades: www.sorridents.com.br. Avenida Montemagno 239,   
Jardim Anália Franco, SP. Fone: (11) 2076-5040.

MCM ODONTOLOGIA SANTO ANDRÉ – descontos de até 25% em serviços 
odontológicos. R. Bernardino de Campos 162, S. André. Fone:  4432-2517.

LOJA VIRTUAL SAPEKA – Desconto de 20% nas compras feitas pelo site 
www.sapeka.com.br. Rua Ipiranga, 1623, Sorocaba. Fone: (19) 3414-2683.

IMO – INSTITUTO DE MOLÉSTIAS OCULARES – Descontos em serviços 
oftalmológicos. Avenida Ibirapuera 624, Indianópolis, SP. Fone: 5573-6424.

POUSADA NAUS DE PARATY – Desconto de 20% nas diárias (baixa e alta 
temporadas, semana e finais de semana, feriados nacionais e locais). Rua 
das Acácias 24, Bairro Caborê, Paraty, RJ. Fone: (24) 3371-1825.

ACUVIDA – ACUPUNTURA CHINESA – Desconto de 20% nos serviços ofe-
recidos. R. Itapura 182, s8, V. Alpina, Santo André, SP. Fone: 2379-4501.

VITAL CARE ACUPUNTURA E TERAPIAS ALTERNATIVAS – Desconto de 50% 
nas sessões de terapias particulares: acupuntura, psicologia e nutrição. 
Av. Dom José Gaspar 352, Bairro da Matriz, Mauá. Fone: 3565-8022.

RESTAURANTE E PIZZARIA CANOA QUEBRADA – 25% de desconto no 
serviço de quilo no almoço (sem churrasco) e 50% no jantar (pizza salão 
ou retirada no balcão, exceto indicada no cardápio). Rua Miguel Prisco 
240, Bairro Centro, Ribeirão Pires. Fone: 4828-6745.

SALIENS – NÚCLEO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – Desconto de 60% 
nos cursos de idiomas e informática. Rua Gertrudes de Lima 611, Centro, 
Santo André. Fone: 4979-4677.

YES UNIDADE JARDIM – Desconto de 45% e isenção da taxa de matrícula 
nos cursos de inglês e espanhol. Rua das Figueiras, 1556, Bairro Campestre, 
Santo André. Fone: 2677-8008.

NEO MÍDIA – Desconto de 20% nas mensalidades dos cursos de inglês, 
espanhol, informática, inglês kids, informática kids e excel avançado. Rua 
Senador Fláquer 580, Centro, Santo André. Fone: (11) 4438-4015.

DONNA JÓIAS - Venda de Jóias folheadas. Desconto de 10%  
Rua Xavier de Toledo, 147 - Centro - Santo André - SP Fone: 2379-8923

Curso de Artesanato: ainda há vagas
Ainda é possível se inscrever para o curso de Arte-

sanato que acontece todas as terças e quintas feiras 
no Centro de Formação dos Bancários, das 19h às 22h. 
As aulas vão ensinar o artesanato com caixinhas de 
MDF revestidas de tecido. A primeira aula é gratuita 
para os  associados do Sindicato, e mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 4436-4371 ou e-mail 
formação@bancariosabc.org.br


