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Banqueiros dizem não 
às reivindicações de

segurança e igualdade 
de oportunidades

Sindicato 
terá urna 

fixa na sede 
e itinerantes 

pelas agências 
da Região a 

partir de 
1º  de setembro

Veja mais detalhes 
no site do Sindicato

www.bancáriosdoabc.org.br
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Principais 
reivindicações
Reajuste salarial de 12,5%.

PLR: três salários mais R$ 6.247.

Piso: R$ 2.979,25 (salário mínimo do 
Dieese em valores de junho).

Vales alimentação, refeição, 13ª cesta e 
auxílio-creche/babá: R$ 724,00 ao mês 
para cada (salário mínimo nacional).

Melhores condições de trabalho, com 
o fim das metas abusivas e do assédio 

moral que adoecem os bancários.

Emprego: fim das demissões e da 
rotatividade, mais contratações, 

proibição às dispensas imotivadas, 
aumento da inclusão bancária, combate 

às terceirizações diante dos riscos 
de aprovação do PL 4330 na Câmara 
Federal, do PLS 087 no Senado e do 

julgamento de Recurso Extraordinário 
com Repercussão Geral no STF. 

Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
(PCCS): para todos os bancários;

Auxílio-educação: pagamento para 
graduação e pós;.

Prevenção contra assaltos e sequestros: 
cumprimento da Lei 7.102/83 que exige 
plano de segurança em agências e PABs, 

garantindo pelo menos dois vigilantes 
durante todo o horário de funcionamento 

dos bancos; instalação de portas 
giratórias com detector de metais na 

entrada das áreas de autoatendimento 
das agências; e fim da guarda das chaves 

de cofres e agências por bancários. 

Igualdade de oportunidades para todos, 
pondo fim às discriminações nos salários 
e na ascensão profissional de mulheres, 

negros, gays, lésbicas, transexuais e 
pessoas com deficiência (PCDs).

VEJA A ÍNTEGRA DA MINUTA ENTREGUE 
PARA A FENABAN NO SITE DO SINDICATO

www.bancariosabc.org.br

Mais duas roda-
das de nego-
ciação acon-

teceram nos dias 27 e 28 sem que fossem 
registrados avanços, apesar da importância 
dos temas: segurança, na primeira, e igual-
dade de oportunidades. “Os bancos pare-
cem não se importar com a vida de bancários 
e clientes, pois questionam números e se 
negam a avançar na prevenção”, destaca 
Belmiro Moreira, diretor do Sindicato, que 
integra o Coletivo de Segurança da Contraf-
-CUT. Confira:

Segurança - A Fenaban tratou com pro-
fundo descaso as reivindicações de segu-
rança bancária defendidas pelo Comando 
Nacional dos Bancários. O Comando apre-
sentou os dados da Pesquisa Nacional de 
Mortes em Assaltos envolvendo Bancos, 
feita pela Contraf-CUT e CNTV, com apoio 
do Dieese, mostrando que 32 pessoas foram 
assassinadas nos primeiros seis meses de 
2014, uma média de cinco casos por mês, 
o que significa um aumento de 6,7% em 
relação a igual período de 2013. Os clientes 
representam 68,8%das vítimas, quase todos 
mortos em "saidinha de banco". 

Os dirigentes sindicais também mostra-
ram os números da Pesquisa Nacional de 
Ataques a Bancos, elaborada pela Contraf-
-CUT, CNTV e Fetravisp, com apoio do 
Dieese. No primeiro semestre deste ano 
foram verificadas 1.693 ocorrências, sendo 
403 assaltos e 1.290 arrombamentos. Esse 
número de assaltos é mais do que o dobro 
da estatística semestral da Febraban, que 
apurou 186 ocorrências no mesmo período. 

Comando e bancos também divergiram 
a respeito das despesas das empresas em 
segurança. Estudo do Dieese com base nos 
balanços das cinco maiores instituições 
financeiras mostra que elas gastaram R$ 
2,4 bilhões em segurança e vigilância no 
primeiro semestre deste ano, para um lucro 
líquido de R$ 28,3 bilhões, o que representa 
uma média de 8,6%. Mas os bancos questio-
naram o número dos gastos, afirmando que 
ele não contempla despesas com transporte 
de valores. O Comando, então, propôs que 
os bancos sejam mais transparentes e de-
talhem os gastos com segurança nos seus 
balanços.  

Banqueiros dizem não a reivindicações de
segurança e igualdade de oportunidades

Igualdade de oportunidades - Assim 
como aconteceu com os temas de saúde, 
condições de trabalho e segurança bancária, 
os bancos também não fizeram propostas 
para as reivindicações sobre igualdade de 
oportunidades e voltaram a negar que haja 
discriminações de gênero, raça e orienta-
ção sexual nos locais de trabalho além de 
protelarem mais uma vez a apresentação 
dos resultados do II Censo da Diversidade 
realizado entre 17 de março e 9 de maio.

Os negociadores da Fenaban disseram 
que o resultado do Censo ainda não foi con-
cluído e que se reunirão na próxima semana 
com a consultoria que coordenou a pesqui-
sa, comprometendo-se a trazer os resultados 
na primeira quinzena de setembro.

Em 2008, as mulheres ganhavam 78% dos 
salários dos homens e encontravam mais 
obstáculos para a ascensão profissional. 
Além disso, apenas 19,5% dos bancários 
eram negros ou pardos, com ganho médio de 
84,1% do salário dos brancos. E a categoria 
tinha somente 8% de mulheres negras.

Dados da Rais (Relação Anual de Infor-
mações Sociais) de 2012 revelam que a 
presença de pretos e pardos na categoria 
bancária era de 17,1%, o que demonstra 
que houve uma redução da população negra 
trabalhando nos bancos.

Por conta dessa discriminação, o Coman-
do Nacional cobrou a reivindicação de um 
percentual mínimo de 20% de negros nas 
contratações dos bancos. Os negociadores 
da Fenaban, no entanto, foram enfáticos 
em afirmar que não gostam e não aceitam 
nenhuma política de cotas.

Saiba mais detalhes sobre todos itens 
dessas negociações no site do Sindicato: 

www.bancariosabc.org.br
Calendário de negociações 

da Campanha 2014
Setembro
1º – Começa o plebiscito popular sobre a 
reforma política
1º – Segunda rodada de negociação espe-
cífica com o BB
2 – Negociação específica com o Santander
3 e 4 – Terceira rodada de negociação com 
a Fenaban
10 e 11 – Quarta rodada de negociação 
com a Fenaban

CCV BANCO DO BRASIL
Os funcionários do Banco do Brasil que optarem pela CCV já podem protocolar o pedido junto 

ao Sindicato. Para isso basta agendar horário no Departamento Jurídico para os procedimentos 
necessários. Entre em contato pelo telefone 4993-8299 e agende seu horário.
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O Sindicato lançou oficialmente na quinta (28), com 
uma animada caminhada pelas ruas centrais de 
Santo André, a campanha nacional unificada 2014. 

A atividade coincidiu com as comemorações do Dia do Ban-
cário, com direito a parabéns ao ritmo da Bateria de Vila 
Palmares – que acompanhou todo o trajeto – e distribuição 
de bolo para agências visitadas durante o percurso.

Além de destacar as principais reivindicações deste ano, 
entre os quais 12,5% de reajuste salarial, e do processo 
negocial já em andamento mas sem avanço pelas negativas 
dos banqueiros, a manifestação incluiu questões como a 
necessidade de boas condições de trabalho para garantir 
atendimento de qualidade a clientes e usuários dos bancos. 
“Mais uma vez estamos em campanha salarial, preocupa-
dos não só com nossas reivindicações, mas também com 
os clientes e usuários. Quando reivindicamos mais contratações 
sabemos que isso se reflete diretamente no atendimento”, afirma 
Eric Nilson, presidente do Sindicato.

Os bancos continuam a lucrar muito e poderiam muito bem 
atender às reivindicações dos bancários, mas preferem demitir e 
estabelecer metas abusivas que adoecem os trabalhadores. Essa 
realidade, somada à da falta de segurança, também ganhou voz 
durante a manifestação, que teve a participação de representantes 
sindicais bancários da entidade e de sindicalistas oriundos de outros 
municípios; da Fetec-CUT e do deputado federal Vanderlei Siraque 
(PT), que destacou projetos de sua autoria sobre segurança bancá-
ria, como o que estabelece a instalação de biombos, aprovado na 
Assembleia Legislativa e não promulgada pelo governo do Estado 
de São Paulo.   

Performance – A manifestação foi iniciada por volta das 9h30, 
com saída da sede social do Sindicato (rua Xavier de Toledo) e per-
curso pelas ruas centrais da cidade, como Francisco Amaro, Correia 
Dias, Luiz Pinto Fláquer e Senador Fláquer. Agências bancárias 
destas ruas receberam atores da ARCA (Associação Ribeirãopiren-
se de Cidadãos Artistas) que fizeram performance lembrando o 
lançamento da campanha e parabenizando os trabalhadores pelo 
seu dia. Coincidentemente, a data também marca o aniversário da 

Passeata marca 
lançamento da campanha 

salarial dos bancários no Grande ABC
Animada pela bateria da Vila Palmares, atividade percorreu ruas centrais 

de Santo André e festejou ainda o Dia do Bancário

VEJA MAIS FOTOS NO SITE DO SINDICATO www.bancariosabc.org.br
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Central Única dos Trabalhadores (CUT), à qual o Sindicato é filiado.
Também foram distribuídos bolos para os bancários. Faixas da 

campanha também coloriram fachadas das agências bancárias, cha-
mando a atenção da população. Muitos saíram às portas das lojas 
ou à janela de prédios para acompanhar a atividade do Sindicato, 
que está entre os mais importantes do País e participa do comando 
nacional que negocia com a Fenaban, a federação dos banqueiros.

Representantes da Região presentes no Encontro de 
Isonomia da Caixa: Bene (delegado sindical), Inez, 
Adalto (diretores do Sindicato), Douglas (delegado 

sindical), Hugo e Rita Serrano (diretores do Sindicato).

Negociação específica do Banco do Brasil e Caixa
Nos dias 29/08 (Caixa) e 01/09 (BB) aconteceu a segunda rodada das negociações 

específicas entre os trabalhadores e os bancos públicos. Na Caixa foram discutidos 
itens como  Funcef, isonomia de direitos e aposentados e, no Banco do Brasil, se-
gurança bancária e igualdade de oportunidades. Veja detalhes desses itens no site 
do Sindicato: www.bancariosabc.org.br

Isonomia: No sábado, dia 30, aconteceu em Brasília o 3º Encontro Nacional de 
Isonomia da Caixa com o objetivo de definir ações conjuntas para combater a desi-
gualdade, rumo à conquista de uma só Caixa para todos os empregados. O resultado 
desse seminário pode ser visto em detalhes no site do Sindicato e será enviado, 
também, por boletim eletrônico aos funcionários da Caixa.

Deputado Federal Vanderlei Siraque durante a passeata
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DIA DO BANCÁRIO

No dia 29 de agosto foi realizado um jantar dan-
çante em comemoração ao Dia do Bancário com 
a presença de mais de 2000 pessoas no restau-

rante Florestal, em São Bernardo do Campo. “Como já 
está se tornando tradição, outra vez nossa festa foi um 
sucesso, os bancários e convidados participaram com 
muita alegria e diversão”, disse Eric Nilson, presidente 
do Sindicato.

Além dos bancários e familiares, participaram da 
festa várias personalidades como o  Deputado Federal, 
Vanderlei Siraque, Tarcísio Secoli, secretário de Serviços 
Urbanos de São Bernardo do Campo, a vereadora de 
Santo André, Professora Bete Tonobohn Siraque, do ve-
reador de Ribeirão Pires, Renato Foresto, entre outros.

Durante o jantar, que foi animado pelas bandas Pla-
taforma e Sexy Pato, foram realizados alguns sorteios 
de brindes para os bancários presentes dos quais uma 
televisão de 40 polegadas.

Os ganhadores foram: Sergio Donizete Rodrigues 
- HSBC do Bairro Jardim (Tablet), Eduardo Nogueira Pinheiro - Bra-
desco Prime de São Bernardo do Campo (Câmera Fotográfica) e 
Odaisa Gonçalves de Souza - Santander de Diadema (TV 40").

Bancários comemoram seu dia 
com alegria e diversão

Mais de 2000 pessoas se divertiram no jantar promovido pelo Sindicato
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Da esq. para dir. Belmiro Moreira, Eric Nilson, Bete Siraque, 
Deputado Federal Vanderlei Siraque, Tarcisio Secoli e Renato Foresto


