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A aposentada da Caixa 
Federal Regiane Maria 
Pasqualini recebeu uma 

boa notícia: finalmente, a Jus-
tiça reconheceu seu direito a 
receber o valor do vale-alimen-
tação na complementação da 
aposentadoria, com os devidos 
reflexos no 13º salário, férias, 
FGTS, ATS, juros e correção 
monetária. Para dar entrada 
na ação, Regiane procurou o 
Departamento Jurídico do Sindicato ao se apo-
sentar em 2010 e, apesar do resultado negativo 
em primeira instância, agora pode comemorar a 
conquista.

Desde que entrou na Caixa, em setembro 
de 1981, a bancária passou a receber o auxílio-
-alimentação, mas, no decorrer do contrato de 
trabalho, a natureza desse benefício foi alterada, 
passando de salarial a indenizatória. A decisão 
da 15ª Turma do Tribunal Regional da 2ª Região 
atendeu à ação encaminhada pelo Sindicato que 
pedia justamente o reconhecimento da nature-

Após ser julgada improcedente a ação mo-
vida por uma Assistente de Negócios do 
Banco do Brasil, acerca da 7ª e 8ª hora, o 

Sindicato conseguiu reverter através de recurso 
em segunda instância.

A quarta vara do Trabalho de Santo André 
reconheceu que as funções exercidas eram perti-
nentes ao cargo de confiança. A bancária exerceu 
a função de Assistente em unidades de negócios 
com jornada de oito horas diárias no período de 
janeiro de 2010 a fevereiro de 2013 e, a partir de 
fevereiro de 2013, optou por exercer o cargo com 
jornada reduzida de seis horas devido ao novo 
plano de funções implantado pelo banco.

Ação movida por Assistente de 
Negócios  do BB foi julgada 

procedente em segunda instância.

JURÍDICO
Aposentada vai receber vale-alimentação

Complementação, vitalícia, foi conquistada na Justiça pelo
Departamento Jurídico do Sindicato

Regiane (de verde) com diretores 
e advogado do Sindicato

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO ITAÚ-UNIBANCO S.A
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO 
RAMO FINANCEIRO DO GRANDE ABC, inscrito no CNPJ/
MF sob o nº 43.339.597/0001-06, por seu Presidente 
abaixo assinado, convoca todos os funcionários do 
Banco ITAÚ-UNIBANCO S.A, sócios e não sócios da 
base territorial deste sindicato, dos municípios de 
Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano 
do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande 
da Serra, para a assembleia geral extraordinária que se 
realizará no dia 24 de Setembro de 2014, às 18h00min, 
em primeira convocação, e às 18h30min, em segunda 
convocação, na Rua Cel. Francisco Amaro, nº 87, Casa 
Branca, Santo André, SP, para a discussão e deliberação 
acerca da seguinte ordem do dia: 
1. Comissão de Conciliação Voluntária (CCV). 
Santo André, 22 de Setembro de 2014.
Eric Nilson Lopes Francisco. Presidente, CPF nº 
038.072.248-82.

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO HSBC BANK BRASIL S.A
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO 
RAMO FINANCEIRO DO GRANDE ABC, inscrito no CNPJ/
MF sob o nº 43.339.597/0001-06, por seu Presidente 
abaixo assinado, convoca todos os empregados do 
Banco HSBC BANK BRASIL S.A, sócios e não sócios 
da base territorial deste sindicato, dos municípios de 
Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano 
do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande 
da Serra, para a assembleia geral extraordinária que se 
realizará no dia 24 de Setembro de 2014, às 18h00min, 
em primeira convocação, e às 18h30min, em segunda 
convocação, na Rua Cel. Francisco Amaro, nº 87, Casa 
Branca, Santo André, SP, para a discussão e deliberação 
acerca da seguinte ordem do dia: 
1. Comissão de Conciliação Voluntária (CCV). 
Santo André, 22 de Setembro de 2014.
Eric Nilson Lopes Francisco. Presidente, CPF nº 
038.072.248-82.

za salarial. Para a Justiça do 
Trabalho a natureza indeni-
zatória só pode valer aos que 
foram contratados após a 
data da alteração, o que não 
é o caso de Regiane.

Assim, o banco foi con-
denado a pagar o vale-ali-
mentação desde a saída de 
bancária, em 30 de outubro 
de 2010, de forma vitalícia. 
A Caixa interpôs recurso ao 

Tribunal Superior do Trabalho, mas foi mantida in-
tegralmente a decisão da 2ª instância. Regiane já 
está recebendo o benefício do vale-alimentação, 
restando acertar o pagamento do valor das parce-
las vencidas desde sua aposentadoria. Os valores 
estão sendo discutidos entre as partes.

A conquista de Regiane é também uma boa 
notícia para os demais bancários que se encon-
tram na mesma situação e podem igualmente 
pleitear a complementação do vale-alimentação 
na aposentadoria. Os interessados devem procu-
rar o Departamento Jurídico do Sindicato.

Justiça declara 
nula as alterações 
introduzidas nos 
planos de saúde 
pelo Santander, 

visando prejudicar 
demitidos e 

aposentados

A juíza da 2ª Vara do Trabalho de Santo 
André, Dulce Maria Soler Gomes Rijo, 
declararou a nulidade da alteração do 

custeio dos planos Bradesco Saúde e Unimed 
introduzidas unilateralmente pelo Santander 
em 05/11/2013.

O Banco Santander “deverá restabelecer as 
condições contratadas e existentes anteriormente 
à todos os trabalhadores, inclusive os desligados, 
aposentados ou não, e que optaram pela conti-
nuidade no plano de saúde, no prazo de 30 dias, 
sob pena de multa diária de R$5.000,00, até que 
as condições anteriores sejam restabelecidas” 
destaca a Juíza em sua sentença. (acesse o site 
www.bancariosabc.org.br para ler a sentença).

Com essa decisão, a Justiça do Trabalho torna 
sem efeito a medida unilateral do Santander, que 
havia divulgado em novembro do ano passado 
através de mensagem aos funcionários da ativa, 
desligados e aposentados, a introdução da co-
brança de mensalidades por faixa etária.

“O Banco Santander alterou a forma de 
custeio dos seus planos de saúde, contrarian-
do compromissos firmados com o movimento 
sindical bancário, que previam negociações pré-
vias com os representantes dos trabalhadores. 
Durante várias reuniões, reivindicamos que o 
banco revertesse o reajuste dos planos de saú-
de, o que não ocorreu, sendo por isso acionado 
judicialmente pelo Sindicato e agora sofre mais 
uma condenação", esclarece Orlando Puccetti 
Junior, Diretor do Sindicato dos Bancários do 
ABC e funcionário do banco espanhol.

Para o Presidente do Sindicato, Eric Nilson, a 
vitória do Sindicato na Justiça representa uma 
conquista para todo o movimento sindical, que 
vem lutando no sentido de barrar as arbitrarie-
dades do Santander. 

"Nós lutamos, há anos, para que o Santan-
der continue pagando o plano de saúde dos 
trabalhadores quando eles se aposentarem, da 
mesma forma que pagam para os funcionários 
da ativa. Ou seja, essa decisão de alterar o con-
trato dos planos de saúde vem justamente na 
contramão das nossas reivindicações, pois pre-
judica os trabalhadores na fase da vida em que 
eles mais precisam, na aposentadoria", afirma 
o dirigente sindical.

Por ser uma decisão de primeira instância, o 
banco certamente irá recorrer da mesma.

“Em nossa defesa alegamos que as atribuições 
da bancária não induz necessariamente o cargo 
de confiança, mesmo porque o dever de sigilo, 
venda de produtos e o dever de não causar preju-
ízo aos clientes são ações que competem a todos 
os bancários, sem exceção”, explica Otoni Lima, 
secretário de Assuntos Jurídicos do Sindicato. “A 
partir da opção dela em exercer o cargo de assis-
tente com jornada reduzida, sua remuneração foi 
adaptada à nova jornada de trabalho, portanto, 
a hipótese de cargo de confiança bancário foi 
afastada e a justiça deferiu as horas extras exce-
dentes da 6ª diária, no período de janeiro de 2010 
a fevereiro de 2013”, conclui Otoni.
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CAMPANHA NACIONAL 2014

Os bancários do Grande ABC par-
ticiparam na segunda, 15, do Dia 
Nacional de Luta para pressionar 

os bancos a apresentar contraproposta de-
cente nesta campanha salarial. A exemplo 
que ocorre desde o início da campanha o 
Sindicato promoveu atividades de mobili-
zação com atraso na abertura das agências 
em uma hora. Foram visitadas agências 
da rua Senador Fláquer e adjacências, no 
centro de Santo André.

Até agora aconteceram sete rodadas de 
negociação com a Fenaban (leia mais sobre o assunto na página 3), 
e a campanha prossegue, assim como as atividades de mobilização 
nas agências, para apresentar os principais itens reivindicados, as 
negociações em curso e um panorama da atual conjuntura, já que 
o País está às vésperas de uma importante eleição.

Bancários do ABC em dia de luta 
Atividade, no dia 15, atingiu agências centrais de Santo André

“Nos últimos 10 anos conquistamos 
aumento real consecutivamente, o que 
não ocorria antes. É preciso manter as 
conquistas e avançar mais. Saúde e con-
dições de trabalho, por exemplo, foram 
reivindicações destacadas na consulta 
feita à categoria”, lembrou o presidente do 
Sindicato e funcionário do Santander Eric 
Nilson, durante a atividade do Dia de Luta 
ocorrida na agência do banco na rua Correia 
Dias, centro de Santo André. Ele destacou 
ainda questões em debate nesse momento 

pré-eleições, como a terceirização, e lembrou que é preciso estar 
atento aos projetos políticos em disputa para evitar retrocesso.

Entre as principais reivindicações da categoria bancária neste 
ano estão o reajuste salarial de 12,5%, PLR maior e mais justa, va-
lorização do piso e PCS, fim das metas abusivas e do assédio moral.

Presidente do Sindicato, Eric Nilson, conversa com 
bancários do Santander no Dia Nacional de Luta

CONFIRA A PROPOSTA DOS BANCOS

* Reajuste de 7% (0,61% de aumento real).
* Piso portaria após 90 dias - 1.235,14 (7,5% ou 1,08% de au-
mento real).
* Piso escritório após 90 dias - R$ 1.771,73 (1,08% acima da 
inflação).
* Piso caixa/tesouraria após 90 dias - R$ 2.393,33 (salário mais 
gratificação mais outras verbas de caixa), significando 1,08% de 
aumento real).
* PLR regra básica - 90% do salário mais R$ 1.812,58, limitado a 
R$ 9.723,61. Se o total ficar abaixo de 5% do lucro líquido, salta 
para 2,2 salários, com teto de R$ 21.391,93.
* PLR parcela adicional - 2,2% do lucro líquido dividido linearmen-
te para todos, limitado a R$ 3.625,16.
* Antecipação da PLR
Primeira parcela depositada até dez dias após assinatura da Con-
venção Coletiva e a segunda até 2 de março de 2015. 
* Regra básica - 54% do salário mais fixo de R$ 1.087,55, limitado 
a R$ 5.834,16 e ao teto de 12,8% do lucro líquido - o que ocorrer 
primeiro.
* Parcela adicional - 2,2% do lucro líquido do primeiro semestre 
de 2014, limitado a R$ 1.812,58
* Auxílio-refeição - R$ 24,14.
* Auxílio-cesta alimentação e 13ª cesta - R$ 425,20.
* Auxílio-creche/babá (filhos até 71 meses) - R$ 353,86.
* Auxílio-creche/babá (filhos até 83 meses) - R$ 302,71.
* Gratificação de compensador de cheques - R$ 137,52.
* Requalificação profissional - R$ 1.210,04.
* Auxílio-funeral - R$ 811,92.
* Indenização por morte ou incapacidade decorrente de assalto 
- R$ 121.072,92.
* Ajuda deslocamento noturno - R$ 84,75.

PROPOSTA INDECENTE 
0,61% DE AUMENTO REAL

Comando aponta greve para dia 30

A exemplo das propostas de caráter social apresentadas na 
quarta-feira 27, o Comando Nacional dos Bancários também 
considera insuficientes as propostas de caráter econômico 

apresentadas pela Fenaban na sexta-feira 19, na sétima rodada de 
negociações da Campanha 2014, que incluem reajuste de 7% no 
salário (0,61% de aumento real), na PLR e nos auxílios refeição, ali-
mentação e creche, além de 7,5% no piso (1,08% acima da inflação). 

"Os banqueiros estão tratando os bancários com desprezo e 
não valorizam os trabalhadores que são responsáveis pelos lucros 
gigantescos e, por isso, aprovamos um calendário de mobilização 
para pressionar os bancos a apresentarem novas propostas que 
atendam as expectativas da categoria, apontando para a deflagração 
de greve por tempo indeterminado a partir de 30 de setembro, com 
assembleia deliberativa no dia 25", explica Eric Nilson presidente 
do Sindicato e membro do Comando Nacional.

EDITAL ASSEMBLEIA 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 estabelecimentos bancários dos bancos públicos e 
privados, sócios e não sócios, da base territorial deste sindicato, para a assem-
bleia geral extraordinária que se realizará dia 25/09/2014, às 18h30min, em 
primeira convocação, e às 19h00min, em segunda convocação, no endereço à 
Rua Xavier de Toledo, nº 268, Centro, Santo André, São Paulo, para discussão 
e deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 1. Avaliação e deliberação 
sobre contraproposta apresentada pela FENABAN na reunião de 19/09/2014, 
à minuta de reivindicações entregue em 11/08/2014; 2. Deliberação acerca 
de paralisação das atividades por prazo indeterminado a partir da 00h00 do 
dia 30/09/2014;

Santo André, 22 de Setembro de 2014.
Eric Nilson Lopes Francisco
Presidente
CPF/038.072.248-82
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ELEIÇÕES

Os bancos públicos assumiram sua 
função social a partir do governo do 
presidente Lula, em especial com o 

aumento acentuado da concessão de crédi-
to e a participação em programas voltados 
à moradia, educação, desenvolvimento. 
Exemplos mais conhecidos são o Minha Casa, 
Minha Vida, pela Caixa Federal, e o crédito 
agrícola, no Banco do Brasil, entre muitos 
outros destinados à sociedade em geral.

O incremento do crédito nos bancos 
públicos foi necessário para compensar 
a retração nos privados, apavorados com 
a crise econômica que atingiu   Europa e 
Estados Unidos há alguns anos. Em 2009, 
os bancos privados participavam com 64% 
nas operações de crédito, índice que caiu a 
49% em 2001. No mesmo período, a oferta 
de crédito nos públicos cresceu de 36% para 
51%. Não fosse essa efetiva participação, 
também a economia brasileira poderia ter 
sofrido com a estagnação, com risco para o 
emprego e os salários, o que não ocorreu.

Afinal, para ter crédito é preciso garantir 
o emprego – ou seja, poder financiar e po-
der pagar. Mas se depender da candidata 
do PSB Marina Silva os bancos públicos não 
vão manter essa direção, ao menos não no 
mesmo ritmo. Ao tratar da concessão de 
crédito, seu programa acentua, na página 
59, que ́ há uma exaustão desse modelo´. Da 
mesma forma, duas páginas depois, ques-
tiona o direcionamento legal dos depósitos 
para o microcrédito, o crédito imobiliário 
e o rural. “Reformularemos o mercado de 
crédito de tal forma que, gradualmente, 
se eliminem os direcionamentos obrigató-
rios”, descreve o texto. Os bancos privados 
sempre defenderam essa eliminação para 
aumentar ainda mais seus lucros, mas evi-
dentemente haverá retração para os setores 
hoje beneficiados. 

Essa é mais uma questão para reflexão 
que envolve o sistema financeiro e a socie-
dade. Qual é o Brasil que você quer?

Programa de 
Marina 

enfraquece 
bancos públicos

Mudanças propostas 
atingem concessão e 

direcionamento do crédito

HSBC

No último dia 16 o superin-
tendente regional do HSBC 
realizou uma reunião com 

os gerentes administrativos do ABC 
e Litoral com o intuito de pressio-
ná-los a cumprir metas abusivas, 
no entanto, ele está agindo contra 
uma determinação do próprio 
banco, pois o HSBC implantou uma 
filosofia que tem como objetivo a 
satisfação do cliente e não a busca 
por metas.

Durante a reunião o Sindicato 
realizou uma atividade cobrando 
o cumprimento dessa determinação do 
banco e exigindo que o Regional pare com 
esse abuso. “O Regional não está cumprindo 
a orientação do banco e está exigindo dos 
bancários o cumprimento das metas de uma 
forma abusiva, inclusive expondo os traba-
lhadores perante os colegas”, disse Belmiro 
Moreira, diretor do Sindicato e funcionário 
do banco que participou da atividade.

O banco pede para que seja feito uma 
teleconferência com os gerentes uma vez 
por semana, geralmente às segundas-feiras 
para um acompanhamento das metas, no 
entanto o Regional do ABC e Litoral realiza 
essas teleconferências todos os dias por 
volta das 17h30. “É um absurdo o que ele 
está fazendo a ponto de querer que as metas 
do mês todo sejam cumpridas nos primeiros 
dias do mês. Há um programa chamado Bô-
nus que cobra resultados semestrais mas ele 
está implantando uma campanha de vendas 
querendo resultado no começo do mês. Isso 
é um absurdo e um abuso”, explica Belmiro. 

Para o banco a área operacional não tem 
metas mas o superintendente regional está 
cobrando vendas de títulos de capitalização, 
débito automático, cadastro para operações 

Superintendente Regional não 
cumpre determinação do banco 

e pressiona bancários
Sindicato realiza ato durante reunião com gerentes

Sindicato cobra do Regional fim do assédio moral 

na internet entre outras vendas e, ameaça 
os trabalhadores, utilizando de e-mails via 
secretária, dizendo que se não cumprirem 
essas metas, serão mal avaliados. “Essa 
prática caracteriza assédio moral, por isso 
cobramos uma solução do HSBC pois se ele 
não está cumprindo a própria determinação 
do banco, algo está muito errado e, durante 
nossa atividade denunciamos essa conduta 
abusiva para os bancários e clientes”, co-
menta o diretor sindical. “O Sindicato está 
fazendo sua parte mas é necessário uma 
mobilização por parte dos bancários, para 
que juntos possamos lutar por melhores 
condições de trabalho e, como estamos 
em plena Campanha Nacional e há muitos 
pontos a serem discutidos com o HSBC, 
principalmente no recebimento da PLR, 
vamos nos unir e fortalecer nossa luta”, 
finaliza Belmiro.

Bancário conheça seus direitos 
para combater essa prática abusiva

Utilize dos canais de denúncia 
do Sindicato.

Acesse o site www.bancariosabc.org.br


