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HSBC SEGURANÇA

O Sindicato dos Bancários do ABC deu 
prosseguimento no último dia 11 
de novembro às manifestações em 

agências do HSBC, em protesto às centenas 
de demissões promovidas pelo banco. As ati-
vidades na região começaram na sexta-feira, 
7 de novembro, quando foram paralisadas 
agências nas cidades de São Caetano (ave-
nida Goiás) e São Bernardo (rua Marechal 
Deodoro). Nos dias 11 e 12 o protesto atingiu 
agências de Diadema e São Caetano. 

Em todo o País foram anunciadas mais 
de 300 dispensas na quinta-feira, 6, mas o 
número total pode chegar a mais de 800 tra-
balhadores. No Grande ABC oito bancários 
foram demitidos. O lucro do banco na Amé-
rica Latina antes dos impostos 
no terceiro trimestre deste ano 
foi de US$ 96 milhões. Apesar 
de o montante indicar queda 
na comparação anual, o lucro 
deste terceiro trimestre mostra 
um aumento de 50% em rela-
ção ao trimestre anterior. 

“Ao demitir sem qualquer 
possibilidade de negociação 
prévia com as entidades sindi-
cais o banco demonstra total 
irresponsabilidade social”, 

“A Caixa Econômica Federal é uma referência 
primordial para a história do desenvolvi-
mento econômico e social do Brasil. Difícil 

encontrar um cidadão que não tenha alguma 
relação com o banco, seja por causa do PIS, 
FGTS, casa própria, poupança, operações de pe-
nhor e de políticas de desenvolvimento urbano. 
Isso leva a que as ações da Caixa, na condição 
de banco estatal, público e múltiplo, estejam 
voltadas para atender às demandas sociais de 
infraestrutura do país.

“Nesse contexto, a notícia de que o governo 
federal estuda abrir o capital da Caixa, divulgada 
nos últimos dias, faz parte de mais um capítulo 
da narrativa conservadora, que sempre desde-
nhou da dinâmica vigorosa dos bancos públicos 
federais. Diante desse cenário, cujo objetivo é 
não permitir que o Brasil repactue o seu futuro, 
as entidades representativas dos empregados 
do banco acendem o sinal amarelo, tendo a 

HSBC demite e Sindicato para 
agências na região

Oito trabalhadores foram dispensados no Grande ABC; 
número pode ultrapassar 800 no País

afirma o diretor sindical Belmiro Moreira, 
que também é funcionário do banco. 

Audiência - Manifestações contra as 
demissões organizadas pelo movimento 
sindical também ocorrem na capital e outros 
estados do País. Como resultado do protes-
to, o Ministério Público do Trabalho (MPT) de 
Curitiba marcou audiência para intermediar 
negociação entre representantes dos fun-
cionários e da direção do HSBC e discutir as 
demissões em massa realizadas pelo banco 
inglês. A reunião, solicitada pelo Sindicato 
dos Bancários de Curitiba e Região, estava 
prevista para quarta, 12, às 15h, na capital 
paranaense.

Destino da Caixa está associado a um Brasil mais forte e justo
Leia nota sobre a importância da manutenção da Caixa como banco público, assinada pela Contraf-CUT e Fenae

CAIXA

consciência de que a manutenção da Caixa como 
banco 100% público e com forte papel social é 
não só necessário, mas fundamental para um 
país mais forte e justo.

“É verdade que a informação da abertura de 
capital da Caixa não apresenta detalhes e já foi 
prontamente negada pelo Palácio do Planalto. 
Mesmo assim, convém intensificar o alerta, para 
que as políticas e os investimentos dos últimos 
12 anos, que mudaram a fronteira da produção 
e do consumo no país, não corram o risco de 
rompimentos caducos e indevidos.

“Fundamental, para isso, é o governo seguir 
decididamente com a diretriz de fortalecimento 
das instituições financeiras públicas. Esse com-
promisso está expresso na declaração da presi-
denta Dilma Rousseff, para quem esses bancos 
são indispensáveis para a economia brasileira 
e atuam como um patrimônio da sociedade. A 
manifestação de Dilma, reeleita em segundo 

turno ocorrido em 26 de outubro, está registrada 
em carta aberta a todos os trabalhadores dos 
bancos públicos, em resposta a documento da 
CUT, Fenae e Contraf/CUT.

“Como a Caixa passou novamente a ser alvo 
de fortes e persistentes ataques, embutidos na 
proposta de abertura de capital, como parte do 
desmonte do patrimônio público, o movimento 
nacional dos empregados vem a público para 
cobrar do governo federal que honre os com-
promissos assumidos no documento entregue a 
Dilma em 15 de outubro. Isto tem relação direta 
com a valorização de todos os empregados do 
banco, podendo ajudar o Brasil a reinventar-se 
na perspectiva de mais democracia e mais par-
ticipação popular”.

Confederação Nacional dos Trabalhadores 

do Ramo Financeiro (Contraf/CUT)

Federação Nacional das Associações do Pessoal 

da Caixa Econômica Federal (Fenae)

Contraf-CUT retoma 
mesa temática de 

Segurança Bancária 
no dia 24

Encerrada a Campanha Nacional dos 
Bancários 2014, a Contraf-CUT retoma 
o funcionamento das mesas temáticas 

com a Fenaban. No próximo dia 24 será 
realizada reunião bipartite de Segurança 
Bancária.

A mesa temática é um espaço importante 
de debates das questões específicas da cate-
goria, como saúde do trabalhador, segurança 
bancária, igualdade de oportunidades e 
terceirização. Muitas conquistas que hoje 
integram a convenção coletiva começaram 
a ser construídas nessas mesas.

A retomada das discussões sobre esse 
tema busca garantir mais segurança nos 
bancos e proteção à vida de trabalhadores 
e clientes.

A pesquisa nacional sobre mortes em 
assaltos envolvendo bancos, elaborada pela 
Contraf-CUT e Confederação Nacional dos 
Vigilantes (CNTV), com base em notícias da 
imprensa e apoio técnico do Dieese, apurou 
32 assassinatos no primeiro semestre de 2014, 
uma média de 5,33 vítimas fatais por mês, o 
que representa aumento de 6,7% em relação 
ao mesmo período de 2013, quando foram 
registradas 30 mortes. Desde os primeiros seis 
meses de 2011, o crescimento foi de 39,1%. 
Em todo o ano passado ocorreram 65 mortes.
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CONSCIÊNCIA NEGRA

SANTANDER

Novembro é o mês dedicado à Cons-
ciência Negra. Muito mais que um 
feriado, no dia 20, é tempo para 

reflexão sobre os preconceitos, especial-
mente o racial. Num momento em que a 
discussão sobre classe social, raça, religião 
e sexo ganha peso no Brasil, muitas vezes de 
forma equivocada e até violenta, nada mais 
indicado do que lembrar a importância dos 
direitos humanos e a luta pela igualdade, que 
move entidades como o Sindicato.

Dentro do movimento sindical cutista 

Após cinco rodadas de negociação 
sem avanços, os bancários do San-
tander fizeram em 11 de novembro 

um dia nacional de luta, para que o banco 
atenda à pauta de reivindicações específicas 
e efetive a renovação do acordo aditivo. 
"Os trabalhadores reivindicam também o 
fim das demissões e das metas abusivas, 
mais contratações e a criação de um centro 
para realocar aqueles funcionários cujas 
agências foram fechadas", disse Eric Nilson, 
presidente do Sindicato e funcionário do 
banco. 

No Grande ABC a atividade atingiu agên-
cias nas cidades de São Bernardo (rua Mare-
chal Deodoro) e Diadema (Serraria). Até se-
tembro passado o Santander havia lucrado 

Dia de Luta no Santander
Manifestação nacional reivindicou renovação do aditivo, mais contratações e melhores condições de trabalho; 

atividade atingiu agências de São Bernardo e Diadema

R$ 4,3 bilhões no Brasil, representando 20% 
do resultado global, participação idêntica à 
do Reino Unido, enquanto o desempenho 
na Espanha atingiu 
14%. Mas os trabalha-
dores brasileiros não 
são valorizados. Com 
a falta de funcioná-
rios, somada à grande 
pressão para atingir 
metas abusivas, há so-
brecarga de trabalho e 
adoecimento.

Durante o dia na-
cional de luta também 
foi distribuída carta 
aberta à população 

esclarecendo sobre os motivos da ativida-
de. Uma nova rodada de negociação com o 
banco está marcada para o dia 18/11. 

Ações pela igualdade racial
Apesar dos avanços nos últimos 12 anos ainda há muito a enfrentar para vencer o preconceito

várias atividades serão realizadas neste 
mês. A CUT São Paulo abriu a programa-
ção com o Encontro Estadual de Com-
bate ao Racismo, nos dias 6 e 7, com a 
participação de diretores do Sindicato. 
Durante o evento foram destacados os 
avanços dos últimos doze anos, entre 
os quais o Estatuto da Igualdade Racial 
(Lei nº 12.288/2010) e a igualdade de di-
reitos aos trabalhadores e trabalhadora 
domésticos (Emenda Constitucional nº 
72/14). Mas, na análise dos participan-

tes, para fortalecer o combate 
ao preconceito são prioritários o 
engajamento na luta pelo plebis-
cito oficial da reforma política e 
a democratização da mídia no Brasil.

O enfrentamento contra o exter-
mínio da juventude negra é outro 
embate que ganhou destaque no 
encontro. A luta exigirá muita pres-
são para aprovação do projeto de lei 
4471/2012, que prevê a investigação 
de mortes e lesões corporais come-
tidas por policiais, atualmente livres 
de apuração com o registro dos autos 
de resistência ou resistência seguida 
de morte. O projeto está parado na 

Câmara do Deputados desde abril. Outras 
questões fundamentais são a busca pela 
igualdade de oportunidades no trabalho, 
independentemente de gênero, raça, cor ou 
orientação sexual.

Ainda durante esse mês será realizada 
em Santo André a CUT Cidadã Consciência 
Negra, evento tradicionalmente promovido 
pela CUT-SP que traz oferta de serviços gra-
tuitos à população e atividades culturais. 
A previsão é de que aconteça no dia 30. A 
programação completa deverá ser divulgada 
nos próximos dias.

Diretores do Sindicato participam de evento
 da CUT contra o racismo
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Assédio sexual - O Sindicato dos Bancários do ABC realizou, na última terça, 
11, seminário sobre assédio sexual no trabalho (foto). O encontro teve a 

participação de Deise Recoaro, secretária da Mulher da Contraf-CUT, e de 
Crislaine Bertazzi, diretora de Políticas Sociais da Fetec-CUT em São Paulo. 

Além da temática central também foram discutidas condições
de trabalho e a luta pela igualdade de direitos.
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Assédio moral: 
uma luta sem trégua

A Associação Centro de Memória do Grande ABC deu início 
neste mês de novembro a campanha para arrecadação de 
recursos que permitam o resgate e registro da trajetória de 

pessoas que resistiram à ditadura civil-militar (1964-1985) no Brasil 
e tiveram ou têm vínculos com a região. O objetivo da campanha, 
que pretende ter alcance internacional, é captar cerca de R$ 150 
mil até abril de 2015. 

O dinheiro será utilizado para gravação e publicação de cerca 
de 50 videoclipes, que serão divulgados nas redes sociais com os 
depoimentos de operários, estudantes, professores, intelectuais, 
religiosos e donas de casa que ousaram resistir ao regime militar; 
a edição de um livro com os resultados das pesquisas, a realização 
da exposição “Mães Silenciadas” e a ajuda na identificação de 
vítimas espalhadas pelo mundo todo. As doações não têm valor 
estipulado; ou seja, pode ser doada qualquer quantia, com depósito 
na conta 03002315-8, agência 2075, da Caixa Econômica Federal, 
em nome da Associação Centro de Memória do Grande ABC - CNPJ 
17.237.936/0001-33. O depósito pode ser feito também pela in-
ternet (PayPal). Todos que contribuíram vão receber pelo correio 
o livro “Para que Nunca Mais”, bilíngue, 300 páginas, sobre evento 
realizado em maio passado.

De acordo com Cido Faria, um dos coordenadores da Associação, 
a principal motivação da entidade é sensibilizar a sociedade, em 
especial a juventude, sobre fatos ocorridos nas décadas de 60 e 70 
no Brasil, para que as histórias de ontem resultem em profundas 
mudanças hoje. Para conhecer mais detalhes sobre o projeto acesse 
o site http://www.martyrsbrazil.org/nosso.html

Novembro Azul
A exemplo do que ocorreu no Outubro Rosa, o 

Sindicato vai distribuir aos bancários broches em 
formato de bigode para lembrar aos homens a 

necessidade de realizar exames preventivos para 
detectar o câncer de próstata. A iniciativa faz parte da 
campanha Novembro Azul, que atinge vários países.

MEMÓRIA

Entidade faz campanha para 
viabilizar resgate da memória de 
combatentes da ditadura no ABC
Projeto inclui gravação e publicação de vídeos, 

livro e exposição

Categoria tem avanços no combate à prática, mas 
incidência nos locais de trabalho ainda é grande 

Até setembro passado o Ministério Público do Trabalho (MPT) 
havia registrado 962 casos de assédio moral no Estado de São Pau-
lo. É um recorde, se comparado a exercícios anteriores: há cinco 
anos, por exemplo, foram 438 ocorrências. Na categoria bancária o 
assédio moral preocupa pela alta incidência, mas é também entre 
estes trabalhadores que há mais avanços para coibir a prática.

A luta constante do movimento sindical e dos trabalhadores 
bancários resultou em conquistas na Convenção Coletiva de Tra-
balho (CCT) e na conscientização sobre o problema. Em 2010 os 
bancários conseguiram incluir na CCT o instrumento de combate ao 
assédio moral. A cláusula 56ª, intitulada Protocolo para Prevenção 
de Conflitos no Ambiente de Trabalho, possibilita que o trabalhador 
denuncie o assédio à entidade sindical para que o caso seja inves-
tigado tanto pela entidade quanto pelo banco, e as instituições 
financeiras têm prazo de 45 dias para se posicionar sobre a queixa. 
Além disso, está garantido o anonimato de quem denuncia.

Os bancários ampliaram essa mesma cláusula incluindo item 
específico sobre cobrança de metas. A redação prevê que o “mo-
nitoramento de resultados”, como os bancos chamam a cobrança 
de metas, seja feito “com equilíbrio, respeito e de forma positiva 
para prevenir conflitos nas relações de trabalho”. Outra conquista 
está na cláusula 36ª, que proíbe o gestor de enviar mensagens 
para o telefone celular particular do empregado, principalmente 
se for para cobrar o cumprimento de metas. Também ficou vedada 
a publicação de ranking individual de resultados.

O que é – O assédio moral no trabalho ocorre quando o funcio-
nário é exposto a situações humilhantes e constrangedoras pelos 
gestores. Essas situações muitas vezes ocorrem na frente de outros 
colegas, repetidamente. A melhor alternativa para a vítima é expor 
o problema e denunciar o fato. 

Canal para denúncia: O Sindicato tem um canal para você fa-
zer a denúncia de assédio moral no site www.bancariosabc.org.
br. Acesse e confira as condições para denunciar. Todo processo é 
sigiloso e seguro.
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