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SANTANDER MERCANTIL

O Itaú baixou no último dia 25 um Plano 
de Demissão Voluntária (PDV) para 
os assistentes operacionais da área 

empresarial (Emp), através de comunicação 
verbal feita pelos gestores junto aos funcio-
nários das Emps 1, 2 e 3. Ñão houve qualquer 
discussão com o movimento sindical.

Informações preliminares apontam que 
o PDV seria composto de indenização de até 
cinco salários, variando conforme o tempo 
de banco, mais 12 meses de concessão de 
vale alimentação e 36 meses de plano de 
saúde, incluindo o tempo previsto na Con-
venção Coletiva de Trabalho (CCT). Ainda 
segundo informações recebidas pelos fun-
cionários, o prazo de adesão seria até 3 de 
dezembro.

De acordo com Wanderley Crivellari, 
integrante da coordenação da Comissão 

Foram necessárias várias 
rodadas de negociação e 
muita mobilização, mas 

os bancários do Santander po-
dem finalmente comemorar 
avanços em seu novo acordo 
aditivo à Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT). O principal 
deles é uma inovação, já que 
pela primeira vez o aditivo 
inclui a recomendação de 
boas práticas nas relações 
de trabalho e prestação dos 
serviços financeiros.

Reunidos em assembleia 
no último dia 26 à noite na sede 
do Sindicato, os funcionários do 
Santander da Região do ABC aprovaram o 
Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT). A assembleia aprovou também o 
Programa de Participação nos Resultados 
do Santander (PPRS) de R$ 1.858,00, a ser 
pago em fevereiro de 2015, e os Termos de 
compromisso Banesprev e Cabesp. 

O termo assinado pelo banco recomenda 
aos gestores que evite ´o tom de cobrança´ 
e a exposição de ´sua equipe ou um funcio-
nário individualmente em reuniões´, entre 
outros itens. Também estabelece que não 

Acordo firmado com o 
Santander é inovador

Após muitas manifestações e negociação, aditivo inclui 
recomendações para melhorar condições de trabalho

são permitidas práticas como a exposição de 
ranking nominal´ publicamente ou divulgação 
de ́ resultados ou ranking individual´. Perante 
os clientes recomenda, por exemplo, ́ impar-
cialidade, objetividade e transparência´. 

Para o presidente do Sindicato, Eric Nil-
son, essa inovação vai fazer toda a diferença, 
já que estabelece práticas que combatem o 
assédio moral e o desrespeito aos clientes. 
“Nossas ações deram bom resultado, e mos-
tram a importância de nossa organização e 
mobilização em todo o País”, destaca. 

Assinatura do aditivo do Santander

ITAÚ
Itaú baixa PDV para assistentes 
operacionais da área empresarial

Banco não discutiu decisão com movimento sindical; 
reunião deve abordar tema na próxima semana

de Organização dos Empregados (COE) do 
Itaú, que assessora a Contraf-CUT nas ne-
gociações com o banco, a área de Relações 
Sindicais da instituição financeira informou 
que o prazo para adesão seria até junho 
de 2015. A circular sobre o PDV ainda não 
estaria pronta mas, assim que estivesse, 
seria repassada. “De qualquer forma, esse 
processo não foi previamente discutido com 
o movimento sindical", afirmou.

Outra questão que precisa ser amplamen-
te debatida é a possibilidade de adesão dos 
trabalhadores que estão com estabilidade 
no emprego. “Vamos nos reunir com o Itaú 
já na próxima semana para tratar destas 
questões. Até lá, recomendamos aos funcio-
nários aguardar os resultados da negociação 
com o banco”, afirma o secretário-geral do 
Sindicato, Gilberto Soares.

Mercantil se 
nega a pagar 

participação nos 
resultados aos 
funcionários

Após várias rodadas ne negociações 
o Banco Mercantil do Brasil (BMB) 
se negou a conceder qualquer 

pagamento a título de participação nos 
resultados (abono, prêmio ou bônus) aos 
seus funcionários, alegando que o banco 
não têm condições financeiras. 

A reivindicação havia sido encaminhada 
pelas entidades sindicais logo após o fecha-
mento da Campanha Nacional dos Bancá-
rios 2014, uma vez que o banco mineiro 
apresentou prejuízo de R$ 123 milhões no 
três trimestres de 2014, o que o desobriga 
a pagar a antecipação da PLR.

O movimento sindical fará uma denún-
cia formal ao Banco Central, sobre o alto 
valor de provisionamento que o banco tem 
feito nos últimos anos.

A negativa de pagar qualquer valor ao 
conjunto dos funcionários contradiz o ar-
gumento do próprio banco de que todos 
são uma equipe e devem se envolver para 
o batimento das metas. Os representantes 
dos funcionários afirmaram que o paga-
mento de prêmios a apenas uma parte dos 
trabalhadores gera divisão no ambiente de 
trabalho e desmotivação.

Nas negociações, os bancários esclare-
ceram que a proposta apresentada ao Mer-
cantil nos moldes da conquistada junto ao 
HSBC - que também não apresentou lucro 
no primeiro semestre deste ano, mas ne-
gociou e vai pagar R$ 3 mil a todos os seus 
funcionários - era apenas uma referência e 
que os sindicatos estavam abertos a cons-
truir uma proposta que dialogasse com as 
condições específicas do banco.
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PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

O mês de dezembro, em que se celebra 
o Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência (3), está sendo mais do 

que especial para Luciana Brito Santos, 31 
anos, há dois bancária no Santander do Par-
que das Nações. Ela acaba de se tornar mãe, 
possivelmente a mais importante entre as 
muitas conquistas que vem acumulando pela 
vida, já que desde seu nascimento convive 
com a osteogênese imperfeita, uma doença 
popularmente conhecida como síndrome 
dos ossos de vidro e que se caracteriza pela 
fragilidade óssea. A enfermidade tem origem 
genética, pode atingir vários graus e, no 
caso de Luciana, trouxe graves problemas 
de crescimento e locomoção.

“Com um mês de idade sofri a primeira 
fratura. E como ia sempre ao hospital, pensa-
vam que era um caso de maus tratos”, conta 
a bancária. Seus pais, muito jovens, foram 
denunciados e quase receberam ordem de 
prisão: o que os livrou é que, durante um 
internamento da filha, houve outra fratura. 
Os médicos entenderam então que se tra-
tava de doença, mas não souberam dar o 
diagnóstico, o que obrigou a família a deixar 
a pequena cidade baiana de Cândido Salles e 
seguir para São Paulo para tentar descobrir 
como fazer o tratamento.

Apoio - Mais velha dos cinco irmãos, 
Luciana chegou ao Hospital das Clínicas 
com cerca de cinco anos, quando foi dado o 
diagnóstico, mas o atraso no início do trata-

Aceitação é palavra-chave para Luciana
Portadora da ´síndrome dos ossos de vidro´ desde o nascimento, 

ela tem 32 anos, está há dois no Santander e acaba de se tornar mãe

mento impediu seu crescimento normal. Ela 
estima que parou de crescer por volta dos 
quatro anos e, dos 5 aos 12, fez nada menos 
que 26 cirurgias. Hoje tem 1m05 e caminha 
amparada por muletas. “Mas sempre ten-
tei levar vida normal. Aos 7 anos fui para a 
escola, em cadeira de rodas”, relembra. Por 
conta das cirurgias, ficava longos períodos no 
hospital, e uma das professoras, Marisa, ia 
lhe dar aulas. Amigas também lhe levavam 
as lições em casa.

Luciana diz que nunca se sentiu dis-
criminada, mas sim apoiada: em casa, na 
escola, no trabalho. Afirma que sua maior 
dificuldade foi mostrar para a mãe que po-
dia fazer tudo, apesar do risco das fraturas. 
“Sempre me senti respeitada e com bons 
amigos. É preciso mostrar que não se é o 
´coitadinho´da história”, afirma. Para ela, 
a palavra-chave foi aceitação. “Na infância 
a gente acha que vai passar, que vai ser 
diferente. Na adolescência vê que não será 
assim. Ou você aceita ou vai ficar se lamen-

tando pelo resto da vida”. Luciana preferiu 
seguir em frente e escrever sua história.

Psicologia e maternidade – E que histó-
ria. No mercado de trabalho, ela atuou no 
teleatendimento da Atento, na área Jurídica 
da Telefônica e no atendimento a clientes na 
Danone. Esse ano, cursava a faculdade de 
Psicologia quando veio o anúncio da gravi-
dez, inicialmente fora dos planos dela e do 
marido - que conheceu na infância e, destaca 
sorrindo a bancária, “tem 1,80m de altura”. 

“Como a doença é genética eu pensava 
em adotar. Mas assim que descobri a gravi-
dez adorei a ideia”, conta. A outra boa notícia 
veio em seguida: exames gestacionais de-
tectaram que a bebê não tinha o problema 
- apenas o grau leve não pode ser detectado 
na gravidez, e esse pode ser tratado. Além 
de curtir a filha, a nova mamãe tem muitos 
planos para o próximo ano: entre eles está 
a volta aos estudos. “Já dava palestras moti-
vacionais na Danone e pretendo me dedicar 
à área de Recursos Humanos. Gosto de co-
nhecer e ajudar pessoas”, ensina.

Cotas e aposentadoria – A lei 8.213/91 
prevê em seu artigo 93 que empresas com 
100 ou mais empregados devem preencher 
de 2% a 5% de seus cargos com beneficiários 
reabilitados ou pessoas portadoras de defi-
ciência, habilitadas, na seguinte proporção: 
até 200 empregados, 2%; de 201 a 500, 3%; 
de 501 a 1.000, 4% e, de 1.001 em diante, 
5%. 

Os bancos, porém, não preenchem estas 
vagas. Em 2009, o setor empregava apenas 
3% de pessoas com deficiência, com um défi-
cit estimado de 4,5 mil vagas para cumprir a 
lei de cotas. No caso específico do Santander 
na região, há 47 funcionários nessa situação.

Outra determinação importante é a lei 
complementar 142, de 2013. Ela garante ao 
segurado da Previdência Social com defici-
ência o direito à aposentadoria por idade 
aos 60 anos (homem) e 55 anos (mulher), 
e o direito à aposentadoria por tempo de 
contribuição com tempo variável, de acordo 
com o grau de deficiência (leve, moderada 
ou grave), segundo avaliação do INSS. 

“Sempre me senti respeitada 
e com bons amigos. 

É preciso mostrar que não 
se é o ´coitadinho´da história”
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SEGURANÇA

Vigilantes e lideranças sindicais 
de 22 Estados e Distrito Federal 
participaram, nos dias 21 e 22 de 

novembro, da 12ª Conferência Nacional 
dos Vigilantes, organizada pela Confede-
ração Nacional dos Vigilantes (CNTV) e 
realizada no salão de eventos do Brasília 
Imperial Hotel.

Os participantes aprovaram o conteú-
do de uma carta compromisso que norteia 
as mobilizações, negociações e diretrizes 
para as campanhas salariais de 2015 e os 
principais embates da categoria: diretrizes 
para negociações coletivas, intensificação da 
luta pelo Piso Nacional dos Vigilantes e reali-
zação de seminários estão na pauta. 

Os dirigentes sindicais concordaram em 
levar para as negociações com os patrões, 
em 2015, a exigência de vigilantes patrimo-
niais nas agências bancárias 24 horas por 
dia, inclusive para cuidar de caixas eletrô-
nicos; abastecimento de caixas eletrônicos 
somente com “cassete fechado” e em local 
seguro, proibição do parcelamento do pa-
gamento do 13º salário ou qualquer outro 
direito trabalhista, fim do banco de horas e 
estabilidade a partir do quinto ano antece-
dente à aposentadoria. 

Para as negociações salariais foi aprovada 

Vigilantes realizam conferência nacional
Presença ininterrupta nas agências e intensificação da luta 

por piso salarial estão entre os itens aprovados

como reivindicação a reposição integral da 
inflação mais ganho real, plano de saúde 
pago pelas empresas, apoio a todas as ne-
gociações da categoria em qualquer Estado 
onde houver mobilização e necessidade de 
suporte. Além disso, reafirmaram a luta 
pelo Piso Nacional de R$ 3 mil, aprovação 
de medidas anticalote em todo o País, do 
Estatuto da Segurança Privada. Também 
decidiram pela realização do primeiro Fórum 
da Saúde do Vigilante.

As práticas abusivas da Prosegur nova-
mente foram repudiadas. O documento a 
ser redigido denuncia as demissões imoti-
vadas, assédio moral, violência e condições 
precárias de trabalho.

Para o presidente da CNTV, José Boaven-

tura, a conferência cumpriu seu papel de 
municiar os sindicatos e federações com 
informações e estudos para a organização 
de suas campanhas salariais, negociações 
coletivas e mobilizações. “Ficou claro que, 
ao contrário do discurso terrorista que 
temos ouvido sobre o cenário atual, a ca-
tegoria pode sim manter suas conquistas e 
avançar ainda mais em 2015. Sabemos que 
não será fácil, mas temos possibilidades 
reais de avanços”, avaliou.

Mais mulheres - A participação de mu-
lheres na 12ª Conferência Nacional dos 

Vigilantes comprovou que a luta dos movi-
mentos sociais e da CNTV pela igualdade de 
gênero vem surtindo efeito. Para a diretora 
da CNTV e do Sindesv-DF, Sebastiana San-
tana, é fundamental a conscientização das 
mulheres nas decisões não só políticas e so-
ciais, mas também trabalhistas, em prol de 
melhorias salariais, condições de trabalho 
e igualdade de oportunidades. “Uma das 
metas da CNTV é aumentar o número de 
mulheres nos contratos de trabalho. Sabe-
mos que é difícil por conta da discriminação 
de gênero, mas temos certeza que estamos 
no caminho certo e vamos alcançar nosso 
objetivo”, avaliou.

Fonte: CNTV

POLÍTICA

Comando avalia conjuntura e aponta desafios 
para enfrentar disputa política

O Comando Nacional dos Bancários e 
a Executiva da Contraf-CUT se reu-
niram em Brasília na quinta-feira, 

27, com a participação do ministro das Re-
lações Institucionais Ricardo Berzoini e dos 
deputados federais bancários Erika Kokay 
(PT-DF) e Assis Carvalho (PT-PI), para fazer 
uma avaliação da conjuntura política após 
as eleições presidenciais e discutir os desa-
fios do movimento sindical para o próximo 
período. “Foi uma reunião muito oportuna 
e positiva. Analisamos a situação política 
do País, os desafios da atual conjuntura, as 
perspectivas para o segundo mandato da 
presidenta Dilma e o papel do movimento 

sindical, especialmente 
da Contraf-CUT, suas 
federações e sindicatos, 
para intensificar as lutas 
e avançar”, afirma Car-
los Cordeiro, presidente 
da Contraf-CUT e coor-
denador do Comando 
Nacional.

Veja no site do Sindi-
cato, www.bancariosa-
bc.org.br as principais 
conclusões e tarefas do 
movimento sindical bancário apontadas 
durante os debates.
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Na rodada de negociação específica, 
ocorrida no último dia 18 entre os 
representandes sindicais e o HSBC, o 

banco assumiu o compromisso com o mo-
vimento sindical de que não realizará mais 
demissões em 2014. 

Além disso, o banco inglês ficou de re-
visar, por meio de uma comissão paritária 
(banco e entidades sindicais), e reintegrar 
os demitidos irregularmente (bancários em 
estabilidade pré-aposentadoria, grávidas, 
afastados por motivos de saúde ou porta-
dores de doenças crônicas). 

Já aos funcionários desligados, além dos 
direitos assegurados, o banco garantiu um 
adicional de três meses da cesta-alimenta-
ção e a extensão do plano de saúde em três 
meses além do prazo previsto na Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT). Essa regra valerá 
até abril de 2015, com o objetivo de enca-
recer as demissões e proteger o emprego.

A força da mobilização garantiu avanços 
nas negociações, mostrando a importância 
da atuação do movimento sindical na defe-
sa dos direitos dos trabalhadores. O banco 
precisa entender que toda demissão tem 
um ônus que vai muito além das questões 
financeiras domésticas. É preciso ter respon-
sabilidade também com os impactos sociais 
e econômicos quando se trata de demissão 
em massa.

“Após essas  três reuniões que acontece-
ram em São Paulo, o HSBC garantiu investi-
mentos no Brasil e informou que pretende 
fazer novas contratações que atendam ao 
seu novo perfil estratégico. Estamos atentos 
e observando a postura do banco no que se 

HSBC

Negociação com HSBC garante que não haverá 
mais demissões este ano

refere ao emprego. E, se 
preciso for, iremos à  luta 
novamente”, disse Bel-
miro Moreira, diretor do 
Sindicato e funcionário 
do banco.

Histórico - No 6 do 
mês passado, o HSBC 
iniciou um processo de 
demissões em massa 
em todo o país. No dia 
seguinte, os bancários 
de Curitiba reagiram e 
iniciaram protestos e 
paralisações de agências e 
centros administrativos em 
toda capital paranaense e 
se estenderam para outras cidades do Para-
ná e de outros estados nas bases territoriais 
de sindicatos filiados à Contraf-CUT.

Foram precisos quatro dias de paralisa-
ção para o banco inglês abrir o canal de di-
álogo com o movimento sindical. A primeira 
conversa se deu em Curitiba, no dia 12 de 
novembro, em uma audiência pública me-
diada pelo Ministério Público do Trabalho do 
Paraná (MPT-PR). Contudo, a suspensão das 
paralisações só ocorreu na sexta-feira (14), 
após a primeira rodada, quando o banco 
suspendeu as demissões enquanto durarem 
as negociações.

Diante dos inúmeros boatos que surgi-
ram, a direção do banco afirmou que não 
existe a intenção de cortar 20% do quadro 
de funcionários, nem substituir bancários 
por terceirizados. Eles também negaram 

que o HSBC cogita deixar o Brasil.

Veja o que ficou garantido nas negocia-
ções:

- suspensão das demissões ate o final 
de 2014;

- reintegração dos trabalhadores em 
casos a serem analisados por comissão 
constituída entre sindicatos e HSBC (saúde, 
pré-aposentadoria, gravidez etc.);

- aos funcionários desligados, além dos 
direitos assegurados, ficou restabelecido um 
adicional de 3 meses da cesta alimentação 
e extensão do plano de saúde em 3 meses 
além do garantido na CCT, com validade até 
abril de 2015; e

- o HSBC ainda garantiu investimentos 
no Brasil e assegurou que pretende realizar 
contratações de novos empregados dentro 
do seu “perfil estratégico”.

Agência Diadema em dia de protestos 
contra as demissões no HSBC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO RAMO FINANCEIRO DO GRAN-
DE ABC, inscrito no CNPJ sob o nº 43.339.597/0001-06, com registro sindical sob o nº 
46000.005206/00-46, por seu presidente abaixo assinado, CONVOCA todos os sócios 
da base territorial deste Sindicato (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano 
do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), para a Assembleia Geral 
Ordinária, que será realizada no dia 11 de Dezembro de 2014, às 18h30min em primeira 
convocação, e às 19h em segunda convocação, à Rua Cel. Francisco Amaro, 87, Bairro 
Casa Branca, Santo André/SP, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem 
do dia: Plano Orçamentário do Sindicato para o ano de 2015. Santo André, 02 de De-
zembro de 2014. 

Eric Nilson Lopes Francisco
Presidente
CPF nº 038.072.248.82

ASSEMBLEIA
ASSEMBLÉIA  

GERAL  ORDINÁRIA

Plano Orçamentário do 
Sindicato para o ano de 2014

Dia 11 de dezembro 
às 18h30

 Rua Cel. Francisco Amaro, 87 - 
Bairro Casa Branca - Santo André

* Ver edital ao lado
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O Sindicato promoveu nesta segunda (1º de dezembro) em 
Santo André atividade do Dia Mundial de Luta contra a 
Aids. Em frente ao antigo teatro Carlos Gomes, no centro 

da cidade, os diretores sindicais alertaram para os riscos da doença 
e importância da prevenção. Também foram distribuídos folhetos 
explicativos e preservativos aos transeuntes e em agências bancá-
rias do entorno. Atores da Arca e músicos da Olímpio e sua Banda 
deram o tom lúdico ao evento.

“A Aids tem atingido muitos jovens no Brasil. É importante fazer 
o teste e se prevenir no dia a dia, mesmo ao fazer uma tatuagem, 
por exemplo”, esclareceu o presidente do Sindicato, Eric Nilson. Os 
diretores da entidade também destacaram que, embora existam 
medicamentos para a Aids, o melhor é cuidar da prevenção para 
não ter que conviver com a doença pelo resto da vida, já que ela 
causa uma grande debilidade no organismo. 

O diretor de Saúde e Condições de Trabalho do Sindicato, Adalto 
Pinto, lembrou ainda a importância dos Cerests (Centro de Refe-
rência em Saúde do Trabalhador), onde há atendimento gratuito 
especializado em doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). A 
atividade desta segunda integra as premissas de Sindicato-cidadão 
adotado pela entidade, preocupado com todas as questões de in-
teresse da sociedade brasileira. 

Brasil – O Brasil teve um aumento de mais de 50% dos casos de 
Aids entre os jovens nos últimos seis anos. Em uma década, esse 
percentual sobe para 68%, na faixa etária entre os 15 e 24 anos. O 
crescimento, que vai na contramão do que ocorre em outros países, 
é creditado ao fato de que muitos brasileiros imaginam que hoje 
já não se morre da doença. Mas, embora existam remédios para o 
tratamento, esta é uma doença muito grave, que causa sofrimento 
e não tem cura; ou seja, compromete para sempre a qualidade de 
vida. 

A transmissão da Aids é feita pelo sexo (vagina, oral ou anal) 
sem camisinha, o uso da mesma seringa ou agulha por mais de 
uma pessoa, transfusão de sangue contaminado e instrumentos 
que cortam ou furam e não foram esterilizados.

Direitos – Quem tem Aids deve saber que há direitos trabalhistas 
para proteção do emprego. No caso específico dos bancários consta 
na 42ª cláusula - Política sobre Aids -, que veda ao banco a exigência 
de exames médicos para diagnosticar a doença.  

SAÚDE
Dia de Luta contra a Aids: Sindicato faz 

atividade no centro de Santo André
Distribuição de folhetos e preservativos para populares e em agências bancárias marcou evento 


