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7 de janeiro: Entrega de cestas arrecadadas na 
Campanha do Natal para as entidades sociais

6 de fevereiro: Atividade contra assédio moral 
no Bradesco de Diadema

12 de março: Visita do secretário do Trabalho de 
Santo André, Martinha, ao Sindicato

Retrospectiva 2014
2014 foi um ano marcado por muitos eventos e emoções. Logo no primeiro semestre começaram 

os preparativos para a Copa do Mundo, e dessa vez com um gostinho especial, já que foi sediada no País. 
O Brasil não levou o título, mas fez jus a seu papel de cordial anfitrião, mostrando ao mundo as belezas 

da terra e as condições satisfatórias para realização do megaevento, apesar das muitas polêmicas 
suscitadas e daqueles que torciam contra um bom resultado na recepção aos turistas.

Nem bem passou o mundial e já entrou em cena a eleição. Numa disputa acirradíssima, os brasileiros 
reelegeram a presidenta da República Dilma Rousseff, para que se possa seguir adiante com o projeto que 
prioriza a questão social, na redução da pobreza e na luta contra a desigualdade. Para os trabalhadores 

bancários, mais uma campanha salarial difícil veio se somar às demandas do ano. Mais uma vez, também, a 
categoria soube responder à altura, demonstrando sua organização e capacidade de luta. Além dos avanços 

financeiros, com aumento real, entre as novas conquistas do ano estão a inclusão de cláusula na CCT que prevê 
o monitoramento de resultados por metas “com equilíbrio, respeito e de forma positiva para prevenir conflitos 
nas relações de trabalho” e medidas contra o preconceito, como no caso de casais homoafetivos, que poderão 

fazer a opção pela extensão de direitos diretamente nos departamentos de RH ou Gestão de Pessoas.

O Sindicato esteve presente em todos esses momentos, na torcida pelo Brasil, pelos brasileiros, pelos bancários. 
Foram muitas as atividades organizadas no Grande ABC, entre manifestações, celebrações (na Copa e no 

tradicional jantar do Dia do Bancário) e no período eleitoral. Nesta edição, você relembra um pouco desses 
momentos: uma pausa para recuperar a garra e iniciar 2015 com tranquilidade e muita disposição. 

São estes os nossos votos para o próximo ano. Boas Festas e um excelente Ano Novo! 
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11 e 14 de fevereiro: Atividade contra a falta de 
condições de trabalho na Caixa, em

agências do Rudge Ramos e São Caetano do Sul

21 de março: Happy Hour em comemoração 
ao mês da mulher

Abril: Atividades contra o descaso do HSBC com 
clientes e funcionários: agências São Caetano, 

Dom Pedro II (Santo André) e Ribeirão Pires

Abril: Aprovação do Projeto de Lei de Segurança pela 
Câmara de Ribeirão Pires e entrega do Projeto para a 

o secretário de Relações Institucionais de Santo André, 
Tiago Nogueira. 
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9 de abril: Bancários do ABC participam da
8ª Marcha das Centrais Sindicais, em São Paulo.

28 de abril: Manifestação em Diadema pelo 
Dia Mundial em Memória às Vítimas de 

Acidentes de Trabalho 

19 de maio: Visita do deputado federal 
Vanderlei Siraque ao Sindicato

16 de maio: Atividade contra a falta de condições de 
trabalho no HSBC de Diadema

23 de maio: Sindicato protesta contra péssimas 
condições da agência HSBC Fundação - SCS

19 de maio: Manifestação contra a demissão de 
lesionados no banco Santander
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Junho/Julho: Bancários assistem os jogos do Brasil na 
Copa do Mundo na Sede Social do Sindicato
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10 de julho: Dia Nacional de Luta por 
melhores condições de trabalho no Itaú

16 de junho: Bancários e o vereador de Ribeirão Pires, 
Renato Foresto, exigem o cumprimento da 

Lei de Segurança aprovada na cidade

12 de junho: Sindicato protesta contra decisão do 
HSBC de proibir torcida pelo Brasil na Copa do Mundo

16 de junho: Reunião com 
financiários na sede do Sindicato

27 de junho: atividade na agência do Santander  
em São Bernardo do Campo
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6 a 8 de junho: 30º Congresso Nacional dos 
Empregados da Caixa Econômica Federal (Conecef)

6 a 8 de junho: 25º Congresso Nacional 
dos Empregados do Banco do Brasil

25 a 27 de julho: 
16ª Conferência Nacional dos Bancários

11 de agosto: Abertura da Campanha Nacional 
dos Bancários 2014 em São Paulo

28 de agosto: Abertura da Campanha Nacional 
dos Bancários 2014 no ABC

1 de agosto: Assembleia aprova minuta de reivindicações
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Agosto e Setembro: Sindicato realiza reuniões em agências de todos 
os bancos com foco na Campanha Nacional 2014
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29 de agosto: 
Jantar em comemoração ao Dia do Bancário
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Outubro: Sete dias de greve 
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6 de outubro: Assembleias dos bancos públicos, 
Caixa e Banco do Brasil, aprovam a proposta 

patronal e encerram a greve

23 de outubro: 
Manifestação em Mauá a favor bancos públicos

4 de Outubro: Finais do Campeonato 
de Futebol Society dos Bancários 2014

11 de novembro: Seminário sobre 
Assédio Sexual no trabalho 11 de novembro: Atividade no Santander por melhores 

condições de trabalho
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7 e 11 de novembro: 
Atividades contras as demissões no HSBC

Dezembro: Manifestações contra a proibição da 
entrada de clientes e usuários nas agências bancárias

1 de dezembro: Atividade 
pelo Dia Mundial de 

Combate à AIDS
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11 de dezembro: Assembleia aprova Plano 
Orçamentário do Sindicato para o ano de 2015


