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CAIXA

BANCO DO BRASIL

Vote em Rafael Matos para o Caref
Eleições acontecem entre os dias 2 e 6 de fevereiro

O Sindicato apoia a reeleição de Rafael Matos 
(F8369846) para o Conselho de Administra-
ção do Banco do Brasil. As eleições serão 

realizadas entre os dias 2 e 6 de fevereiro e, entre as 
prioridades defendidas pelo candidato, está a con-
solidação do Caref “como a voz dos funcionários no 
Conselho de Administração”.

Ele também afirma que vai continuar a cobrar do 
banco o reconhecimento do esforço dos funcionários 
e defender melhores condições de trabalho, o que 
significa uma gestão de pessoas que respeite os tra-
balhadores, sem assédio moral ou autoritarismo. As 
melhorias salariais e na PLR também fazem parte de sua plataforma.

Rafael tem 14 anos de BB, é graduado em História pela USP e 
especializado em Economia do Trabalho e Sindicalismo (Unicamp). 
Também fez MBAs em Gestão de Pessoas (FGV-RJ) e em Meio Am-
biente (Fesp-SP).

Rafael Matos com os diretores do Seeb ABC durante 
debate realizado em setembro de 2014

Pela manutenção da Caixa Federal 100% pública
Movimento sindical vai promover ações para ampliar o debate; 

audiência com o governo federal é cobrada

A Caixa Federal é hoje o único 
banco brasileiro 100% público, 
e deve continuar assim. Essa 

foi a tônica do encontro de delegados 
sindicais da capital e dirigentes sindi-
cais do Estado realizado no último 27 
de janeiro em São Paulo, do qual par-
ticipou a diretora do Sindicato Maria 
Rita Serrano, também representante 
dos trabalhadores do banco no Con-
selho de Administração (CA). 

Várias propostas e ações foram 
apresentadas para buscar esse objeti-
vo. Entre elas, a realização de seminá-
rios, reuniões estaduais, nas agências, 
mobilização de prefeitos e vereadores 
(especialmente em cidades onde só 
a Caixa atua) e esclarecimentos à 
sociedade sobre os riscos da privatização 
do banco. Um seminário está previsto para 
ocorrer entre fevereiro e março. 

ABC - No Grande ABC, segundo Rita, a 
discussão será realizada durante o mês de 
março, incluindo no debate a questão da 
Funcef. “Vamos nos organizar e defender 
a Caixa como banco 100% público, que fo-
menta a economia com crédito acessível e 
cumpre seu papel social”, destaca. O movi-

mento sindical cobra também audiência com 
o governo federal, já que as informações so-
bre abertura de capital foram veiculadas pela 
imprensa no final de 2014 sem que houvesse 
negativa ou confirmação oficial. Rita Serrano 
também lembrou, durante o encontro, que 
a instituição movimenta, entre fundo de 
garantia, seguro-desemprego, concessão de 
crédito, contas correntes, pensões etc, cerca 
de R$ 1,7 trilhão, o que equivale a 35% do 

Rita Serrano fala sobre a defesa da 
Caixa como banco público

PIB brasileiro. 
Na Bolsa de Valores, ao adotar 

a nova governança corporativa do 
sistema, a Caixa terá que vender no 
mínimo 25% das ações para o ca-
pital privado. “Isso não é privatiza-
ção? A gente tem de estudar essa 
questão, desmistificar, entender, 
se organizar e combater”, alertou. 

Reformas estruturais – Já a 
deputada federal e empregada 
da Caixa Erika Kokay (PT/DF), que 
também participou do encontro, 
afirmou que a discussão da priva-
tização da Caixa está ligada à falta 

de reformas estruturais na política, 
comunicações e área tributária. “É 

preciso tirar as dicotomias que existem entre 
as lutas gerais e as mais específicas, como 
a discussão da Caixa 100% pública, que nos 
remonta a uma discussão conjuntural, a 
um modelo de País que queremos. Quando 
você abre o capital, surgem interesses que 
colidem com determinadas funções que 
são precípuas da Caixa; portanto, se houver 
abertura do capital isso pressupõe rasgar as 
funções sociais da Caixa”.
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ELEIÇÃO SINDICAL

Assembleia dá início ao processo eleitoral no Sindicato
Nova diretoria deverá ser eleita em abril; categoria tem o direito democrático de definir os rumos da entidade

Na quarta-feira, 28, em assembleia 
realizada na sede do Sindicato, os 
bancários da Região deram início ao 

processo eleitoral da entidade elegendo os 
três integrantes da comissão que tem a mis-
são de coordenar todo o processo eleitoral 
de forma íntegra e transparente. São eles: 
Juvandia Moreira, presidenta do Sindicato 
dos Bancários de São Paulo e funcionária 
do Bradesco; Orlando Puccetti Jr., bancário 
aposentado do Santander, e Valdir Machado 
de Oliveira, diretor de Relações Sindicais da 
Fetec-SP e funcionário do Itaú.  

A escolha da Comissão Eleitoral é o pri-
meiro passo para definir a nova diretoria do 
Sindicato para o mandato que vai de 2015 a 
2018. A posse será em 01/07. A eleição deve 
acontecer em abril.

A assembleia teve a presença de parla-
mentares como o deputado federal Vanderlei 
Siraque, que fez um breve relato da história 
de luta do Sindicato dos Bancários do ABC; 
Renato Foresto, vereador em Ribeirão Pires e 
ex-diretor do Sindicato, Marcelo Oliveira, presi-
dente da Câmara Municipal de Mauá. Também 
prestigiaram a assembleia o presidente da 
Fetec-SP, Luiz César de Freiras, o Alemão e a 
secretária de Finanças, Aline Amorin; a secre-
tária Geral do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Ivone Maria da Silva, o coordenador da 
CUT-ABC, Cladeonor Neves e representantes 

Comissão Eleitoral eleita: Valdir Machado de Oliveira, Diretor de Relações 
Sindicais da Fetec-SP e funcionário do Itaú; Juvandia Moreira, presidenta 

do Sindicato dos Bancários de São Paulo e funcionária do Bradesco e 
Orlando Puccetti Jr., bancário aposentado do Santander.

sindicais de outras categorias.
Não foi sempre que os bancários tiveram 

a oportunidade de escolher seus represen-
tantes. Apenas em 1994, por determinação 
judicial, que a categoria, depois de anos, pôde 
votar e realizar uma eleição realmente de-

mocrática. Durante muito tempo as gestões 
pelegas usaram todo tipo de manobra para 
que não houvesse participação da categoria 
nas eleições. Depois que a CUT assumiu a 
direção do Sindicato, isso acabou e hoje tudo 
é decidido junto com os sócios.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO RAMO FINANCEIRO DO GRANDE ABC
AVISO RESUMIDO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES

A Comissão Eleitoral do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO RAMO FINANCEIRO DO GRANDE ABC, eleita em 
Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de Janeiro de 2015, no uso de seus poderes e atribuições, faz saber a todos os associa-
dos, por meio deste AVISO RESUMIDO, que fica convocada eleições para os órgãos diretores da entidade nos seguintes termos: 1) 
As eleições para Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho de Diretores do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo 
Financeiro do Grande ABC, com base territorial nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, 
Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, para o triênio 2015/2018, será realizada nas seguintes datas: 13, 14 e 15 de Abril de 2015 
(primeira votação), sendo os votos colhidos nos locais de trabalho, com urnas fixas e itinerantes, com horário mínimo de 06 horas 
contínuas em cada dia de votação, iniciada a partir das 08:00 horas do primeiro dia e finalizada às 18:00 horas do terceiro dia das 
eleições; os votos dos associados aposentados, licenciados e eleitores em trânsito poderão ser colhidos em urna localizada na sede, 
no horário das 09:00 às 18:00 horas. Havendo quorum de mais de 2/3 (dois terços) dos associados com direito a voto, será eleita a 
chapa que obtiver na primeira votação mais de 50% (cinqüenta por cento) dos votos válidos, caso nenhuma das chapas atinja este 
percentual, será realizado o segundo turno nos dias 04, 05 e 06 de Maio de 2015, apenas com as duas chapas mais votadas, obe-
decendo aos mesmos critérios de coleta de votos da primeira votação, sendo eleita a chapa que obtiver o maior número de votos. 
Na hipótese de ocorrer anulação de urna e o número de votos for superior à diferença entre as duas chapas mais votadas e/ou caso 
haja empate entre as chapas mais votadas, haverá novas eleições no prazo de 15 (quinze) dias, obedecendo aos mesmos critérios 
de coleta de votos da primeira eleição, observando que a coleta dos votos será em três dias, sendo proclamada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos. Inexistindo quorum suficiente, a comissão promoverá novas eleições nos termos do edital. 2) O 
prazo para o registro das chapas será de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da publicação deste aviso resumido do edital, junto 
a Comissão Eleitoral, na Secretaria Geral do Sindicato, localizada na Rua: Coronel Francisco Amaro, 87, Casa Branca, Santo André, SP, 
das 09:00 às 17:00 horas. 3) O edital de convocação das eleições se encontra afixado na sede do sindicato, na página eletrônica do 
sindicato e nos principais locais de trabalho, onde os interessados poderão se inteirar das regras das eleições. Santo André, 03 de 
Fevereiro de 2015. Comissão Eleitoral: Juvandia Moreira Leite, Orlando Puccetti Junior e Valdir Machado de Oliveira.
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CAIXA

Reunião na GIPES busca soluções 
para os problemas nas agências

No último dia 29 representantes dos 
sindicatos abrangidos pela GIPES-SP 
– Gerência de Pessoas, das Superin-

tendências Regionais e da Apcef-SP, estive-
ram reunidos em São Paulo para discutirem 
problemas comuns nas agências e buscar 
soluções. Essa reunião, que será realizada 
mensalmente, foi uma conquista da Cam-
panha Salarial. 

Neste primeiro encontro foi debatido 
segurança e condições de trabalho, princi-
palmente no que diz respeito à climatização 
nas agências.

O ABC esteve representado pelos dire-
tores do Sindicato e funcionários da Caixa, 
Furlan e Adalto, que apresentaram os pro-
blemas recorrentes nas agências da Região, 
como por exemplo, alguns locais de traba-
lhos que não são totalmente climatizados.

“Nós deixamos bem claro, nesta reunião, 
que muitos dos problemas estruturais exis-
tentes em locais de trabalho poderiam ser 
evitados com uma manutenção preventiva 
nos equipamentos”, disse Furlam.

Os diretores do Sindicato dos Bancários 
do ABC relacionaram também, questões de 
segurança, como a afirmação de que em 
agências situadas em lugares onde a inci-
dências de sinistros é grande, o tratamento 

nessa questão deveria ser diferenciado. 
“Nestas agências deveria possuir um apoio 
logístico maior como a escolta, por exem-
plo”, explica Adalto.

Outro assunto deliberado foi levar para 
a direção da empresa que a emissão de 
CAT´s deveria ser obrigatória para todo tra-
balhador do local em que houver eventual 
sinistro, para não haver a necessidade do 
funcionário recorrer à médicos individual-
mente para a emissão da mesma, haja visto 
que os problemas oriundos de traumas, 

podem acontecer com o passar do tempo e 
não só imediatamente após o sinistro.

“Foi uma reunião produtiva com elabora-
ção de relatório minucioso para cobrarmos 
a Caixa, pois na criação desse fórum, ficou 
determinado prazos para a solução dos 
problemas levantados e, os trabalhadores 
aguardam as soluções, pois deixamos cla-
ro que a falta de condições de trabalho é 
inadmissível. Se houver algum problema em 
sua agência, procure o Sindicato e faça sua 
denúncia”, finaliza Furlan.

BRADESCO

Funcionários do Bradesco receberão PLR dia 6

A direção do Bradesco anunciou a 
data do crédito dos valores referen-
tes à segunda parcela da PLR e do 

valor adicional. Os bancários do Bradesco 
receberão a PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados) no dia 6 de fevereiro.

O banco pagará a PLR cheia, corres-
pondentente a 2,2 salários, limitado a R$ 
21.691,82. Desse montante, serão descon-
tados os valores pagos antecipadamente 
em 2014, logo após a Campanha Nacional.

Já o valor adicional equivalerá à distri-
buição de 2,2% do lucro líquido entre todos 
os trabalhadores da empresa, limitado a R$ 
3.675,98, também descontado o que foi 
antecipado no ano passado.

Lucro - O Bradesco informou  que teve lu-

cro líquido de R$ 15,089 bilhões, valor 25,6% 
superior aos R$ 12 bilhões registrados em 
2013.

No quarto trimestre, os ganhos somaram 
R$ 3,993 bilhões, depois de atingir R$ 3,875 
bilhões nos três meses anteriores – um 
aumento de 3%. Já em relação ao mesmo 
período de 2013, a alta foi de 29,7%.

Emprego - Apesar do crescimento do lucro 
do Bradesco ter sido de 25,9% em relação 
a 2013, o banco fechou 4.969 postos de 
trabalho em 2014, andando mais uma vez 
na contramão da economia brasileira, que 
no ano passado gerou 396.993 novas vagas.

Conforme análise do Dieese, o número 
de empregados da holding em dezembro de 
2014 foi de 95.520, contra 100.489 funcioná-

rios em dezembro de 2013 , representando 
uma queda de 4,9%. Segundo o banco, a re-
dução inclui a transferência de 2.431 funcio-
nários da Scopus Tecnologia para a IBM Brasil, 
vendida em novembro do ano passado.

Mas além dos 4.969 postos de trabalho 
fechados em 2014, o Bradesco também 
encerrou as atividades de 15 agências e 100 
PA's (Posto de Atendimento), enquanto os 
correspondentes bancários (Bradesco Expres-
so) cresceram em 3.155 unidades.

"Há demanda nas agências e o banco na 
contra mão, eliminou postos de trabalho, este 
é um setor que tem que assumir o compro-
misso social que é o emprego", protesta Elson 
Siraque, diretor do Sindicato e funcionário 
do Bradesco.
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LOSANGO

Funcionários da 
Losango aprovam 

incorporação 
ao HSBC

Os trabalhadores da Losango de Santo 
André se reuniram em assembleia na 
Sede do Sindicato no dia 23 e ratifica-

ram por unanimidade o acordo judicial que 
os reconheceu como bancários.

Além de ratificar o acordo, os novos ban-
cários também assinaram termo de adesão 
com indenização pelo período em que tra-
balharam como comerciários.

“Essa vitória da classe trabalhadora refor-
ça a importância de ser sindicalizado, pois é 
a força do movimento sindical que garantiu 
essa conquista importante para os funcioná-
rios da Losango que, a partir de agora, terão 
melhores salários e todos os benefícios que 
os bancários têm conquistados com muita 
luta”, explica Belmiro Moreira, diretor do 
Sindicato e funcionário do HSBC.

MOBILIZAÇÃO

Trabalhadores fazem ato pela 
manutenção dos seus direitos

Protesto mobiliza contra medidas do governo que comprometem direitos e empregos

Bancários do ABC  na luta 
pelos direitos dos trabalhadores

Trabalhadores de todo o Brasil estiveram 
nas ruas no  último dia 28, em defesa de 
direitos e empregos. Foi o Dia Nacional 

de Luta organizado pelas centrais sindicais e 
que em São Paulo reuniu milhares na Ave-
nida Paulista. Representantes do Sindicato 
participaram da atividade, carregando faixas 
para informar à população sobre as razões 
do protesto. Além de defender emprego 
e garantia de direitos, os bancários levam 
adiante também a bandeira da manutenção 
da Caixa Federal 100% pública.

No Grande ABC o dia de luta começou 
bem cedo, com manifestações de traba-
lhadores da Scania e Arteb, entre outras 
empresas e categorias, que concentraram o 
protesto na via Anchieta e depois seguiram 
em caminhada por São Bernardo do Cam-
po. Manifestações também acontecem em 
Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópo-

lis, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador. 
Trabalhadores rurais, sem-terra, sem-teto e 
estudantes, entre outros movimentos sociais, 
confirmaram presença.

Para a CUT, Força Sindical, CTB, UGT, NCST 
e CSB, as medidas adotadas até agora preju-
dicam os trabalhadores e a economia do País 
e vão contra os compromissos assumidos 
durante a campanha eleitoral. Esse recado 
já foi levado ao governo, em reunião com o 
ministro da secretaria-geral da Presidência 
da República, Miguel Rossetto; com Nelson 
Barbosa, do Planejamento; Carlos Gabas, 
da Previdência Social, e Manoel Dias, do 
Trabalho e Emprego. A marcha da classe tra-
balhadora está marcada para 26 de fevereiro.

CUT LEVARÁ PAUTA TRABALHISTA 
PARA O CONGRESSO

Desde o dia 31 de janeiro e ao longo dessa 
primeira semana de fevereiro, a CUT con-
centrará várias mobilizações no Congresso 
Nacional e na Esplanada dos Ministérios para 
receber os deputados e senadores que serão 
empossados e, também, 
acompanhar o início dos 
trabalhos do Legislativo 
para 2015.

A iniciativa tem o obje-
tivo de conversar e tentar 
repassar para os parlamen-
tares a pauta principal dos 
trabalhadores na agenda 
legislativa. Além de pedir 
apoio a eles, uma vez que, 
conforme estudos do De-
partamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar 
(Diap), o ano será difícil 
para a categoria. Sobre-
tudo porque a legislatura 
contará com um dos Con-
gressos mais conserva-
dores já observado nos 
últimos 20 anos.

O trabalho contará com 
representantes da CUT e sin-
dicalistas, nesta espécie de 
“estratégia de contato” com 
os parlamentares, que inclui 
até mesmo a divulgação de 
cartazes e folhetos sobre os 
projetos que fazem parte da 
pauta trabalhista do legisla-
tivo (muitos deles, matérias 
que tramitam há mais de 
dez anos sem chegar a uma 
aprovação). 

Salário mínimo - Segundo informações 
da Câmara dos Deputados, além dos itens 
citados na pauta trabalhista, tramitam na 
Casa outros projetos emblemáticos, como 
o de valorização do salário mínimo e a regu-
lamentação dos direitos dos trabalhadores 
domésticos, que ainda não foi totalmente 
aprovada – apesar da emenda constitucional 
sobre o tema ter sido promulgada no ano 
passado.

A preocupação da CUT tem razão de 
existir. Estudo recente divulgado pelo Diap 
constatou que a bancada sindical do Congres-
so será a menor já observada desde 1988, 
quando existiam apenas 44 sindicalistas entre 
os parlamentares. Agora em 2015, o número 
cai de 83 parlamentares da legislatura que se 
encerra para 46.

Já a bancada empresarial, que defende os 
interesses do patronato, conforme o mesmo 
estudo, reduziu o número de deputados e 
senadores de 246 parlamentares para 190, 
mas continua com número bem maior que 
o de sindicalistas.
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A Afubesp, junto com o Sindicato, Fe-
tec-SP e Contraf-CUT, apresentou no 
final de 2014 seus candidatos para as 

eleições no Conselho Deliberativo e Comitê 
Gestor do Plano II do Banesprev. Agora que 
o pleito se aproxima – será realizado de 1º a 
15 de março, pela internet e pelos Correios 
- confira os nomes e currículos dos candida-
tos comprometidos com os interesses dos 
participantes do fundo de pensão.

Conselho Deliberativo 
(vote nos dois nomes)

Camilo Fernandes – Participante do 
Plano II, graduado em Administração, com 
pós-graduação em Mercado Financeiro 
pela Andima. É atual integrante do Comitê 
Gestor do Plano II, é presidente da Afubesp 
e diretor do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo. Foi membro eleito do Comitê de In-
vestimentos por duas gestões e diretor ad-
ministrativo do Banesprev, além de diretor 
de empresa GEAP - Fundação de Seguridade 
Social. Possui a certificação por experiência 
de profissionais do ICSS (Instituto de Certi-
ficação dos Profissionais de Seguridade So-
cial) para atuar em entidades de Previdência 
Complementar na área administrativa.

Walter Oliveira – Participante do Plano 
II, é bacharel em Ciências Econômicas. Atual 
eleito do Comitê Gestor do Plano II, onde 
exerce a função de coordenador desde 
2012, é conselheiro eleito da Anapar Regio-
nal II (São Paulo) 2013/2016 e secretário-
-geral da Afubesp. Foi eleito para o Conselho 
Fiscal do Banesprev (2004/2005), diretor 

BANESPREV

Eleições Banesprev: 
conheça os candidatos da Afubesp

Votação para Conselho Deliberativo e Comitê Gestor do Plano II será de 1º 
a 15 de março, pela internet e pelos Correios. Confira nomes e currículos

administrativo eleito 2005/2007 e diretor 
financeiro eleito 2007/2009. Possui a Cer-
tificação por Experiência de Profissionais 
do ICSS (Instituto de Certificação dos Pro-
fissionais de Seguridade Social) para atuar 
em Entidades de Previdência Complementar 
na área de investimentos.

Comitê Gestor do Plano II
(vote nos três nomes)

Eric Nilson – Graduado em Economia 
com pós-graduação em Finanças, é atual 
presidente do Sindicato dos Bancários do 
ABC e conselheiro fiscal da Afubesp. Foi 
integrante eleito do Comitê de Investimen-
tos do Banesprev na gestão 2007/2009 e 
vice-presidente do Banco do Povo Crédito 
Solidário de Santo André 2007/2013.

Sérgio Godinho – Aposentado, gradu-
ado em Economia/Filosofia pela USP é 
diretor da Afubesp. Foi eleito no Conselho 
Fiscal (2001/2006) e no Conselho Delibe-
rativo (2007/2009) do Banesprev. Também 
atuou como conselheiro eleito do Corep 
(1987/1989), diretor executivo da Anapar e 
diretor do Esporte Clube Banespa em duas 
gestões (1995/1998 – 2009/2014).

Vera Marchioni – É integrante eleita 
do Comitê Gestor do Plano II. Foi eleita do 
Conselho Fiscal da Cabesp por duas gestões, 
secretária de imprensa do Corep/Direp, bem 
como cipeira eleita por vários mandatos. É 
diretora do Sindicato de São Paulo, onde 
participa de grupo de discussão do Plano II 
da Afubesp e integra a comissão dos empre-
gados do Santander.


