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BANCO DO BRASIL SEGURANÇA

2º turno da eleição Caref começa 
dia 2. Sindicato apoia Rafael Matos

Será realizado de 2 a 6 de março o segun-
do turno da eleição do representante do 
funcionalismo ao Conselho de Adminis-

tração do Banco do Brasil (Caref). A disputa 
será entre os dois candidatos mais votados 
no primeiro turno. O Sindicato e a grande 
maioria das entidades sindicais apoiam a ree-
leição de Rafael Matos (matrícula F8369846), 
o mais votado na primeira rodada, entre 2 e 
6 de fevereiro.

Rafael teve 6.400 votos contra 4.345 de 
Juliana Publio, a segunda colocada.

Rafael tem 14 anos de BB. Tem participa-
ção ativa nas lutas por melhores salários e 
benefícios, por isonomia de tratamento e por 
melhores condições de trabalho. Foi diretor 
do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Tra-
balhou com os diretores eleitos na Previ, em 
defesa do patrimônio dos associados.

Trabalhou no BB Freguesia do Ó, na Gepes 
SP e atualmente na Direc SP. Graduado em 
História pela USP, tem MBA em Gestão de 
Pessoas pela FGV e em Sustentabilidade pela 
FESP-SP.

A serviço do funcionalismo 
e do BB público

Rafael defende um mandato pautado 

pela defesa dos trabalhadores e do caráter 
público do BB.

● Defesa do funcionalismo
> Pela contratação de mais funcionários
> Contra a terceirização e as reestrutura-

ções que eliminam funcionários
> Contra o assédio moral e as metas abu-

sivas
> Cassi e Previ fortes, sob controle dos 

associados
> Pela valorização do funcionalismo 
> Por mais mulheres em cargos de direção

● BB público sempre
> Crédito produtivo para gerar emprego 

e renda
> BB forte, agente do crescimento eco-

nômico
> BB forte com estabilidade e respeito aos 

trabalhadores
> BB com orçamento participativo

PARA VOTAR ACESSE NO SISBB O
 APLICATIVO PESSOAL 
NA OPÇÃO 48 E VOTE 

RAFAEL VIEIRA DE MATOS - F8369846

Em três anos 
número de mortos 
nos assaltos que 
envolvem bancos 

cresce 34,7%
Na comparação com o ano passado 
crescimento foi de 1,5%; dados são 
de pesquisa da Contraf-CUT e CNTV

Ao menos 66 pessoas foram assassinadas em 
2014 durante assaltos envolvendo bancos, 
uma média de 5,5 vítimas fatais por mês. O 

número representa aumento de 1,5% em relação 
a 2013, quando foram registradas 65 mortes. Em 
comparação com 2011 esses assassinatos tiveram 
crescimento de 34,7%. Os dados são da pesquisa 
realizada pela Confederação Nacional dos Traba-
lhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e a 
Confederação Nacional dos Vigilantes (CNTV), 
com base em notícias da imprensa e apoio técnico 
do Dieese.

O crime conhecido como “saidinha de banco” 
foi a principal ocorrência, com 32 mortes, o que 
representa 48,5% do total. Em seguida apare-
cem as mortes em assalto a correspondentes 
bancários (24,2%), que vitimaram 16 pessoas. 
O transporte de valores é a terceira modalidade 
de crime que mais ceifou vidas: nove, ou 13,6%. 
O assalto a agências (10,6%) resultou em sete 
assassinatos. Houve também duas mortes em 
ataques a caixas eletrônicos. São Paulo (20), Rio 
de Janeiro (8), Goiás (5), Minas Gerais (4), Paraná 
(4) e Pernambuco (4) foram os estados com o 
maior número de mortes.

Os clientes foram mais uma vez as principais 
vítimas (36 mortos ou 54,5% do total), seguidos 
de vigilantes (10) e policiais (oito). Os demais 
assassinatos são de transeuntes, donos ou em-
pregados de correspondentes bancários e vítimas 
de balas perdidas em tiroteios entre assaltantes 
de bancos e policiais. A pesquisa também revela 
a faixa etária das vítimas. As idades entre 31 a 40 
anos e acima de 60 anos foram as mais visadas, 
com 14 mortes cada (21,2%), seguidas pela fai-
xa de 41 a 50 anos, com 13 mortes (19,7%) e a 
idade até 30 anos, com nove mortes (13,6%). O 
gênero das vítimas continua sendo liderado pelos 
homens (57), o que representa 86% dos casos. 
Foram assassinadas nove mulheres (14%).

Segundo dados apurados pelo Dieese com 
base nos balanços publicados, os cinco maiores 
bancos (Itaú, BB, Bradesco, Caixa e Santander) 
apresentaram lucros de R$ 60,3 bilhões em 
2014. Já as despesas com segurança e vigilân-
cia somaram R$ 3,7 bilhões, o que representa 
média de 6,1% em comparação com os lucros 
auferidos. Além da escassez de investimentos, os 
bancos seguidamente desrespeitam a lei federal 
7.102/83, que regulamenta a segurança para es-
tabelecimentos financeiros e estabelece normas 
para as empresas particulares de vigilância e de 
transporte de valores.

Mais detalhes no site www.bancariosabc.org.br

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO RAMO FINANCEIRO DO GRANDE 
ABC - ELEIÇÕES SINDICAIS - EDITAL PARA DIVULGAÇÃO DE CHAPAS INSCRITAS. 

A Comissão Eleitoral do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro do Grande 
ABC, em cumprimento ao disposto ao artigo 100 do Estatuto Social desta entidade sindical de primeiro 
grau, comunica que foi registrada para concorrer às eleições sindicais para o triênio 2015/2018, uma única 
chapa, sendo designada assim como Chapa 01 composta pela seguinte Diretoria Executiva: Presidência 
– Belmiro Aparecido Moreira; Secretaria Geral – Gheorge Vitti Holovatiuk; Secretaria de Finanças – João 
Antonio Pires; Secretaria de Imprensa e Comunicação – Otoni Pedro de Lima; Secretaria de Formação 
Sindical – Elaine Cristina Meirelles; Secretaria de Assuntos Jurídicos – Genilson Ferreira de Araujo; Se-
cretaria de Saúde e Condições de Trabalho - Adalto Pinto; Secretaria Esporte-Cultura – Gilberto Soares 
Paiva; Secretaria de Relações Sindicais e Sociais – Elisabeth Lopes Jorge; Conselho Fiscal: Elson Marcos 
Siraque, Maria Rita Serrano e Yasuki Niiuchi; Conselho Fiscal – Suplentes – Adinea Aparecida Rodrigues 
da Silva e Inez Galardinovic; e pelo seguinte Conselho de Diretores: Adma Maria Gomes, Ageu Ribeiro 
Moreira, Anaide Silva, Carina Marasco Leone, Claudia Ribeiro Pereira, Darci Torres Medina, Edson Apa-
recido da Silva, Eric Nilson Lopes Francisco, Hugo Martins de Souza Saraiva, Itamar José Batista, Jorge 
Luiz Furlan, Karin Diaz Gonzalez, Marcelo Alves de Souza, Teresa Cristina Malosso, Vagner de Castro e 
Wagner Roberto Arruda Leme. O prazo para impugnação de candidatura junto à Comissão Eleitoral, se-
gundo dispõe o artigo 105 do Estatuto Social, é de 05 dias, a contar desta publicação, devendo ser feito 
em forma de requerimento fundamentado e dirigido à Comissão Eleitoral, na Secretaria Geral, situada 
à Rua Cel. Francisco Amaro, nº 87, Casa Branca, Santo André, das 9h00 às 17h00.

Santo André, 27 de Fevereiro de 2015.
Comissão Eleitoral

Juvandia Moreira Leite, Orlando Puccetti Junior e Valdir Machado de Oliveira

EDITAL
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CAIXA

Ações nos Estados – As mobilizações por 
uma Caixa 100% pública têm ocorrido em 
diversos Estados. Elas foram desencadea-
das após declaração da presidenta Dilma 
Rousseff sobre estudo para possibilidade de 
abertura de capital do banco, no final do ano 
passado. Embora não tenha ocorrido confir-
mação nem desmentido oficial, é grande a 
especulação na imprensa. 

As primeiras manifestações aconteceram 
em 12 de janeiro, dia em que a Caixa com-
pletou 154 anos e, desde então, espalharam-
-se pelo Brasil. Em São Paulo, no dia 27 de 
janeiro, houve debate sobre o assunto. Rita 
Serrano, suplente eleita da representação 
dos empregados no Conselho de Administra-
ção, lembrou durante o evento que o capital 
do Banco do Brasil foi aberto na década de 
1970. “Naquele tempo, vivíamos uma dita-

Pela Caixa como banco 100% público
Atividades vêm sendo realizadas 
em todo o Brasil para defesa da 

Caixa como banco 100% público. O 
Sindicato participa 

das manifestações pelo País 
e promove atos na região 

Confira eventos já realizados 
e os próximos passos, entre os 

quais está um seminário que será 
realizado em Santo André no 

dia 5 de março

dura e não tínhamos como lutar. Hoje o País 
é outro e a democracia nos permite brigar 
com todas as nossas forças para impedir que 
esse tipo de medida afete a Caixa”, frisou a 
diretora, que também participou de semi-
nários em Recife, Belo Horizonte e Brasília.  

Manifestação na posse da nova presi-
denta - “Não, não, não à privatização. Da 
Caixa Econômica eu não abro mão!”. Esse foi 
um dos gritos contra a abertura de capital 
que marcaram a posse da presidenta do ban-
co, Miriam Belchior, na última segunda-feira 

(23) em Brasília. Enquanto Miriam recebia o 
cargo de Jorge Hereda, empregados e repre-
sentantes de entidades do movimento sin-
dical e associativo protestavam, muitos com 
o cartaz “Eu defendo a Caixa 100% pública” 
enviado pela Fenae e pela Contraf-CUT para 
todo o País. De acordo com Rita Serrano, 
presente à posse, Miriam Belchior afirmou 
que vai conversar com os conselheiros elei-
tos para tratar da questão da abertura de 
capital. Também já foi solicitada audiência 
com a presidenta Dilma.

Debate na Câmara - O Ato em Defesa da 
Caixa 100% Pública foi realizado na quinta 
(25) na Câmara dos Deputados, em Brasília. 
Rita Serrano integrou a mesa de discussões, 
e vários diretores do Sindicato participaram. 
Ao final foi aclamado o manifesto “A Caixa 
não se vende”. 

Atividades nos locais de trabalho - As 
atividades pela Caixa 100% pública pros-
seguiram na sexta, 27, com a presença de 
diretores do Sindicato nos locais de trabalho. 
A mobilização integrou o Dia Nacional de 
Luta pela Caixa 100% pública. A iniciativa da 
Comissão Executiva dos Empregados (CEE/
Caixa – Contraf/CUT) teve como proposta 
que os trabalhadores realizassem ações nas 
agências e postassem fotos segurando o 
cartaz com a frase “Eu defendo a Caixa 100% 
pública”. Os diretores distribuíram carta aos 
funcionários, além de convite para partici-
pação no seminário do dia 5 (à esquerda).

Presidenta empossada na Caixa, Miriam Belchior foi pressionada 
pelos movimentos associativos, sindical e popular para que 

se posicionasse sobre a abertura de capital do banco 
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Sindicato e Cerest promovem atividades para 
conscientização e prevenção das LER/Dorts

Objetivo foi esclarecer sobre as doenças, cuja data de conscientização é celebrada em 28 de fevereiro 

O 28 de fevereiro marca o Dia de 
Conscientização e Prevenção às 
LER/DORTs (Lesões por Esforços/

Doenças Osteomusculares Relacionadas ao 
Trabalho). Em Santo André, a data motivou 
atividades promovidas em parceria pelo 
Sindicato e o Centro de Referência em Saúde 
do Trabalhador (Cerest).

A primeira atividade aconteceu no últi-
mo dia 27, em frente à estação ferroviária 
Prefeito Celso Daniel, em Santo André. Os 
representantes das duas entidades divulga-
ram dados sobre estas doenças à população.  
Depois a divulgação continuou no calçadão 
da rua Oliveira Lima, também na região 
central da cidade.

Já no dia 6 de março a médica Maria Ma-
eno, pesquisadora da Fundacentro, vai falar 
sobre LER/Dort e as medidas provisórias 
(MPs) 664 e 665 e suas consequências para 
o trabalhador. A palestra será realizada no 
anfiteatro Eleni Guariba, no Paço Municipal 
de Santo André, a partir das 18h.

Incidência – A categoria bancária está 
entre as que sofrem com as LER/Dorts. As 
duas siglas foram criadas para identificar 
um conjunto de doenças que atinge múscu-
los, tendões, membros superiores (dedos, 
mãos, punhos, braços antebraços e pesco-
ço) e membros inferiores, especialmente 
joelhos e tornozelos.

São inflamações provocadas por ativida-

des que exigem do trabalhador movimentos 
repetitivos, continuados, rápidos e vigoro-
sos durante um longo período de tempo. 
As LER/DORTs têm relação direta com as 
exigências das tarefas, ambientes físicos e 
com a organização do trabalho.

Não há uma causa única e determinada 
para sua ocorrência. Vários fatores de risco 

existentes no trabalho podem ocasionar seu 
surgimento, tais como:

- Trabalho automatizado, no qual o traba-
lhador não tem controle das suas atividades 
(caixas, digitadores entre outros);

- Obrigatoriedade de manter o ritmo ace-
lerado de trabalho para garantir a produção;

-Trabalho fragmentado, onde cada um 
exerce uma única tarefa de forma repetitiva;

- Trabalho rigidamente hierarquizado, 
sob pressão permanente das chefias;

- Número insuficiente de funcionários, 
com sobrecarga de tarefas;

- Jornadas prolongadas de trabalho com 
frequente realização de horas extras;

- Trabalho realizado em ambientes frios, 
ruidosos, e mal ventilados;

- Mobiliário inadequado (cadeiras, me-
sas, etc.), que obriga   à adoção de posturas 
incorretas do corpo durante a jornada de 
trabalho;

- Equipamentos com defeito que exigem 
esforços para movimentações.

A doença pode surgir em qualquer traba-
lhador e em diversos ramos de atividades, 
desde que existam funções e postos que 
exponham aos riscos. Além dos bancários 
estão entre os mais atingidos os operadores 
de telemarketing, digitadores, caixas, tele-
fonistas, empacotadores, trabalhadores em 
linha de montagem, embaladores e auxiliar 
de serviços gerais.


