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CICLO DE PALESTRAS EM HOMENAGEM AO 
MÊS DO TRABALHADOR

Informações na página 4 - Participe!

O SENADO colocou no seu 
portal uma votação sobre 
quem é contra ou quem é a 
favor da TERCEIRIZACAO. VA-
MOS VOTAR! 

Acesse o site do Sindicato 
www.bancariosabc.org.br, votem e compartilhem 
nas páginas e grupos que participam.
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CAIXA

Presidenta da Caixa reafirma compromisso 
de dialogar com entidades e empregados

Miriam Belchior recebeu documento contendo demandas para melhoria das condições de trabalho no banco, 
entre as quais acelerar contratações, acabar com o GDP e solucionar o contencioso judicial da Funcef

Dirigentes de entidades sindi-
cais e do movimento asso-
ciativo da Caixa entregaram 

na última quarta (6) à presidenta do 
banco, Miriam Belchior, documento 
com itens considerados essenciais 
para melhorar condições de trabalho 
e fortalecer a empresa como 100% 
pública. Miriam reafirmou que o go-
verno não irá abrir o capital da Caixa, 
que deseja manter diálogo permanente com 
as representações dos trabalhadores e que 
está reavaliando os canais de negociação 
com os empregados.

O encontro, ocorrido na sede da insti-
tuição, em Brasília (DF), foi solicitado pela 
própria presidenta. Dele participaram os 
presidentes da Fenae, Jair Pedro Ferreira; 
da CUT, Vagner Freitas, e da Contraf-CUT, 
Roberto Von Der Oesten, além da coordena-
dora da Comissão Executiva de Empregados 
(CEE/Caixa), Fabiana Matheus; a represen-
tante suplente dos empregados no Conse-
lho de Administração da Caixa e diretora 
do Sindicato dos Bancários do ABC, Maria 
Rita Serrano; a presidenta do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, Osasco e Região, 
Juvandia Moreira; o diretor do Sindicato 
dos Bancários de Brasília, Wandeir Severo, 
e representantes da Contec.

Maria Rita defendeu junto à direção da 
Caixa melhorias nos canais de comunicação 
com o banco. “Também queremos mais trans-
parência na divulgação entre os empregados 
das ações da empresa no enfrentamento das 
denúncias de que tem sido alvo”, afirmou. Já 
Juvandia lembrou que o clima nas unidades é 
de apreensão devido à falta de contratações 
para substituir os que estão saindo por meio 
do Plano de Apoio à Aposentadoria (PAA).

A necessidade de dar continuidade a um 
banco que prossiga ofertando crédito, finan-
ciando moradia e participe do processo de 
discussão da política econômica do governo 
também foi destacada por Vagner Freitas, 
enquanto  Roberto Von Der Oesten abordou a 
relevância do encontro e defendeu o protago-
nismo da Caixa na mesa única de negociação 
da categoria bancária e que sejam aprimora-
dos os canais de negociação existentes. Para 

o presidente da Fenae, Jair Pedro 
Ferreira, o gesto de Miriam Belchior 
representa a valorização do diálogo 
com os empregados e os segmentos 
representados pelas entidades sin-
dicais que foram convidadas para o 
encontro. “Esse canal de negociação 
precisa de mais autonomia, para asse-
gurarmos que os problemas levados 
tenham soluções com a agilidade 

necessária”, completou Fabiana Matheus, 
reivindicando à presidenta do banco o apri-
moramento da mesa permanente.

Segundo Miriam Belchior a intenção da 
reunião era ouvir os trabalhadores sobre o 
processo de negociação com a empresa. “É 
importante ter esse retorno a respeito de 
como tem sido o trabalho para que a gente 
possa aperfeiçoar ao máximo neste período 
que estarei à frente da Caixa”, afirmou.

Documento – No documento entregue a 
Miriam Belchior as entidades destacam a im-
portância da Caixa como banco 100% público 
para o desenvolvimento econômico e social 
do País. O texto aponta ainda demandas para 
melhorar as condições de trabalho na Caixa, 
sendo a mais urgente acelerar o ritmo das 
contratações.

Leia no site www.bancariosabc.org.br a 
íntegra do documento.

BANCO DO BRASIL

Associados da Cassi aprovam por 26 
mil votos o Relatório Anual 2014

Os associados da Caixa de Assistência 
dos Funcionários do Banco do Brasil 
aprovaram por 46,89% dos votos 

válidos o Relatório Anual 2014 da Cassi, em 
votação que foi de 27 de abril a 4 de maio. 
O Sindicato orientou os associados a apro-
varem o relatório. 

Votaram pela aprovação do Relatório 
Anual 28.652 associados, contra 13.034 que 
rejeitaram; 15.012 que votaram em branco 
e 19.413 que anularam o voto. Participaram 
da votação 76.111 associados.

Os trabalhadores defenderam a aprova-
ção do Relatório Anual porque na gestão 
compartilhada da Cassi, o que é uma con-
quista dos associados, os dirigentes eleitos, 
junto com os indicados pelo banco, fizeram 

uma gestão honesta e competente que não 
pode ser confundida com o déficit do Plano 
de Associados em 2014, que é resultado de 
uma série de fatores, como o aumento das 
despesas assistenciais acima das receitas, a 
inflação médica bastante superior à inflação 
da economia como um todo e a diminuição 
de entrada de receitas com o fim do BET. "A 
solução para o déficit passa pela discussão 
séria entre o BB, os dirigentes eleitos na 
Cassi e pelas entidades representativas do 
funcionalismo. O banco não pode querer 
impor sua vontade desinformando os ban-
cários através de um site que não mostra 
a opinião dos trabalhadores",  disse Otoni 
Lima, diretor do Sindicato e funcionário do 
banco.

Bancário 24 horas
O BB mais uma vez está inovando no que 

se refere à exploração do funcionalismo. Isso 
porque o banco iniciou projeto-piloto para 
serviço de home office em áreas administra-
tivas, no qual os trabalhadores envolvidos 
têm de estar disponíveis 24 horas por dia 
nos sete dias da semana.

Pelo projeto, a pessoa faz o serviço de 
sua residência, devendo cumprir a jornada 
de trabalho. No entanto, é obrigada a per-
manecer com o celular disponível e checar, 
a todo momento, seus e-mails.

“Apesar de em nossa base esse projeto 
ainda não estar sendo testado, o Sindicato 
vê essa situação com apreensão, tanto pela 
falta de limite da jornada de trabalho, quan-
to pelo anunciado aumento de 15% nas me-
tas”, disse Otoni Lima, diretor do Sindicato e 
funcionário do BB.
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SEGURANÇA

A agência do BB de Ribeirão Pires ficou paralisada por três dias 
devido a falta de segurança. A porta giratória estava sem funcionar 

há dias sem previsão de manutenção. Ribeirão Pires aprovou projeto 
de segurança bancária proposto pelo Sindicato e apresentado pelo 
vereador Renato Foresto (PT). O Sindicato oficiou a Prefeitura e a 

Polícia Federal para que as responsabilidades sejam apuradas.

Falta de segurança amedronta 
bancários, vigilantes e clientes

Sequestros de familiares de bancários aconteceram nas últimas semanas no ABC

A falta de investimentos das instituições 
financeiras em segurança bancária 
contribui para o aumento do nú-

mero de assaltos e sequestros nos bancos 
e, consequentemente, o medo passa a ser 
cotidiano na vida dos bancários, vigilantes 
e clientes.

De acordo com a 8ª Pesquisa Nacional de 
Ataques a Bancos, o número de ataques a 
bancos no Brasil teve um aumento de 95,4% 
nos últimos quatro anos. Foram 3.150 em 
2014 contra 1.612 em 2011. 

 “Ainda não temos os dados deste ano, 
mas o que presenciamos é o aumento de 
assaltos a bancos, e uma das modalidades 
empregadas pelos bandidos é o sequestro de 
familiar do bancário. Só na última semana 
houve dois casos, sendo que em um deles 
foram atingidas duas agências ao mesmo 
tempo, pois foram sequestrados familiares 
de dois irmãos que trabalham em agências 
diferentes do banco”, disse Belmiro Moreira, 
diretor do Sindicato e membro do coletivo 
de segurança da Contraf/CUT.

O Sindicato vem cobrando há anos que 
os bancos realizem ações para prevenir os 
sequestros de bancários e vigilantes, pois 
trata-se de um dos principais problemas de 
insegurança e os casos ocorrem em todo 

País, envolvendo diferentes bancos. Já 
foram apresentadas várias propostas que 
vêm sendo discutidas nas últimas campa-
nhas salariais, entre elas o fim da guarda 
das chaves dos cofres e das agências e 
dos postos de atendimento por bancários 
e vigilantes, a contratação de empresas 
de segurança para fazer a abertura e fe-
chamento das unidades, a utilização de 
tecnologias de controle remoto para abrir 
e fechar os estabelecimentos e a instalação 
de câmeras para monitoramento de ima-
gens em tempo real nas áreas internas e 
externas das agências e postos.

"Outro ponto que os trabalhadores 
defendem são as medidas pós-sequestro. 
Tem que haver uma estabilidade provisória 
para as vítimas e o fim das demissões”, disse 
Belmiro. “O trabalhador, muitas vezes, sofre 
duas vezes, pelo trauma do sequestro e pela 
demissão”.

Alguns avanços nessa questão já foram 
assegurados na Convenção Coletiva de Tra-
balho, como: 

-  No caso de assalto, o bancário terá 
atendimento médico ou psicológico logo 
após o ocorrido;

- O banco registrará Boletim de Ocorrên-
cia Policial (BO) em caso de assalto, tentativa 

e sequestro;
-  Possibilidade de realocação para outra 

agência ao bancário vítima de sequestro;
-   Apresentação semestral de estatísticas 

nacionais sobre assaltos e ataques na Comis-
são Bipartite de Segurança Bancária.

“Apesar de algumas conquistas, ainda 
temos muito que lutar. A responsabilidade 
de coibir a onda de assaltos e sequestros é 
do banco, que atualmente está agindo com 
total descaso. É notória a escassez de inves-
timentos das instituições financeiras com 
medidas e equipamentos de prevenção para 
combater a violência. São extremamente 
necessárias ações de segurança mais eficien-
tes, pois os lucros gigantescos dos bancos 
permitem a ampliação dos investimentos 
em segurança, que têm sido insuficientes. A 
relação entre os lucros dos bancos e o valor 
investido em segurança é absurda e, além 
desse pouco investimento, os bancos ainda 
deixam de cumprir normas de segurança 
estabelecidas em leis e, constantemente, 
são multados por isso”, finaliza Belmiro. 
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A liquidação da Fundação está chegando ao final

Após treze anos, finalmente no dia 
22/04/2015 o Tribunal de Justiça de 
São Paulo julgou procedente a ação 

civil pública movida pelo Ministério Público, 
determinando o rateio do patrimônio retido 
pelo Banco Bradesco entre os beneficiários 
da Fundação.

Em 2003, foi constatado no Ministério 
da Previdência que ainda havia cerca de R$ 
100 milhões – em valores atuais – a serem 
pago aos ex-funcionários do BCN.

“Essa ação representa uma demonstra-
ção da força dos trabalhadores e do envolvi-
mento dos sindicatos. E tudo começou com 
a aprovação em assembleia realizada o ano 
passado na qual a maioria dos participantes 

disse querer a realização de um acordo, 
uma vez que se não tivesse sido aprovado, 
correríamos o risco de uma disputa judicial 
que poderia levar muitos anos”, avaliou o 
dirigente sindical Ricardo Correa, que esteve 
à frente de todo esse processo.

Trabalhadores Elegíveis ao pagamento 
(requisitos cumulativos):

1. Empregados do antigo BCN + coligadas;
2. Empregados admitidos até 31/04/1993;
3. Empregados participantes que contri-

buíram até 31/05/1999;
4. Empregados que constam da listagem 

apresentada na ação judicial pelo Bradesco.

A forma de pagamento tem como critério 
básico o tempo de contribuição de cada em-
pregado. Assim, cada mês de contribuição 
corresponde a 1 cota. 

Para receber, cada empregado tem que 
habitar o seu crédito na ação. Os trabalha-
dores deverão:

1. Entrar em contato no telefone 4993-
8299 e marcar um horário para atendimen-
to;

2. O empregado assinará a procuração e 
o contrato de honorários;

3. Trazer documentos originais: RG, CTPS 
(onde consta o contrato de trabalho), CPF 
e PIS.

 Trabalhadores do antigo BCN devem procurar o Jurídico do Sindicato


