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ASSEMBLEIA CAIXA PARA ESCOLHA DOS DELEGADOS 
PARA O CONGRESSO ESTADUAL

DIA 25/05 - 18H30 NA SEDE
RUA CEL. FRANCISCO AMARO, 87 - CASABRANCA

SANTO ANDRÉ - SP
Detalhes na página 2

O SENADO colocou no seu 
portal uma votação sobre 
quem é contra ou quem é a 
favor da TERCEIRIZACAO. 

VAMOS VOTAR! 
Acesse o site do Sindicato 

www.bancariosabc.org.br, vote e compartilhe  nas 
páginas e grupos que participam.

Passeio Ciclístico 
pela saúde

pág. 6
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HSBCCAIXA

Contraf-CUT 
faz mobilização 
no Congresso 
Nacional em 
defesa dos 

empregos no 
HSBC

A Contraf-CUT e a Comissão de Orga-
nização dos Empregados (COE) do 
HSBC realizaram um corpo a corpo 

no Congresso Nacional, nos dias 5 e 6 de 
maio, em busca de apoio dos parlamentares 
para a campanha pela preservação dos em-
pregos no banco inglês, ameaçados diante 
dos rumores veiculados pela imprensa de 
que a instituição financeira com sede em 
Curitiba estaria analisando a possibilidade 
de sair do Brasil.

Os dirigentes conversaram com deputa-
dos e senadores de vários partidos e entre-
garam documento mostrando o impacto que 
o fim das operações do banco pode trazer 
para seus 21 mil empregados e para a eco-
nomia das regiões onde atua.

Os parlamentares se mostraram bastante 
sensibilizados com os esclarecimentos dos 
dirigentes e se comprometeram a realizar 
uma audiência pública no Congresso Na-
cional e articular uma reunião no Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade), 
de forma a impedir que mudanças no banco 
signifiquem corte de empregos.

“Nós vamos realizar várias ações em de-
fesa do emprego no HSBC. Esses rumores só 
contribuem para que o medo do desempre-
go não saia da cabeça dos funcionários do 
banco, por isso vamos lutar até o fim para 
garantir o emprego desses trabalhadores”, 
disse Belmiro Moreira, diretor do Sindicato 
e funcionário do banco.

Os sindicalistas em conjunto com os fun-
cionários do banco não irão aceitar qualquer 
decisão sobre o futuro do HSBC no Brasil que 
passe por demissão em massa e esperam 
que essa ação no Congresso repercuta entre 
os parlamentares para que tenham um olhar 
atento para a situação desses trabalhadores. 

“Apesar desses rumores o banco diz que 
não sairá do Brasil e nós já passamos por essa 
situação quando o Bamerindus foi vendido, 
portanto é necessário que fiquemos atentos a 
qualquer rumor ou especulação para que não 
sejamos pegos de surpresa”, finaliza Belmiro.

Assembleia dia 25 elege delegados 
para o congresso estadual dos 

empregados da Caixa
Encontro no Sindicato dá início às discussões 

da campanha nacional 2015

Será realizada nesta segunda, 25, na 
sede administrativa do Sindicato, as-
sembleia dos empregados da Caixa 

que dará início aos debates da campanha 
nacional unificada 2015. Durante o encontro 
serão abordados temas que vão figurar na 
pauta de reivindicações (como saúde e con-
dições de trabalho, entre outros) e definidos 
os delegados que participarão do congresso 
estadual em 30 de maio. A assembleia co-
meça às 18h30, e a sede administrativa fica 
na rua Francisco Amaro 87, no centro de 
Santo André.

Já no dia 30 serão definidos os delegados 
que participarão do 31º Conecef, o congres-
so nacional dos empregados da Caixa. O 
Conecef acontecerá entre os dias 12 e 14 de 
junho em São Paulo, e a estimativa é de que 
participem 473 delegados. “É muito impor-
tante a presença na assembleia do dia 25, 
pois ela é a origem de todo esse processo. 
E o delegado tem um papel fundamental, 
porque representa os empregados e suas rei-
vindicações nascidas no dia a dia”, aponta a 

representante dos empregados no Conselho 
de Administração da Caixa e diretora sindical 
Maria Rita Serrano.      

Acompanhe, abaixo, a programação pre-
vista para o 31º Conecef:

12 de junho - Sexta-feira
9h30: Análise de conjuntura 
11h30: Apresentação das teses 
13h: Almoço 
14h30: Funcef 
17h30: Regimento interno 
18h30: Abertura formal 
21h: Jantar
13 de Junho - Sábado 
9h: Instalação e início dos trabalhos dos 

grupos 
12h30: Almoço 
14h: Retomada dos trabalhos 
16h: Plenária geral com apresentação dos 

relatórios dos grupos 
19h: Jantar
14 de Junho - Domingo 
9h: Plenária geral 
13h: Encerramento - almoço

Prosseguem abertas até 29 de maio as 
inscrições para delegado sindical na Caixa. O 
delegado sindical tem mandato de um ano, 
com início logo após o resultado da eleição, 
que acontecerá entre os dias 8 e 11 de junho 
nos locais de trabalho. O resultado será divul-
gado no dia seguinte.

Todos os empregados da Caixa têm di-
reito ao voto. Para se inscrever, o candidato 
deve preencher uma ficha e encaminhá-la 
ao Sindicato. Para mais informações basta 
ligar para 4993-8299 ou enviar e-mail para 
sgeral@bancariosabc.org.br. A íntegra do 
regulamento também está disponível no site 
www.bancariosabc.org.br

Inscrições para delegado sindical 
prosseguem até 29 de maio

Todos os empregados da Caixa têm direito a votar na eleição
que acontece entre os dias 8 e 11 de junho
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MOBILIZAÇÃO

Mobilização nacional dia 29 protesta contra 
tentativa de reduzir direitos dos trabalhadores

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) 
e suas entidades filiadas, entre as quais 
o Sindicato, organizam para 29 de maio 

uma mobilização nacional, com atividades de 
protesto e paralisação em defesa dos direitos 
dos trabalhadores. Os principais itens em foco 
são alterações que resultam em precarização 
do emprego e trabalho decente, tais como o 
projeto de lei 4330, que agora se tornou o PLC 
30/2015 (terceirização) e as medidas provisórias 
664 (concessão de pensão por morte e auxílio-
-doença) e 665 (seguro-desemprego, do abono 
salarial e do seguro-defeso).

O PLC 30/2015, que permite a terceirização 
inclusive da atividade-fim de uma empresa, já 
passou pela Câmara Federal e agora deve ser 
votado no Senado. O presidente da CUT, Vagner 
Freitas, lembra que a central também tem proje-
to para regularizar a situação dos terceirizados, 
mas sua base é a manutenção de direitos, e não 
a redução. “O PL 4330 não fala em regulamenta-

ção dos 12 milhões de trabalhadores terceiriza-
dos, mas sim em precarizar os outros 40 milhões 
que têm carteira assinada, demiti-los. O conceito 
de especialização no Brasil é usado para contra-
tar um terceirizado que, mesmo especializado, é 
admitido para ganhar menos”, avaliou.

Para Eric Nilson, presidente do Sindicato, os 
trabalhadores não podem ser vítimas do ajuste 
fiscal proposto para equilibrar as contas do 
governo. “Os direitos conquistados têm de ser 
garantidos. Não vamos aceitar que o trabalhador 
seja prejudicado”, destaca. Por isso, lembra Eric, 
é necessário que os trabalhadores participem 
das manifestações e demonstrem sua organi-
zação, pressionando para que os parlamentares 
votem em defesa de seus direitos e interesses. 
No caso específico da PL da terceirização há uma 
enquete disponível no site do Senado: acesse e 
dê seu voto (link: http://www12.senado.gov.br/
ecidadania/visualizacaotexto?id=164641)!

Veja, abaixo, as principais alterações original-

mente do projeto de lei e medidas provisórias e 
avalie suas consequências para os trabalhadores.

 PLC 30/2015 - Libera a terceirização sem 
limites, em todas as funções. Não há distinção 
entre atividade-meio e atividade-fim; ou seja, 
qualquer um pode ser terceirizado. O projeto 
ameaça direitos constantes na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) e processos de contratação 
como concursos públicos, além de enfraquecer 
a representatividade sindical.  

MP 664 - Auxílio-Doença - Teto passou a ser a 
média das últimas 12 contribuições e empresas 
a arcar com o custo de 30 dias de salário antes 
do INSS.

MP 665 - Abono salarial - Carência de seis 
meses de trabalho ininterruptos e pagamento 
proporcional ao tempo trabalhado;

Seguro Desemprego – Carência de trabalho 
18 meses na primeira solicitação; 12 meses na 
segunda e seis meses a partir da terceira.

Para entender a fórmula 85/95 na aposentadoria
Fórmula foi apresentada pela 

CUT e outras centrais em 2009 e é 
alternativa muito melhor do que o 

atual fator previdenciário

O plenário da Câmara dos Deputados apro-
vou, na última semana, uma alternativa 
ao fator previdenciário na aposentadoria. 

Criado pelo governo de Fernando Henrique 
Cardoso, o fator é uma espécie de pedágio, que 
reduz a contagem de tempo e concessão do be-
nefício levando em conta a expectativa de vida. 
Durante a votação da Medida Provisória 664, que 
também trata do tema, os deputados aprovaram 
três emendas, sendo que a principal muda as 
regras do fator previdenciário e dá como alter-
nativa a aplicação da chamada fórmula 85/95. 
Outra mudança da 664 é a possibilidade das 
empresas realizarem perícias médicas no lugar 
do INSS, por meio de convênio.

A 85/95 é defendida pela CUT, pois diminui 
o tempo para se aposentar e aumenta o valor 
das aposentadorias. A fórmula, que já havia sido 
apresentada pela central como alternativa ao 
fator, é simples. Os trabalhadores e trabalha-
doras vão poder somar a idade e o tempo de 
contribuição à Previdência para se aposentar 
sem desconto. Ela foi elaborada e negociada 
em 2009 pela CUT e outras cinco centrais, a 
Secretaria Geral da Presidência, o Ministério da 
Previdência e o então deputado federal Pepe 
Vargas (PT-RS), no segundo mandato do governo 
Lula. O projeto seguiu então para o Congresso, 
mas tinha ficado na gaveta até agora.

Pelo novo cálculo é preciso somar idade mais 
tempo de contribuição. Um homem com 60 anos 
de idade mais 35 anos de contribuição totalizaria 
95 e receberia a aposentadoria sem desconto, 
assim como uma mulher com 55 anos de idade 

mais 30 anos de contribuição somaria 85 e tam-
bém receberia a aposentadoria sem desconto. 

Mais vantagens – Segundo a CUT, outra 
mudança vai beneficiar aqueles que já tiverem 
tempo de contribuição mas ainda não atingem 
a soma 85 ou 95, por causa da idade. A partir do 
momento em que atingirem o tempo de contri-
buição, além de a tábua de expectativa de vida 
ficar congelada, cada ano seguinte de trabalho 
vai valer por dois.

Exemplos: a) Um homem com 50 anos de 
idade + 35 anos de contribuição = 85. Matema-
ticamente, ele deveria trabalhar mais dez anos. 
Porém, como cada próximo ano de trabalho 
passará a valer dois, pois serão somados o ano 
de vida e o ano de contribuição, ele terá de tra-
balhar só a metade, ou seja, cinco anos, para se 
aposentar sem descontos.

b) Uma mulher com 45 anos de idade +30 
de contribuição = 75. Da mesma forma que o 
exemplo anterior, essa trabalhadora deveria ter 
mais 10 anos de trabalho. Com as novas regras 
do 85/95, esse tempo cai para cinco anos.

Para ter uma ideia de como atualmente o 
tempo de contribuição é pouco valorizado pelo 
sistema, apenas 26% das aposentadorias no 
Brasil são concedidas por esse critério. A grande 
maioria, 56%, é concedida pela idade, o que sig-
nifica que as pessoas não conseguem comprovar 
a contribuição.

Outras vantagens da fórmula destacadas 
pela CUT são:

 - a tábua de expectativa de vida não vai 
mais ser considerada para fins previdenciários 
para quem já tiver atingido 30 ou 35 anos de 
contribuição. A tábua será congelada, ou seja, a 
idade mínima de contribuição não vai aumentar 
todo o ano;

 - o trabalhador que estiver desempregado 

e recebendo o seguro- desemprego vai poder 
contar esse período como tempo de contribui-
ção para a Previdência. Dessa forma, vai diminuir 
lacunas ao longo da sua vida laboral;

- a média para a obtenção do salário de 
contribuição da aposentadoria na fórmula 
85/95 teria com base os 70% maiores salários 
de contribuição, hoje é dos 80%, o que deverá 
aumentar o valor do benefício.

- garantia de que todos os trabalhadores que 
estiverem a 12 meses de se aposentar tenham 
estabilidade no emprego, da mesma forma como 
já acontece em vários acordos e convenções 
coletivas de categorias como metalúrgicos, ban-
cários, químicos, eletricitários etc.

Veja, abaixo, como calcular a aposentadoria 
pelo fator 85/95:
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Ciclo de palestras comemora mês do trabalhador
MÊS DO TRABALHADOR

Programação elaborada pelo Sindicato inclui temas como 
assédio moral nos bancos, política e comunicação

O Sindicato dos Bancários do 
ABC realiza, de 21 a 28 de 
maio, ciclo de palestras co-

memorativo ao mês do trabalhador. 
Os encontros, na sede social da enti-
dade, terão como temática o assédio 
moral na categoria bancária, comu-
nicação e cidadania e questões rela-
cionadas à política contemporânea. 

No dia 21 o palestrante Vinícius 
da Silva Cerqueira também lançará 
seu livro Assédio Moral Organiza-
cional nos Bancos. Resultado de um 
mestrado realizado na Universidade 
de São Paulo em 2012, o trabalho 
teve o apoio do Sindicato desde 
a concepção da dissertação (com 
dados e entrevistas de bancários da 
região) até a publicação da obra. A 
palestra será seguida de coquetel de 
lançamento.

Em 26 de maio o destaque será para o 
tema Política e Poder, abordado pelo ex-
-ministro da Secretaria de Direitos Humanos 

Paulo Vannuchi, atual diretor do Instituto 
Lula. Formado em jornalismo e com mes-
trado em ciência política, Vannuchi foi preso 

político durante a ditadura civil-mili-
tar e trabalhou com as pastorais da 
Terra, a Operária e as Comunidades 
Eclesiais de Base da Igreja Católica. 
Em 2013 foi um dos eleitos para 
compor a Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos da Organização 
dos Estados Americanos (OEA).

Já no dia 28 o assunto será Co-
municação e Cidadania. O jornalista 
Renato Rovai, do Blog do Rovai, vai 
tratar de questões como a regula-
mentação da comunicação, grande 
mídia, imprensa alternativa e mídia 
digital, entre outros temas. Professor 
na Cásper Líbero e no Centro de Estu-
dos Latino-Americanos de Cultura e 
Comunicação da USP, ele é editor da 
Revista Fórum e autor, entre outros 
livros, de Midiático Poder, o Caso 
Venezuela e a Guerrilha Informativa. 
O blogueiro também é um dos arti-
culadores do Fórum de Mídia Livre e 
do Encontro Nacional dos Blogueiros.

Segundo Belmiro Moreira, secretário 
de Finanças do Sindicato, a programação 
tem como objetivo fomentar o debate de 

Programação 
Dia 21/05 

ASSÉDIO MORAL 
E CATEGORIA BANCÁRIA
Palestra e lançamento de 

livro sobre assédio moral nos 
bancos, de Vinícius da Silva 

Cerqueira. 

Dia 26/05 
POLÍTICA E PODER

Palestra com o ex-ministro 
da Secretaria de Direitos 

Humanos (SDH) e 
atual diretor do 
Instituto Lula, 

Paulo Vannuchi. 

Dia 28/05 
COMUNICAÇÃO E 

CIDADANIA
Palestra com o jornalista, 

professor e blogueiro 
Renato Rovai.

Capa do Livro que será lançado no 
dia 21 de maio

temas contemporâneos a partir da ótica dos 
trabalhadores, priorizando não só questões 
específicas da categoria, caso do assédio 
nos bancos, como outras de interesse geral, 
com destaque para política e comunicação. A 
sede social fica na rua Xavier de Toledo 268, 
no centro de Santo André. Todas as palestras 
começam às 19h, e a entrada é gratuita. Os 
interessados em participar podem confirmar 
presença pelo e-mail sindicato@bancariosa-
bc.org.br. 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assembleia aprova contas por unanimidade
Sindicato apresentou contas das atividades, balanço patrimonial e financeiro

Os bancários participaram, na quinta-
-feira, 14, da assembleia de presta-
ção de contas das atividades do Sin-

dicato, apresentação do balanço patrimonial 
e financeiro do exercício 2014. 

 Belmiro Moreira, diretor financeiro, fez 
a exposição sobre o balanço patrimonial e 
detalhou as despesas e receitas do Sindicato 
e apresentou algumas das atividades reali-
zadas pelo Sindicato no ano passado. "No 
anos passado o Sindicato realizou diversas 
atividades na luta por melhores condições 
de trabalho para os bancários como as 450 
reuniões com os trabalhadores na agências 
durante a Campanha Nacional", explica 
Belmiro.

O Sindicato realizou ações contra o PL 
4330 da Terceirização distribuindo materias 
para a população, bancários e clientes expli-
cando o quanto esse projeto é prejudicial 
para os trabalhadores. "Estivemos várias 
vezes em Brasília pressionando o Congres-
so para votarem contra o Projeto de Lei da 
terceirização", disse Belmiro.

Atividades de esporte e lazer também 
fizeram parte do calendário de atividades 
do ano passado. "Durante a Copa do Mundo 
de Futebol o Sindicato abriu as portas para 
que todos os bancários pudessem assistir 
aos jogos do Brasil juntos em uma grande 
festa. Realizamos o tradicional jantar dos 
bancários em celebração ao seu dia e o 
também tradicional Campeonato de Futebol 
Society", finaliza o secretário de finanças do 
Sindicato.

Após a apresentação do balanço os nú-
meros foram aprovados pelos presentes por 
unanimidade.
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LS LANGUAGE SCHOOL IDIOMAS
Cursos de idiomas: 

inglês, espanhol, francês, alemão, italiano

Desconto de 10% nas mensalidades

Unidade Ribeirão Pires: 

Av. Francisco Monteiro, 303 - Centro

 Fone: 4828-1915 

Unidade Mauá: Rua Santa Cecília, 176 

Bairro Matriz 

KEMEL CASA BRANCA HOTEL
Desconto de 10% sobre a tarifa balcão, 

em qualquer período do ano

Rua Uruguai, 213 - Guarujá 

Tel: 13 3351-1931

CRIARE ODONTOLOGIA 
ESPECIALIZADA

Cirurgiã dentista, implantodontista

Desconto de 20% sobre a 

tabela vigente na avaliação

Praça Rui Barbosa, 150 - Santa Terezinha 

Santo André - Fone: 4249-0349

UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS
Prestação de serviços educacionais 

presencial e a distância 

de nível técnico e superior

Desconto de 15% para cursos superiores 

Ensino a Distância e 10% cursos de 

graduação e pós graduação presencial 

no campus de Mogi das Cruzes

Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1233 

Mogilar - Mogi das Cruzes 

Fone: 4791-8000

Mais convênios no site

www.bancariosabc.org.br/convenios

NOVOS CONVÊNIOS

Sindicato, em parceria com a 
Prefeitura de Santo André, realiza 

passeio ciclístico para alertar sobre 
os problemas cardíacos em mulheres

Recentes dados apontam que problemas cardíacos aparecem como principal causa 
de morte entre as mulheres, mais até que os cânceres somados e fatores decorren-
tes de violência, por isso, o Sindicato dos Bancários em parceria com a faculdade 

de medicina do ABC, a editora Mulheres Determinadas e a Prefeitura de Santo André re-
solveram juntar esforços para divulgar e sensibilizar a população para a importância dos 
cuidados do coração, deste modo, atividades de recreação e passei ciclístico aparecem 
como alternativas para prevenir doenças cardíacas.

O evento acontecerá neste próximo domingo, dia 24 de maio, a partir das 9 horas. "Entre 
as diversas atividades desse dia, haverá um passeio ciclístico pela ciclofaixa da cidade, com 
saída e chegada no Paço Municipal de Santo André", explica Genilson Ferreira, diretor de 
Esportes e Cultura do Sindicato. 

Logo após o passeio ciclístico haverá um show com a banda Old Chevy – Vintage Rock’n 
Roll Trio. "Convidamos todos os bancários da Região para participarem desse evento que 
contará com uma tenda do Sindicato para auxiliar os participantes", finaliza Genilson.

PASSEIO CICLÍSTICO PELA SAÚDE
DIA 24 DE MAIO - ÀS 9 HORAS - PAÇO MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

TRAGA SUA BICICLETA E PARTICIPE CONOSCO!!!  


