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Caros bancários e bancárias, no mês de maio foi 
realizada assembleia de prestação de contas do 
Sindicato onde a atual diretoria apresentou os 

números relativos ao ano de 2014 e, mais do que 
os números que foram aprovados na assembleia, 

é muito importante apresentarmos as ações e 
atividades do Sindicato.

Nesta edição especial de prestação de contas, 
publicamos o balanço financeiro do ano passado 

e fotos de algumas das inúmeras atividades 
realizadas. 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. Os bancários puderam assistir os jogos 
da Seleção Brasileira em nossa sede social com 

muita festa, alegria e confraternização. 
Tivemos também a Campanha Nacional, período 

no qual pudemos debater com os bancários 
da Região através de mais de 450 reuniões 
nas agências, sobre a conjuntura política e 

econômica do nosso País.
A Campanha Nacional dos Bancários mostrou, 

também, a organização da categoria para 
lutarmos por melhores condições de trabalho. 

Alcançamos mais uma vez aumento real e 
novas conquistas para a categoria como 

a inclusão de cláusula na CCT que prevê o 
monitoramento de resultados por metas, 

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. 
Nossas alegrias também merecem destaque. 
A festa do Dia do Bancário, que o Sindicato 

realizou em agosto, o Happy Hours das 
Mulheres, o Campeonato de 

Futebol Society entre outros eventos.
A Campanha de Sindicalização também foi muito 

importante neste ano, com a distribuição de 
prêmios para os sócios além 

da premiação para as agências que 
atingiram 100% de sindicalizados.

Tudo isso mostra o quanto é importante a 
participação e filiação dos trabalhadores ao 
Sindicato, pois só assim ele se torna cada vez 

mais forte e os números financeiros sejam 
apenas um detalhe na entidade. O Sindicato é 
a sua casa bancário, portanto, entre, as portas 

estão sempre abertas.

Eric Nilson - presidente
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Assembleia aprova contas por unanimidade
Sindicato apresentou contas das atividades, balanço patrimonial e financeiro

Os bancários participaram no dia 14 
de maio, da assembleia de prestação 
de contas das atividades do Sindica-

to, 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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Durante esse último ano muitas atividades foram realizadas em várias agências da Região 
contra a falta de condições de trabalho e os descasos com clientes e funcionários por parte dos bancos.

Esporte e Lazer também fizeram parte das atividades do Sindicato como o Campeonato de Futebol Society, a 
Festa dos Bancários, a transmissão dos jogos da copa na sede social e o happy hours da mulheres
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A Campanha Nacional 2014 trouxe novas conquistas para a categoria

A luta contra a terceirização e 
precarização do trabalho bancário é 

constante no Sindicato

Segurança também foi uma preocupação do Sindicato neste 
período. Projetos de Lei foram apresentados em Santo André e 
Ribeirão Pires Mais de 450 reuniões 

foram realizadas nas 
agências para discussão 
sobre campanha salarial 

e conjuntura 
político/econômica 

do País
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CONVÊNIOS

O Centro de Formação do Sindicato dos Bancários do ABC, ao longo de sua história, passou por diversas 
fases, no entanto, foi a partir de 2010, quando foi inaugurado o novo prédio na rua Xavier de Toledo, 

onde foi instalado o Centro de Formação, que o mesmo se consolidou como uma importante opção para 
o aperfeiçoamento profissional e sindical da categoria (bancários, financiários entre outros profissionais 

do ramo). Com boa estrutura física, o Centro de Formação conta com uma grade de cursos com ótimo 
conteúdo programático e orientadores capacitados. Muitos trabalhadores da Região já fizeram os 

cursos oferecidos e aprovaram. Além das salas de aulas há, também, um auditório com capacidade 
para mais de 300 pessoas onde acontecem palestras, debates, assembléias e eventos culturais, 

atividades que contribuem para o desenvolvimento do espírito crítico e da solidariedade da categoria. 
Os cursos do Centro de Formação são abertos para todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, 

entretanto, os sócios têm direito a descontos, além do parcelamento dos pagamentos.

CENTRO DE FORMAÇÃO

JURÍDICO
 Na hora de exigir os seus direitos na Justiça, ser 

sindicalizado faz a diferença, pois você recebe todo 
o atendimento necessário com a certeza de que seus 

direitos estarão preservados. 
As questões trabalhistas, previdenciárias, 

sindicais e de saúde fazem parte da agenda do 
departamento Jurídico do Sindicato. 

A assessoria jurídica é gratuíta para todos os sócios.

Que tal ter descontos em faculdade e pós-graduação, 
escolas de educação infantil, cursos de idiomas, 

tratamento dentário, psicológico, farmácias e até 
na hora do lazer, em parques de diversões, hotéis e 
pousadas? Sendo sindicalizado tudo isso é possível. 
O Sindicato tem convênio com várias instituições, 

o que proporciona ótimos e exclusivos 
descontos aos associados.

 
Consulte no site:

www.bancariosabc.org.br/convenios
a lista completa das empresas conveniadas e o 

desconto que cada uma oferece.


