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BRADESCO

Diretor do Sindicato é o novo 
coordenador da COE

Gheorge Vitti Holovatiuk foi eleito durante 
encontro nacional dos trabalhadores

O diretor do Sindicato Gheor-
ge Vitti Holovatiuk é o novo 
coordenador da Comissão 

de Organização dos Empregados 
(COE) do Bradesco. Eleito durante 
encontro nacional dos funcionários 
do banco, encerrado na quarta, 
27, Gheorge vai suceder a Elaine 
Cútis, bancária de São Paulo, que 
assume a secretaria de mulheres 
da Contraf-CUT.

“Nosso desafio é pensar em 
um novo modelo de banco, pois 
esse não nos serve. Queremos um 
banco em que funcionários e clientes 
sejam respeitados e valorizados, um 
ambiente de trabalho de qualidade e 
que não cerceie o acesso dos usuários”, apon-
ta o novo coordenador da COE. O encontro 
dos trabalhadores do Bradesco aconteceu 
no hotel Braston São Raphael, no Largo do 
Arouche, região central de São Paulo.

Outra ideia discutida durante o even-
to foi a de ´pensar´ o banco como uma 
holding, para que todos trabalhadores do 

ramo financeiro sejam contemplados nas 
negociações dos bancários. Questões do dia 
a dia também surgiram e foram acrescidas 
da experiência dos funcionários do Bradesco 
nacionalmente. “Foi um encontro muito po-
sitivo, pois há uma identidade e problemas 
comuns, originados na própria política or-
ganizacional da empresa”, destaca Gheorge.

Gheorge (ao microfone) durante encontro 
nacional dos trabalhadores do Bradesco

Condenado, Bradesco terá que 
devolver a funcionários do 

Grande ABC parte do desconto 
do vale-transporte

Desconto permitido é de 4%, e apenas sobre o salário básico

Em ação judicial inédita, o Bradesco foi 
condenado pela Justiça do Trabalho a 
devolver parte do desconto do vale-

-transporte a todos os trabalhadores do Gran-
de ABC. A norma coletiva dos bancários limita 
esse desconto em até 4% do salário básico.

No caso do Bradesco, o salário básico 
é denominado ´ordenado´,  mas o banco 
também calculava o desconto sobre outras 
parcelas do holerite, como, por exemplo, a 
gratificação de função. Assim, o desconto 
era muito superior ao permitido, e agora 
a empresa terá que devolver tudo o que 
cobrou a mais. 

A condenação dispõe que o Bradesco 

pague aos bancários os valores desconta-
dos indevidamente desde 2006, e também 
para aqueles que saíram até 2009. O banco 
tem seis meses para apresentar os cálculos 
referentes aos funcionários do Grande ABC 
que se enquadram na sentença. Os dados 
serão conferidos pelo Sindicato. 

Então, fique atento: a partir da próxima 
folha de pagamento já não haverá mais des-
contos indevidos. Se isso ocorrer, procure 
imediatamente o Sindicato e denuncie. “Os 
trabalhadores devem conferir seus holerites, 
pois é permitido apenas o desconto de 4% 
sobre o ordenado”, ressalta o diretor Ghe-
orge Vitti Holovatiuk. 

Encontros de 
Bancos Privados 

definem pauta 
e estratégia 
nacionais

ENCONTROS

Realizados nos dias 26 e 27, em São 
Paulo, os Encontros Nacionais dos 
Funcionários de Bancos Privados, de-

finiram as pautas específicas de negociação 
com os bancos Bradesco, Itaú, Santander 
e HSBC. 

A partir da análise dos problemas en-
frentados pelos funcionários, cada encontro 
debateu estratégias de negociação, tendo 
como mote a organização nacional dos 
trabalhadores. 

O Encontro dos Funcionários do Brades-
co definiu a nova campanha nacional de 
valorização do bancário. Além disso, apon-
taram a necessidade de se avançar na busca 
da contratação de todos os trabalhadores 
do ramo, para que possam se beneficiar do 
acordo coletivo dos bancários. 

O Encontro dos funcionários do Itaú 
aprofundou os debates com aprovação 
de propostas sobre segurança bancária; 
emprego e remuneração; além de saúde e 
condições de trabalho, com garantias para 
formação e ascensão profissional, bem 
como combate à discriminação e precon-
ceito e melhorias no plano de saúde. 

Os participantes do Encontro do Santan-
der, apuraram demandas e traçaram plano 
de luta, tendo como prioridades questões 
de saúde e condições de trabalho, emprego 
e terceirização, previdência complementar 
e plano de saúde. 

No Encontro dos Funcionários do HSBC, 
os participantes reforçaram as estratégias 
de defesa do emprego e contra demissões, 
frente à provável venda dos ativos financei-
ros do banco de origem inglesa no Brasil.

O diretor do Sindicato e funcionário do 
HSBC, Belmiro Moreira, fala durante ato 
em frente ao Banco Central na avenida 

Paulista realizado logo após 
o encontro dos funcionários
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SEGURANÇA

Dezenove bancos terão de pagar 
R$ 11 milhões em processos de segurança

A Polícia Federal aplicou multas no va-
lor de R$ 11,4 milhões a 19 bancos, 
durante a 105ª Reunião da Comis-

são Consultiva para Assuntos da Segurança 
Privada (CCASP), em Brasília, no dia 27 de 
maio. Foram julgados 1.055 processos mo-
vidos contra instituições financeiras e 977 
deles considerados procedentes. Também foi 
apresentada a Portaria 485 de 25 de maio de 
2015, do Ministério da Justiça que alterou a 
forma de organização e realização da Comis-
são Consultiva, além da formação de dois 
grupos de trabalho para avaliar mudanças nas 
normas técnicas de transporte de valores e 
escolta armada.

Todos os processos foram abertos pelas 
delegacias estaduais da PF (as DELESPs) e 
pelas Comissões de Vistoria, em razão do 
descumprimento da Lei Federal 7102/83 e 
portarias que tratam da segurança privada 
nas instituições financeiras. A fiscalização nas 
agências é realizada anualmente quando da 
renovação do plano de segurança e a qual-
quer tempo, em decorrência de denúncias de 
irregularidades que podem ser encaminhadas 

também pelas entidades sindicais.
A CCASP é um fórum consultivo, que 

conta com representações do governo, ban-
cários, através da Contraf-CUT, vigilantes e 
entidades patronais, como a Febraban. Foi 
verificado mais uma vez, nessa reunião, que 
os bancos atuam como verdadeiros foras-da-
-lei, desconsiderando a existência dos nor-
mativos nacionais de segurança bancárias e 
agindo de má-fé reiteradamente, uma vez 

que as empresas preferem reduzir os custos 
com vigilância nas agências e correrem o 
risco de serem multadas.

“Os bancários devem denunciar ao 
Sindicato e à Polícia Federal qualquer des-
cumprimento dos planos de segurança das 
agências bancárias, através da DELESP da 
região, pois dessa forma, haverá mais fisca-
lização e, consequentemente mais multas e 
os bancos passarão a se preocupar melhor 
com a segurança dos bancários, clientes e 
usuários em suas agências”, disse Belmiro 
Moreira, diretor do Sindicato e membro do 
Coletivo de Segurança da Contraf-CUT.

Alteração na atuação da CCASP - Os 
trabalhadores foram surpreendidos pela 
publicação da portaria 485, do Ministério 
da Justiça, na véspera da reunião. Segundo 
a nova redação, a CCASP não avaliará mais 
os processos presencialmente, tampouco irá 
proferir voto sobre a punição das instituições 
financeiras que descumprem a lei. A CCASP 
terá um papel importante na formulação das 
políticas de segurança privada, com a criação 
de grupos para discutir os diversos temas.

MANIFESTAÇÕES

Bancários do ABC participam de 
Dia Nacional de Paralisações e Manifestações

Atividades acontecem por todo o país em defesa dos direitos e da democracia

Trabalhadores de todo País realizaram 
nesta sexta-feira, 29, várias atividades 
contra o PL da terceirização, medidas 

provisórias 664 e 665. Na região do ABC a 
manifestação aconteceu em São Bernardo do 
Campo com uma grande passeata que reuniu 
várias categorias, entre elas os bancários. A 
passeata percorreu a rua Marechal Deodoro 
até a praça da matriz onde houve um ato com 
falas de dirigentes sindicais e políticos.

“Os bancários, além de terem participado 
dessa manifestação, paralisaram as agências 
do centro da cidade durante toda a manhã 
em protesto à terceirização e contra os ajustes 
fiscais e as medidas provisórias 664 e 665 que 
tiram os direitos conquistados dos trabalhado-
res”, disse Eric Nilson, presidente do Sindicato. 
Os bancários distribuíram para a população 
uma carta aberta explicando os motivos 

das manifestações. 
Acesse o site  www.
bancariosabc.org.br 
para ver a carta.

Durante a mani-
festação, o presiden-
te da CUT, Vagner 
Freitas, disse que 
essa é uma primeira 
demonstração ao go-
verno e ao Congresso 
e que, se o projeto 
de terceirização for 
aprovado, haverá 
greve geral em todo 
o País. “Hoje para-
mos trabalhadores 
no Brasil todo e, só aqui no ABC, 50 mil traba-
lhadores cruzaram os braços. É importante 

essa união entre as categorias para, juntos, 
melhorarmos o País”.
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Em homenagem aos trabalhadores, 
o debate de ideias por um mundo melhor

PALESTRAS

O Sindicato promoveu, entre os dias 
21 e 28 de maio, o Ciclo de Palestras 
do Trabalhador. Durante três dias, 
especialistas nas áreas do Direito do 
Trabalho, Comunicação e Direitos Hu-
manos conversaram com a categoria 
para apresentar seus estudos e consi-
derações sobre temas como assédio 
moral nos bancos, comunicação e 
mídia digital e conjuntura política.

Os convidados – o advogado Viní-

ASSÉDIO MORAL ORGANIZACIONAL NOS BANCOS 

A palestra do advogado Vinícius 
da Silva Cerqueira, seguida do lan-
çamento de seu livro, Assédio Moral 
Organizacional nos Bancos, marcou o 
início do ciclo de palestras. Vinícius, 
que é especializado em Direito do 
Trabalho e mestre pela USP, agradeceu 
ao apoio da entidade na produção do 
trabalho – uma dissertação iniciada 
quando ele atuava no departamento 
jurídico do Sindicato – e apresentou 
dados sobre o assédio moral nos 
bancos tendo como foco a política 
institucional destas empresas.

O advogado, que para sua disserta-
ção utilizou também dados e entrevis-
tas com bancários da região, lembrou 
de casos graves reportados por trabalhadores, como o da bancária 
que tinha crises de choro e tremedeira apenas por visualizar o lo-
gotipo do banco em que trabalhara. 

 PODER E POLÍTICA 

 O tema da noite, Política e Poder, fi-
cou com o palestrante Paulo Vannuchi 
, ex-ministro da Secretaria de Direitos 
Humanos. Atual diretor do Instituto 
Lula, formado em jornalismo e com 
mestrado em ciência política, ele fez 
um balanço do momento político do 
Brasil e um paralelo com a história re-
cente do País, inclusive relatando um 
pouco de sua própria história como 
militante de esquerda e preso político 
durante a ditadura civil-militar.

Vinícius autografa livro 
durante lançamento

“Política deve ser feita com 
dignidade, é necessária e 

sem ela regredimos” 
Paulo Vannuchi

cius da Silva Cerqueira, o jornalista e 
blogueiro Renato Rovai e o ex-ministro 
Paulo Vannuchi – apresentaram um 
panorama que envolveu aspectos his-
tóricos, técnicos e comportamentais 
envolvendo esses três grandes temas, 
além, naturalmente, do papel dos 
sindicatos e dos trabalhadores nestas 
questões. Com perguntas e debates, 
as palestras foram programadas como 
uma homenagem ao mês do trabalha-

dor, abertas a toda a sociedade. 
Na abertura e encerramento do ciclo 

as noites também foram animadas 
pelo grupo musical Nó na Pedra, que 
tem entre seus integrantes um bancá-
rio da Caixa e um ex-bancário e reper-
tório com música popular brasileira de 
alta qualidade. Acompanhe, abaixo, 
um pouco de cada uma das palestras e 
as principais reflexões dos palestrantes 
e do público presente. 

Para Vannuchi a política não deve estar direta e somente ligada 
ao poder. “O conceito de poder em ser a capacidade de induzir ou-
tros à mudança de conduta é bem polêmico, pois pode ser utilizado 
também apenas em benefício próprio ou de interesses individuais 
e de grupos”, explicou o ex-ministro, que disse ainda que o contra-
ponto entre política e poder está, por exemplo, no poder da mídia, 
que hoje no Brasil é mais forte que os próprios partidos políticos. 
“Mas não podemos dizer que só fazemos política quando temos o 
poder nas mãos. Política deve ser feita com dignidade, é necessária 
e sem ela regredimos”, apontou. 

Durante sua militância política, Paulo Vannuchi trabalhou com 
as pastorais da Terra, a Operária e as Comunidades Eclesiais de 
Base da Igreja Católica e, em 2013, foi um dos eleitos para compor 
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização 
dos Estados Americanos (OEA). 

 COMUNICAÇÃO E CIDADANIA

O jornalista Renato Rovai encer-
rou o Ciclo de Palestras do Trabalha-
dor e, a partir do tema Comunicação 
e Cidadania, aprofundou a discussão 
sobre as redes sociais e a mídia inde-
pendente, com exemplos de sua utili-
zação no Brasil e internacionalmente.

“A ideia da comunicação com 
emissor, mensagem e receptor 
acabou. Hoje as pessoas querem ser 
produtoras da informação, querem 
construir, mexer nas histórias, sem 
que alguém lhes diga o que fazer”, apontou. Rovai, que é também 
professor universitário e blogueiro (http://www.revistaforum.com.
br/blogdorovai/), lembrou grandes movimentos que tiveram como 
instrumento as redes sociais, caso das manifestações de junho de 
2013 no Brasil.

Leia mais detalhes sobre essas palestras no site do Sindicato: 
www.bancariosabc.org.br

Renato Rovai abordou o 
poder da rede social em 
movimentos recentes no 

Brasil e Exterior


