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CONSULTA DA CAMPANHA NACIONAL 2015
Responda sobre as prioridades da Campanha Nacional 2015. 

Sua participação é muito importante 
para ampliar as conquistas da categoria

Disponível neste NB e também no site
www.bancariosabc.org.br

Após denuncia do Sindicato e 
fiscalização da Prefeitura, 

Itaú instala itens de 
segurança em agência

Financiários vão reivindicar 
13,6% de reajuste na 

Campanha Nacional 2015

Situação do HSBC 
é debatida em reunião 

dos bancos internacionais
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HSBC

ITAÚ

E m agosto do ano passado 
a Prefeitura de São Ber-
nardo notificou a agência 

do Itaú/Unibanco localizada 
na avenida Dr. Rudge Ramos 
sobre as irregularidades en-
contradas no prédio. Alte-
rações estruturais causadas 
por uma reforma realizada 
ali entre 2012 e 2013 foram 
denunciadas à Administração 
pelo Sindicato em janeiro de 
2014, por representarem ris-
cos à segurança de bancários 
e clientes.

Entre estas alterações estava o fechamento 

Após denuncia do Sindicato e 
fiscalização da Prefeitura, Itaú instala 

itens de segurança em agência

Financiários 
vão reivindicar 

13,6% de reajuste 
na campanha 
nacional 2015

FINANCEIRAS

Os financiários realizaram no dia 2 de 
junho, a primeira reunião nacional 
para organização da Campanha 

Nacional 2015. Participaram do encontro, 
representantes da Fetec Paraná, Fetraf Mi-
nas Gerais, Feeb Rio de Janeiro e Espírito 
Santo, Fetec Nordeste e Fetec Centro Norte.

Com database em 1º de junho na maio-
ria dos estados, ficou pré-definido que os 
financiários reivindicarão reajuste de 8,16% 
e aumento real de 5%, totalizando 13,6%.

“As financeiras têm plenas condições de 
atender às reivindicações de seus funcioná-
rios, tanto econômicas como de condições 
de trabalho e sociais” destaca Carlindo Dias, 
o “Abelha”, secretário de Organização do 
Ramo Financeiro, da Contraf-CUT.

Em termos de remuneração, os financi-
ários reivindicam ainda melhorias na PLR 
adicional, conquistada na campanha nacio-
nal do ano passado e na questão da tercei-
rização, a incorporação dos promotores à 
categoria. 

Foram aprovadas as seguintes cláusulas 
como sendo prioritárias para a negocia-
ção: Artigo 1º – Abrangência e extensão; 
Artigo 2º – Unificação da data-base; Artigo 
3º – Reajuste Salarial; Artigo 8º – Fim das 
Metas Abusivas; Artigo 11 – Participação 
nos Lucros; Artigo 46 – Terceirização; Artigo 
47 – Correspondente Bancário; Artigo 65 
– Assédio Moral/Violência Organizacional; 
Artigo 93 – Comissão Paritária de Controle 
das Condições de Saúde.

Financiários realizam reunião 
na sede do Sindicato

Situação do HSBC é debatida em 
reunião dos bancos internacionais

Entre os idas 9 e 11 de junho, aconteceu a 
11ª Reunião Conjunta das Redes Sindi-
cais de Bancos Internacionais, realizada 

no hotel Novo Mundo, no Rio de Janeiro, os 
representantes de Brasil, Argentina, Uruguai, 
Paraguai, Chile, Colômbia, Venezuela, Costa 
Rica, Jamaica, México e Espanha.

A situação do banco britânico HSBC e os 
planos de luta dos funcionários em nível in-
ternacional foram apresentados por Marcio 
Monzane, coordenador mundial do setor 
financeiro da UNI. "Temos uma estratégia. A 
primeira parte é ver como está esse processo 
de reestruturação em cada país, que esta-
mos fazendo essa semana. Depois 
enviaremos cartas ao presidente 
do banco pedindo uma negociação 
mundial com a UNI e ao Comitê de 
Estabilidade Financeira afirmando a 
necessidade de se ver a dimensão 
social de um plano de recuperação 
como este. Ou seja, consultarem os 
sindicatos. E nas próximas semanas, 
vamos organizar uma conferência 
telefônica com todos os sindicatos 
em nível mundial", afirmou ele.

"Em nível nacional, discutimos 
as estratégias de luta dos funcio-
nários do HSBC desde os primeiros 

rumores da saída do banco do país, em 
fevereiro, como a intensa agenda de ações 
em defesa dos empregos bancários", disse 
Belmiro Moreira, diretor do Sindicato e 
funcionário do HSBC que esteve presente 
nesse encontro.

Uma das etapas da crescente mobili-
zação em defesa dos empregos no HSBC 
aconteceu no dia 11, no Rio. Aproveitando o 
encontro internacional os sindicalistas deci-
diram interromper os trabalhos da parte da 
manhã e participar de um ato de protesto 
a partir das 9h, em frente à sede carioca da 
entidade, na Cinelândia.

Belmiro participa de paralisação em 
agência do Rio de Janeiro

de uma passagem no 1º andar, 
que ficou sem a saída de emer-
gência.  

“A Prefeitura tinha dado um 
prazo para que o banco cum-
prisse as determinações e, na 
semana passada, foi concluída 
as instalações", disse Elaine 
Meirelles, diretora do Sindica-
to e funcionária do banco que 
acompanhou o caso desde o 
início. "Nossa preocupação 
sempre foi com as pessoas. O 
banco tem que ser responsável 

pela segurança de funcionários e clientes”, 
afirmou a diretora.
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CAMPANHA NACIONAL 2015

Bancários do BB e da Caixa 
aprovam pautas específicas de reivindicações

Os bancários do Banco do Brasil e da 
Caixa Econômica Federal aprova-
ram em congressos nacionais rea-

lizados em São Paulo, as pautas específicas 
de reivindicações da Campanha Nacional 
de 2015. Os encontros aconteceram no 
mesmo hotel, o Holiday Inn, em espaços 
distintos.

Participaram do 31º Congresso Nacio-
nal dos Empregados da Caixa (Conecef) 
348 delegados de todo o País e no 26º 
Congresso dos Funcionários do BB com-
pareceram 303 representantes de todas 
as regiões. 

Depois de definirem as demandas 
específicas, os trabalhadores do BB e da 
Caixa se juntarão aos delegados dos de-
mais bancos na 17ª Conferência Nacional 
dos Bancários, que acontecerá entre 31 
de julho e 2 de agosto , em São Paulo, e 
aprovarão a pauta geral de reivindicações 
da Campanha 2015.

BANCO DO BRASIL
O 26º Congresso reuniu os bancários do 

Brasil inteiro que demonstraram disposição 
em contruir, não só as pautas específicas do 
BB, como também de toda a categoria ban-
cária para a Campanha Nacional 2015.

Durante o congresso foram discutidos 
vários temas, entre eles, a Terceirização 
(PL 4330 entre outras iniciativas do banco), 
a contratação de bancários e a dotação 

Mesa de abertura do Conecef sobre análise de conjuntura contou a participação 
do jornalista Luis Nassif  e dos representantes dos empregados no Conselho de 

Administração da Caixa, Maria Rita Serrano e Fernando Neiva que falaram sobre a 
importância dos bancos públicos para o desenvolvimento econômico e social do país.

Os delegados que representaram o ABC foram: 
Hugo Saraiva, Inêz Galardinovic, Jorge Furlan e Maria Rita Serrano. 

Bancários do BB aprovam a pauta de reivindicações específicas 2015.
Os representantes da Região do ABC no Congresso foram: Karin Dias Gonzales, 

Natalino Fabrinni e Otoni Pedro de Lima

das agências, previdência (Previ), saúde e 
Cassi. "Na Cassi lutamos pela manutenção 
da nossa caixa de assitência com gestão 
e responsabilidade compartilhada e pre-
servação do princípio da solidariedade", 
disse Otoni Lima, diretor do Sindicato e 
funcionário do BB afirmando que o banco, 
e não a Cassi arque com os custos pelo 
adoecimento relacionado ao trabalho.

Outro ponto importante foi a discussão 
sobre um Plano de Carreira e remuneração 
(PCR) que garanta a ascenção real para 
todos.

"Precisamos, também, garantir a total 
isonomia entre todos os funcionários pré 

e pós 98, incorporados da Nossa Caixa ou 
seja lá qual for a intenção do banco em 
nos dividir", finaliza Otoni.

CAIXA
No Conecef pontos importantes foram 

discutidos, entre eles o pagamento total 
das horas extras independente do número 
de funcionários da agência (fim do banco 
de horas); o pagamento de ATS (Adicional 
por Tempo de Serviço) para todos; o fim do 
GDP e o fim do voto de minerva na Funcef.

" Foi um Conecef propositivo com gran-
de representatividade dos trabalhadores 
da Caixa. O maior desafio agora é transfor-
mar nossas proposições em conquistas", 
disse Jorge Furlan, diretor do Sindicato e 
funcionário do banco.

Para Maria Rita Serrano, diretora do Sin-
dicato e  representante dos funcionários 
no Conselho de Administração da Caixa, 
o Conecef abriu o debate sobre a campa-
nha salarial desse ano, além de questões 
específicas, foi discutida a importância da 
Caixa como banco Público e o papel que o 
Sistema financeiro deveria cumprir no Bra-
sil. "O fundamental a partir de agora é que 
os bancários se apropriem desse temário e 
participem das atividades do Sindicato na 
organização da Campanha Nacional deste 
ano”, disse Maria Rita.
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Diretores do Sindicato visitaram, no dia 11, o acampamento 
dos trabalhadores da Mercedes-Benz para levar o apoio e a 

solidariedade. Os metalúrgicos da empresa estão protestando 
contra a demissão de centenas de companheiros e lutando pela 
manutenção do emprego na companhia. "Nós fomos prestar a 

nossa solidariedade aos companheiros metalúrgicos da Mercedes, 
acampados há 5 dias lutando para recuperar seus empregos. 

Foram 500 trabalhadores demitidos em maio deste ano. A 
luta é pela retomada das negociações e implementação de um 

Programa de Proteção ao Emprego, como existe na Alemanha", 
disse Carina Leone, diretora do Sindicato 

e funcionária do Itaú - PAB Mercedes.  

EDITAIS

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO RAMO FINANCEIRO DO GRANDE ABC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 43.339.597/0001-06, Registro 
sindical nº 46000.005206/00-46 por seu Presidente abaixo assinado, tendo em vista o disposto no artigo 2º da Portaria 373 de 25 de fevereiro de 2011 do Minis-
tério do Trabalho e Emprego, convoca todos os empregados do Banco Votorantim S/A e BV Financeira, sócios e não sócios, da base territorial deste Sindicato 
(Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), para a assembleia geral extraordinária que 
se realizará dia 16 de Junho de 2015, em primeira convocação às 18h30min e em segunda convocação às 19h00min, na sede do Sindicato, sito na Rua Cel. Fran-
cisco Amaro nº 87, Bairro Casa Branca, Santo André, SP, para autorizar a diretoria a proceder a renovação e assinatura dos acordos  coletivos de trabalho sobre 
sistema alternativo eletrônico de controle de jornada, bem como acordos coletivos de participação nos resultados (exercício 2015) do Banco Votorantim e BV 
Financeira, podendo delegar poderes para tanto.

Santo André, 12 de Junho de 2015.
Eric Nilson Lopes Francisco - Presidente - CPF/038.072.248-82

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro do Grande ABC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 43.339.597/0001-06, Registro sindical nº 

46000.005206/00-46, por sua Presidenta abaixo, convoca seus associados, empregados em empresas do ramo financeiro, dos municípios de Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, para Assembleia Extraordinária que será realizada dia 25 do mês 
de junho de 2015, em primeira convocação às 18h30 min e em segunda convocação às 19h00 min, na Rua Cel. Francisco Amaro, 87 - Bairro Casa Branca, Santo 
André/SP, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: 

Eleição dos delegados para o 14º CECUT que será realizado de 24 a 27/08/2015 e 12º CONCUT que será realizado de 13 a 16/10/2015.
Santo André, 14 de junho de 2015. 
Eric Nilson Lopes Francisco - Presidente - CPF/038.072.248.82

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro do Grande ABC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 43.339.597/0001-06, Registro sindical nº 

46000.005206/00-46 por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados de Financeiras da base territorial deste Sindicato (Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), sócios e não sócios, para a assembleia geral extraordinária que 
se realizará no dia 16 de Junho de 2015, às 18h00min, em primeira convocação, e às 18h30min, em segunda convocação, no endereço à Rua: Cel. Francisco 
Amaro, 87, Bairro Casa Branca, Santo André/SP, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 1. Discussão e deliberação sobre aprovação 
da pauta de reivindicações da categoria dos financiários 2015/2016, inclusive sobre participação nos lucros e resultados para o exercício de 2015 e eventual 
convenção coletiva aditiva; 2. Autorização à diretoria da entidade para realizar negociações coletivas, celebrar convenção coletiva de trabalho, inclusive de PLR, 
bem como convenção coletiva aditiva e, frustradas as negociações, defender-se e instaurar dissídio coletivo de trabalho, bem como delegar poderes para tanto; 
3. Deliberação sobre desconto a ser feito nos salários dos empregados em razão da contratação a ser realizada;

Santo André, 12 de Junho de 2015. 
Eric Nilson Lopes Francisco - Presidente - CPF/038.072.248.82


