
1Nº 878 - JUNHO  2015Notícias Bancárias

Notícias Bancárias
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro do Grande ABC - Filiado à Fetec SP/CUT e Contraf/CUT

ANO XXI - Nº 881 - JULHO DE 2015

www.bancariosabc.org.br

PLR MAIOR
ReAjuste cOM 

AuMentO ReAL FIM DO AssÉDIO 
MORAL

FIM DAs MetAs 

ABusIVAs

AInDA nestA eDIçãO:

Campanha pelo emprego no HSBC

Página 2

Reintegração de bancária do Bradesco 
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Caixa: CEE discute contratações e GDP
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Bancários definem pauta 
nesta semana

Após consulta à categoria, conferências e assembleias em todo o 
Brasil, encontro nacional decide itens da minuta entre os  

dias 31 de julho e 2 de agosto.  

com a presença do 
ex-presidente LuLa, sindicato 

ceLeBra nova gestão
Posse festiva e política aconteceu na última sexta, 24, no clube Primeiro de Maio, em Santo André, 
com a participação de lideranças sindicais e políticas, entre elas o ex-presidente da República Luiz 
Inácio Lula da Silva. Lula falou sobre as mudanças no sindicalismo e o desejo de retornar em breve 
ao Sindicato para debater com a categoria. Criticou o clima de intolerância e ódio e avisou: quem 

apostar no fracasso do País vai quebrar a cara. Pg 4

Diretores do Sindicato ao lado do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, durante a solenidade de posse 

política e festiva

O presidente do Sindicato, Belmiro Moreira, discursa 
durante o evento; ao lado, o encontro com o ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva
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Leia mais sobre os resultados da consulta no Grande ABC e as conferências regional e estadual na página 3
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HSBC BRADESCO
Assine o abaixo-assinado pela manutenção do emprego
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Atividade coleta assinaturas em agências e no centro de Santo André

O Sindicato promoveu 
na última segunda, 
27, atividade em de-

fesa do emprego no HSBC. Os 
diretores sindicais levaram 
abaixo-assinado que reivindica 
a manutenção do emprego a 
agências da região central de 
Santo André. Também montaram posto fixo 
para coleta de assinaturas na rua Oliveira 
Lima.

O abaixo assinado também pode ser 
acessado pelo site do Sindicato (www.
bancariosabc.org.br). A ideia é que todos 
participem para evitar a ocorrência de de-

missões com a venda do banco. 
As últimas notícias informam 
que o HSBC deverá ser vendi-
do para o Bradesco, mas até 
o fechamento desta edição o 
anúncio não havia sido feito 
oficialmente.

O presidente do Sindicato, 
Belmiro Moreira, lembra que várias ações 
vêm sendo promovidas para garantia do em-
prego no banco inglês. “Além das manifesta-
ções e abaixo assinado já foram realizados 
encontros com representantes da política e 
economia nacional e com entidades inter-
nacionais que apoiam nossa luta”, destaca.

CAIXA

Sindicato conquista 
reintegração de bancária

Rita havia sido dispensada em 2010, quando 
se encontrava com problemas de LER/DORT

A bancária Rita de Cássia dos Santos Ro-
drigues, dispensada pelo Bradesco em 
março de 2010, quando se encontrava 

com a saúde abalada por problemas de LER/
DORT, foi reintegrada ao trabalho no último 
22 de julho. Para conquistar esse direito, Rita 
procurou o Sindicato, recebendo a orientação 
de que se afastasse pelo INSS.

 Com isso, ela passou a receber o benefício 
de auxílio-doença acidentário (B-91), conce-
dido apenas em caso de doença profissional 
e que garante o emprego por no mínimo de 
12 meses após a alta. “Como conseguiu o 
afastamento no curso do aviso prévio, e o 
aviso prévio integra o contrato de trabalho 
conforme jurisprudência do TST, ela obteve 
todas as garantias da lei, entre elas a estabi-
lidade no emprego”, explica o diretor sindical 
Gheorge Vitti Holovatiuk.

 Ao ser reintegrada, Rita também entregou 
ao banco uma comunicação de sua esta-
bilidade no emprego -  agora, em razão da 
estabilidade pré-aposentadoria, prevista no 
CCT. “O caso da Rita demonstra o quanto é 
importante ao trabalhador ter conhecimento 
de seus direitos. Todos os bancários podem 
contar com o Sindicato para orientação e 
assessoria”, destaca o diretor sindical. 

A Comissão Executiva dos Empregados 
da Caixa (CEE/Caixa), que assessora a 
Contraf/CUT nas negociações com o 

banco, em reunião da mesa permanente rea-
lizada na quarta, 22, cobrou posicionamento 
da empresa sobre mais contratações de em-
pregados. Até agora, o Conselho Diretor da 
Caixa não definiu como será a reposição dos 
trabalhadores que se desligaram no primeiro 
semestre por meio do Plano de Apoio à Apo-
sentadoria (PAA).

A Caixa alega que o banco vai cumprir o que 
está previsto no Acordo Coletivo de Trabalho 
2014/2015, ou seja, a contratação de mais 
2 mil empregados até dezembro de 2015. 
No entanto, ao fixar este número durante a 
campanha salarial do ano passado, não havia 
perspectiva de realização do PAA, o que acar-
retou a saída de mais de 3 mil trabalhadores.

Em 2014, quando o ACT foi fechado, a 
Caixa já havia atingindo a marca de 101 mil 
empregados, o que significa que o total che-
garia a 103 mil no final deste ano. Na prática, 
porém, aconteceu exatamente o contrário. No 
último dia 30 de junho, a empresa informou 
no Diário Oficial da União que o seu quadro 
de pessoal era de 97.975 providos, implicando 
em uma redução considerável do número de 
empregados.

Dados da Pesquisa de Emprego Bancário 
(PEB) realizada pela Contraf-CUT com apoio 
do Dieese, divulgados também na quarta, 22, 

revelam que aa Caixa apresentou, nos primei-
ros seis meses de 2015, a maior redução de 
pessoal, com o corte de 2.058 postos de traba-
lho. O levantamento é elaborado com base nos 
números do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) do Ministério do 
Trabalho e Emprego.

A CEE/Caixa convocou para 6 de agosto o 
Dia Nacional de Luta por Contratação Urgente 
na Caixa. Cartazes já foram enviados para as 
agências e entidades sindicais de todo o País. 
Um abaixo-assinado pode ser baixado em 
www.fenae.org.br/maisempregadosja. Após 
o recolhimento das assinaturas, o documento 
será encaminhado à presidenta Dilma Rousseff 
e à presidenta do banco, Miriam Belchior. 
Também há no site uma Carta aos Clientes e 
Usuários da Caixa, que reforça que todos os 
brasileiros são afetados pela falta de empre-
gados nas unidades.

Não ao GDP - A CEE/Caixa voltou a cobrar 
o fim do programa Gestão de Desempenho 
de Pessoas (GDP. O banco informou que vai 
manter o GDP, mas admitiu a possibilidade de 
discutir com os trabalhadores. Outros pontos 
debatidos foram o PSIC, suspensão do corte de 
ponto dos empregados que participaram das 
mobilizações nacionais; condições de trabalho 
na agência-barco Ilha de Marajó, adiantamen-
to odontológico, validação de atestados médi-
cos, LIP e valorização dos profissionais da TI.

CEE reivindica contratações e fim do 
GDP, mas banco mantém intransigência

PAA levou à saída de mais de 3 mil trabalhadores; abaixo-assinado por contratação urgente já pode ser acessado

A bancária Rita de Cássia dos Santos 
Rodrigues, em frente à agência do banco 

em São Caetano

campeonato de 
futeBoL 2015  

Inscrições podem ser feitas 
até 30 de julho

 FestA DOs BAncáRIOs 2015: reserve o seu convite
A comemoração do Dia dos Bancários será em 28 de agosto, com jantar dançante no restaurante Florestal, em 

São Bernardo, a partir das 19h. Fique atento às datas para não perder o prazo e garantir seu convite

28 de agosto

Reservas para a festa: De 27/7 a 31/7, das 9h às 18h  |  Inscrição para a lista de espera: De 3/8 a 7/8  |  entrega 
dos convites reservados (*): De 10/8 a 21/8  |   entrega dos convites dos inscritos na lista de espera: De 24/8 a 27/8          

Local e horário de retirada dos convites: Sede do Sindicato – Rua Francisco Amaro, 87, Centro, Santo André 
Das 8h às 18h - T.: 4436-6312 / 4436-4371 

(*) Atenção: Convites reservados não retirados até 21/08 irão para os inscritos na lista de espera.
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A elaboração da pauta de reivindicações da 
campanha nacional dos bancários 2015 
entra na reta final nesta semana. Nos 

últimos dias foram realizadas as conferências por 
região (no caso do Grande ABC pela Regional 5, 
em 18 de julho) e a do estado de São Paulo, no 
sábado passado (25). Entre 31 de julho e 2 de 
agosto será a vez do encontro nacional, quando 
finalmente serão definidos os itens da minuta que 
será entregue à Fenaban.

Como já ocorre há alguns anos, todo o processo 
tem início com uma ampla consulta à categoria, 
que responde várias questões para apontar suas 
necessidades e prioridades. No Grande ABC a con-
sulta ficou disponível no site do Sindicato, e 769 
trabalhadores e trabalhadoras participaram. Eles 

CAMPANHA NACIONAL 2015

Encontro nacional dos bancários decide a pauta que será entregue à Fenaban
Conferência será realizada de 31 de julho a 2 de agosto, com foco nos itens aprovados assembleias e nas conferências regionais e estaduais

Conferência Estadual: reajuste deve contemplar inflação mais 5% de real

Consulta revela desejo de 
aumento real e melhores 

condições de trabalho e saúde

Dos 769 bancários que responderam à 
consulta no Grande ABC 600 são sindi-
calizados. Para a maioria, o índice a ser 

reivindicado neste ano deve ser superior a 11,1% 
(23,80% esperam que chegue a 13%, e outros 
17,69% até 15%), com aumento real. Um valor 
maior na PLR também é reivindicado por 56,49% 
dos participantes.

Já no diagnóstico das condições de trabalho e 
saúde chama atenção o desejo pelo fim das metas 
abusivas (reivindicado por 48,16%) e o combate 
ao assédio moral (42,49%). Embora 85,18% não 
tenham se afastado do trabalho do último ano, 
14,82% revelaram o uso de medicação controlada 
no período, um evidente alerta para as situações 
de estresse vivenciadas no trabalho bancário.

A maioria també m defende a democratização 
da mídia no País (65,41%), a regulamentação 
do sistema financeiro (79,32%) e uma reforma 
política para acabar com o financiamento de em-
presas em campanhas eleitorais (81,53%). Nada 
menos que 68,14% consideram muito importante 
uma greve geral contra a terceirização. “A inten-
ção de participar desta campanha também foi 
expressiva. Os desafios serão muitos, mas com 
organização e participação poderemos obter 
avanços”, destaca o presidente do Sindicato, 
Belmiro Moreira.

responderam a questões relacionadas ao reajuste 
salarial, saúde e segurança bancária, participação 
na campanha e formas de comunicação com a 
categoria, além de outras de interesse nacional 
como a democratização da mídia e as formas de 
financiamento das campanhas eleitorais.

Para o presidente do Sindicato, Belmiro Morei-
ra, a construção da pauta de reivindicações segue 
“um processo democrático e transparente, que 
inicia com o trabalhador bancário e depois volta 
a ele, para que aprove ou não os itens da pauta”. 
Isso porque, com os dados da consulta em mãos 
e a realização dos encontros regionais, os itens 
definidos são novamente apresentados aos tra-
balhadores e reafirmados em assembleia – a do 
Grande ABC ocorreu em 22 de julho. 

Leia, nesta página, os principais resultados da 
consulta feita com a categoria no Grande ABC e 
detalhes das conferências regional e estadual. “É 
importante que todos acompanhem e participem, 
porque o desfecho da campanha depende de cada 
um de nós”, destaca o presidente do Sindicato.

Fonte: Seeb ABC

saúde, condições de trabalho e segurança

nFim das metas abusivas

nCombate ao assédio moral  

nIsonomia de direitos 
aos afastados por licença 
médica  

nCombate ao assédio 
sexual  

nNR

Conferência da Regional 5 define por reivindicação de aumento real de 5%

Ao microfone, o diretor do Sindicato, Gheorge Vitti, 
durante apresentação na conferência da Regional 5
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Reunidos no último sábado, 18, em Pindamo-
nhangaba (SP), representantes do Sindicato 
participaram da conferência regional que 

discutiu e aprovou propostas para a campanha na-
cional 2015. Bancários e bancárias das regiões de 
Taubaté, Mogi das Cruzes e Guarulhos, que junto 
com o Grande ABC formam a Regional 5, também 
abordaram temas da política e economia do País.

A conferência definiu como itens de reivindica-
ção econômicos o reajuste salarial que contemple 
a inflação do período mais 5% de aumento real, o 
que deve atingir cerca de 13%. Na Participação dos 
Lucros e Resultados (PLR), chegou-se ao patamar de 
três salários mais R$ 6.247,26, acrescido do índice.

Já a discussão conjuntural contemplou a análise 

de temas relacionados à política, economia e comu-
nicação, entre outros. Uma apresentação também 
abordou a economia política das holdings financei-
ras e a organização do ramo financeiro.

Foram definidas ainda moções de repúdio ao 
presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) - pela forma desastrosa como vem 
conduzindo a votação de projetos como o da tercei-
rização, reforma política e redução da maioridade 
penal – e ao juiz Sérgio Moro, por adotar posturas 
que ferem a ordem legal do Direito. Outra moção 
pede a soltura de João Vaccari, já que o movimento 
sindical - da mesma forma que advogados crimi-
nalistas como José Roberto Batochio, entre outros 
- entende que sua prisão foi política.

O presidente do Sindicato Belmiro Moreira, ao microfone, 
ao lado dos presidentes dos sindicatos de Mogi das 

Cruzes, Taubaté e Guarulhos e da representante da Fetec-
SP, Jackeline Machado.

A 17ª Conferência Estadual dos Bancários, 
realizada no sábado (25) em São Paulo, 
com a participação de 331 delegados, 

definiu por reposição salarial que contemple a 
inflação acumulada no período compreendido 
entre 01.09.2014 a 31.08.2015 mais 5% de 
aumento real, o que daria um índice total de 
15,24% de reajuste. 

Outros itens aprovados que agora serão 
levados ao encontro nacional são a valorização 
dos pisos e PLR melhor (três salários reajustados 
mais parcela fixa de R$ 6.247,26), defesa do em-
prego, fim das terceirizações, valorização profis-

sional e melhores condições de trabalho, com 
combate ao assédio moral e metas abusivas.

A garantia de segurança bancária também 
deve permanecer no foco da categoria, que 
reivindica a devida instalação de equipamentos 
e adoção de medidas de prevenção contra as-
saltos, sequestros e extorsões.  Como estratégia 
de campanha, a 17ª Conferência Estadual da 
FETEC-CUT/SP reiterou ainda a importância da 
unidade da categoria para pressionar os bancos 
na mesa de negociação. E a palavra de ordem 
é solidariedade da classe trabalhadora, frente 
à crise institucional pela qual passa o Brasil.
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SINDICAtO
Com Lula, bancários do ABC celebram 

posse da nova diretoria
Ex-presidente falou sobre sindicalismo e as conquistas dos brasileiros, avisando que quem aposta no fracasso do País 
vai quebrar a cara; também anunciou o desejo de retomar ao Sindicato para participar de debate com a categoria

Representantes sindicais e políticos presen-
tes à posse no dia 24 destacaram a impor-
tância da categoria bancária para o País. 

O presidente da CUT São Paulo, Adi dos Santos, 
que representou o presidente da CUT nacional, 
Vagner Freitas, lembrou que a categoria bancária 
negocia nacionalmente, e que é “um orgulho” 
que seja filiada à CUT. 

Já o presidente da Contraf-CUT, Roberto von 
der Osten, lembrou que os bancários estão dis-
cutindo sua pauta de reivindicações (leia mais 
sobre o tema na pg.3), e que além da campanha 
por melhores salários, será necessário caminhar 
com a CUT na campanha pela defesa dos direitos 
dos trabalhadores e a democracia. 

A presidenta do Sindicato dos Bancários de 
São Paulo, Juvândia Moreira, os prefeitos de São 
Bernardo (Luiz Marinho) e Santo André (Carlos 
Grana) também participaram da posse, assim 
como os deputados Vicentinho, Luiz Turco, o ex-
-deputado federal Vanderlei Siraque e a vereado-
ra de Santo André Bete Tonobohn, entre muitas 
outras lideranças sindicais e políticas.

A posse festiva e política da nova diretoria 
do Sindicato teve um convidado muito 
especial: o ex-presidente da República 

Luiz Inácio Lula da Silva, que noite de sexta, 24, 
discursou para a categoria e lideranças políticas 
e sindicais presentes ao clube Primeiro de Maio, 
em Santo André. Ao se dirigir ao novo presidente 
da entidade, Belmiro Moreira, Lula lembrou de 
seu primeiro discurso como presidente do Sin-
dicato dos Metalúrgicos do ABC em 1975, e da 
emoção que também sentira naquele momento. 
Ele destacou ainda que hoje, com o avanço da 
tecnologia e novos desafios, é muito mais difícil 
atuar como sindicalista.

O ex-presidente também falou sobre o clima 
de intolerância e ódio que se vive hoje, apesar 
das muitas conquistas obtidas nos governos 
do PT, e deixou um recado aos que apostam 
no fracasso do Brasil: ¨Essas pessoas, que que-
braram o País duas vezes, é que vão quebrar (a 
cara)”, afirmou. Sua proposta, de retornar em 
breve para um debate político com a categoria 
bancária no ABC, veio ao encontro do Sindicato-
-cidadão que o novo presidente da entidade pre-
tende impulsionar em sua gestão. “Queremos 
discutir políticas públicas e tudo o que interesse 
aos bancários, não só como trabalhadores, mas 
como cidadãos”, afirmou Belmiro.

A presença do ex-presidente Lula atraiu 
grande parte da imprensa nacional ao 
clube Primeiro de Maio. Como esperado, 

porém, a mídia ateve-se ao discurso de Lula 
sobre o País, sem abrir espaço para a questão 
sindical ou da categoria bancária, que se prepa-
ra para mais uma campanha nacional. 

Em entrevistas concedidas pelo presidente 
do Sindicato, Belmiro Moreira, ele destacou a 
necessidade de se priorizar o emprego, e de 
como sua gestão deve focar nas parcerias que 
permitam a elaboração de políticas públicas 
e demais iniciativas de interesse a todos os 
cidadãos. “Queremos levar esse debate para 
dentro de cada banco”, anunciou.

Evento teve repercussão nacional
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Eric Nilson, ex-presidente do Sindicato (atrás de 
Lula), e Belmiro Moreira, que assume o posto: 

prioridade ao Sindicato-cidadão

Nas fotos acima, diretores do Sindicato e lideranças 
políticas e sindicais ao lado do ex-presidente Lula, cujo 
discurso abordou os rumos do sindicalismo e do País

Belmiro Moreira, novo presidente do Sindicato, 
concede entrevista: prioridade ao emprego

Apesar da noite chuvosa, festa teve grande 
público, animado pela banda Volpe

Participantes destacam 
importância da categoria


