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Posse dos diretores eleitos em abril ocorreu em 1º de julho e foi marcada por palestras e debates

AindA nestA edição:
•      Bradesco: entrega da pauta específica .....................................

•      HSBC: A prioridade é o emprego ............................................... 

•      Terceirização: Sindicato participa de audiência na Alesp .........

•      Esportes – Inscreva-se para o campeonato de futebol ............

Novo presidente do Sindicato, Belmiro Moreira, discursa na solenidade de abertura da posse

SINDICATO TEM 
NOVA DIRETORIA

Fo
to

: V
al

di
r L

op
es

Confira prioridades da gestão 

que se inicia em entrevista 

com o novo presidente, Belmiro 

Moreira, na pág. 4

pág. 2
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pág. 4

Leia mais sobre 

a posse 

na pág. 3
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BRADESCO

CATEGORIA
Participe da consulta para elaboração da pauta da 

Campanha Nacional 2015
Questionário que vai definir prioridades da minuta já está disponível no site do Sindicato

Conhecer as opiniões dos bancários 
para elencar as prioridades da catego-
ria na pauta de reivindicações deste 

ano é o objetivo da consulta que dá início 
à Campanha Nacional dos Bancários 2015. 
O questionário já pode ser acessado no site 
do Sindicato (www.bancariosabc.org.br) ou 
ser solicitado a um diretor sindical.

É muito importante que todos os bancá-
rios da região participem, pois a consulta 
traz questões como o índice de reajuste 
mais justo e prioridades nas áreas de saúde, 
segurança e condições de trabalho. Não é 

necessário que o bancário se identifique. 
O resultado da consulta será tabulado e os 
dados reunidos para aferição, permitindo 
um diagnóstico nacional da categoria.

Com esses dados em mãos, a pauta de 
reivindicações será elaborada nos encon-
tros estaduais e definida na Conferência 
Nacional, que ocorre neste mês. No ano 
passado, por exemplo, a campanha trou-
xe como conquista o aumento real nos 
salários pelo décimo-primeiro ano con-
secutivo, além de crescimento na PLR e o 
vale-cultura.  

os trabalhadores do Bradesco entre-
garam no dia 23 de junho sua pauta 
de reivindicações ao banco. A pauta 

específica foi definida pela Comissão de 
Organização dos Empregados do Bradesco 
(COE) do Bradesco no Encontro Nacional dos 
Funcionários do Bancos Privados, organizado 
pela Contraf-CUT entre os dias 26 e 27 de 
maio, em São Paulo. 

Participaram da entrega da pauta o di-
retor do Sindicato e coordenador da COE, 
Gheorge Vitti, e a presidenta do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, Juvandia Moreira. O 
documento foi entregue à diretora de RH do 

banco Glaucimar Peticov. Ficou definido que 
em 16 de julho haverá a primeira rodada de 
negociações. “É fundamental que os bancá-
rios do Bradesco estejam juntos nessa luta, 
para mostrar nossa força e conquistarmos 
melhores condições de trabalho”, afirmou 
Gheorge.

dia nacional de Luta – Além da entrega 
da pauta, os trabalhadores do Bradesco 
realizaram o Dia Nacional de Luta, com ma-
nifestações em todo o País, dando início à 
Campanha Nacional 2015. No Grande ABC 
aconteceram atividades nas regionais Santo 
André, São Bernardo e São Caetano.

Trabalhadores entregam minuta específica de 
reivindicações ao banco

Também foi realizado Dia de Luta, com mobilizações em todo o Brasil

sindicatos denunciam riscos da terceirização 
em audiência pública na Alesp - Diretores do 
Sindicato participaram, em 29 de junho, de 
audiência pública sobre o Projeto de Lei da 
Câmara (PLC) 30/2015, que libera a terceiri-
zação ilimitada, inclusive na atividade-fim. A 
audiência ocorreu na Assembleia Legislativa 
de São Paulo (Alesp) e integrou agenda na-
cional promovida pela Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa do Senado 
(CDH), com o objetivo de dialogar com a popu-
lação sobre as consequências que o PLC pode 
acarretar para a classe trabalhadora.

Foto: Seeb ABC

HSBC

Diretores do Sindicato durante o Dia Nacional de 
Luta, que atingiu regionais de Santo André, 

São Bernardo e São Caetano

os sindicatos e demais 
entidades bancárias da 
CUT  estão unidos na 

luta pela manutenção do em-
prego no HSBC. “A mobilização 
de todos os atores políticos que 
de alguma forma possam ajudar 
a construir um acordo que ga-
ranta o emprego com o banco comprador é 
nosso principal objetivo”, destaca o presidente 
do Sindicato, Belmiro Moreira, lembrando, 
porém, que os bancários têm que demons-

trar mobilização para buscar essa 
conquista.

Entre as várias ações já realiza-
das pelas entidades cutistas estão 
reuniões com políticos e represen-
tantes da UNI Américas Finanças, 
envolvendo bancários de toda a 
América Latina na defesa do em-

prego no HSBC. Em encontro com integrantes 
do Conselho Administrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade) também ficou garantido que o 
órgão vai atuar na venda dos ativos do banco. 

Unidos pela manutenção do emprego
Entidades cutistas buscam apoio para que banco comprador se comprometa a não demitir



3Nº 879 - JUNHO  2015Notícias Bancárias

A nova diretoria do Sindicato dos Bancários do ABC, 
eleita em abril, tomou posse na última quarta-
-feira, 1º de julho. O dia da posse foi marcado 

pela realização de palestras e debates na sede social da 
entidade, dando a tônica desejada pela gestão que se 
inicia: a ênfase à formação dos trabalhadores bancários. 
Justamente por isso a atividade foi chamada de ´posse 
formativa´, já que a posse festiva e política está marcada 
para 24 de julho no clube Primeiro de Maio, em Santo 
André.

“Estamos juntos iniciando um mandato que é a con-
tinuidade de 21 anos de gestão cutista e do Sindicato-
-cidadão. A formação será nossa linha de frente, e daqui 
a três anos espero ver que cada um de nós avançou na 
discussão de temas não só sindicais, mas também polí-
ticos”, afirmou o novo presidente do Sindicato, Belmiro 
Moreira, destacando ainda a prioridade à comunicação 
com os bancários. “Nosso Sindicato já tem a aprovação 
de 82% da categoria, e queremos ir além, com a for-
mação de lideranças regionais ou, quem sabe até, em 
nível nacional”, ressaltou. A posse teve início com uma 
homenagem a Eric Nilson, que deixa a presidência. Eric 
enfatizou e agradeceu o empenho de todos durante sua 
administração. 

Palestras – Durante o período da manhã a bancária e 
pesquisadora Ana Tércia Sanches apresentou a palestra A 
Terceirização no centro da disputa social. Ela fez um rápido 
histórico sobre a terceirização no Brasil e derrubou mitos 
como o de que terceirizar geraria emprego ou especializa-
ção. “O que a terceirização faz é transferir a outra condição 
(piorada) e, no caso dos bancários, ela realmente reduz 
o emprego”, apontou, acrescentando que a terceirização 
favorece a corrupção e promove a privatização do Estado, 
além da queda na qualidade do atendimento e quebra do 
sigilo bancário. “Pode reduzir os custos para os empre-
sários, mas aumenta para a sociedade, nos gastos com 
judiciário, adoecimento etc”, comparou.

Após o almoço, com música ao vivo, o dia de posse 
teve continuidade com a palestra do presidente do Sin-
dicato dos Metalúrgicos do ABC, Rafael Marques, que fez 
análise da atual conjuntura política e econômica. Rafael 
abordou o governo Dilma Rousseff e as principais ques-
tões políticas e econômicas em destaque. Também falou 
sobre a seletividade da mídia ao focar críticas apenas no 
Partido dos Trabalhadores (PT). “Essa crise, além de ser 
dura e perigosa, está sendo insuflada (pela mídia). E aí é 
política, não são só as medidas econômicas do governo”, 
avaliou, lembrando ainda da importância dos sindicatos, 
cujos representantes não podem se acomodar nem se 
perpetuar nos cargos.

As duas palestras foram seguidas de questionamentos 
e debates. Ao final do dia os diretores discutiram aspectos 
relacionados à organização interna e desenvolvimento da 
campanha nacional 2015. Para saber mais sobre as prio-
ridades da nova gestão do Sindicato leia entrevista com 
o presidente Belmiro Moreira na página 4 desta edição.

Dia da posse tem palestras e debates
Diretores sindicais discutiram terceirização, política e economia; objetivo é estimular a formação dos bancários

A pesquisadora Ana Tércia 
Sanches apresentou estudo 

e abordou mitos sobre a 
terceirização, alertando para 

seus riscosEric Nilson, que deixa a presidência do Sindicato, 
foi homenageado pela nova diretoria

Rafael Marques, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, focou 
nas questões do emprego e da política

Ao final dia, diretores discutiram questões 
da entidade e a campanha nacional 2015

Música ao vivo durante almoço da posse
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ENTREVISTA

O Sindicato abriu as inscrições para o Cam-
peonato de Futebol Society 2015. Cada equipe 
poderá inscrever 13 atletas, sendo no mínimo 10 
bancários sindicalizados e três não bancários – 
dois de linha e um goleiro (obrigatório). 

O valor da taxa de inscrição será de R$ 200 
por equipe formada só por bancários sindicali-
zados. No caso de equipes com não bancários 
será cobrado, além dos R$ 200, mais R$ 100 por 

atleta não bancário.
Quem não tiver equipe formada e quiser 

participar do campeonato deve enviar seu 
nome, a posição em que joga e o contato, que 
ajudaremos a montar as equipes. As inscrições 
devem ser feitas até 10 de julho pelo site www.
bancariosabc.org.br.  Mais informações pelo e-
-mail: esporte.cultura@bancariosabc.org.br ou 
pelo fone 4993-8299.

Novo presidente destaca como prioridades a luta pelo 
emprego e os direitos dos trabalhadores

o novo presidente do Sindicato é o ban-
cário Belmiro Moreira, funcionário do 
HSBC. Graduado em Administração de 

Empresas, com especialização em Economia do 
Trabalho e Sindicalismo, ele aponta como ques-
tões emergenciais da gestão que se inicia a luta 
pelo emprego e os direitos dos trabalhadores. 
Confira, abaixo, os principais projetos que devem 
marcar a nova administração 

A chapa 1 venceu as eleições com 97,8% dos 
votos, um índice bastante alto que aponta a 
confiança da categoria nessa próxima gestão. 
Quais serão suas prioridades?
Belmiro – Temos questões emergenciais, como a 
questão do emprego e a defesa e ampliação dos 
direitos dos trabalhadores. A crise não atinge o 
setor financeiro, mas ele vem demitindo já há al-
guns anos. E há casos pontuais, como o do HSBC, 
em que o risco para o emprego é ainda maior. 
Estamos atentos e buscando apoio do governo, 
da sociedade e mesmo de entidades internacio-
nais que reúnem trabalhadores bancários. Já a 
luta pela manutenção e ampliação de direitos 
trabalhistas terá que ser permanente, pois a 
ameaça também tem sido constante.

Como no caso da terceirização, por exemplo?
Belmiro – Sim. Essa é uma ameaça que sempre 
combatemos no sistema financeiro, e agora es-
tamos unidos com outras categorias, pois é um 
risco para todos os setores. Fizemos muitas ações 
já neste ano e vamos continuar nos mobilizando, 
porque não há outra alternativa senão lutar. É 
essa nossa organização que garantiu, por exem-
plo, a manutenção da Caixa 100% pública, uma 
campanha que nesse ano atingiu todo o Brasil e 
obteve sucesso.

e as questões relacionadas às condições de 
trabalho e segurança?

diretoriA exeCutivA 
Presidência: Belmiro Moreira (HSBC)
Secretaria-Geral: Gheorge Vitti Holovatiuk (Bradesco)
Secretaria de Finanças: João Antônio Pires (Santander)
Secretaria de Formação Sindical: Elaine Cristina Meirelles (Itaú 
Unibanco)
Secretaria de Saúde e Condições de Trabalho: Adalto Pinto 
(Caixa)
Secretaria de Imprensa e Comunicação: Otoni Pedro de Lima 
(Banco do Brasil)
Secretaria de Assuntos Jurídicos: Genilson Araújo (Bradesco)
Secretaria de Relações Sindicais e Sociais: Elizabeth Lopes Jorge 
(Itaú Unibanco)
Secretaria de Esportes e Cultura: Gilberto Paiva (Itaú Unibanco)
Conselho Fiscal: Elson Marcos Siraque, Maria Rita Serrano, Ya-
suki Niiuchi. Suplentes: Adnéa Rodrigues, Inez Galardinovic.
Conselho de Diretores: Adma Maria Gomes, Ageu Ribeiro 
Moreira, Anaide Silva, Carina Leone, Cláudia Ribeiro, Darci 
Torres Medina´Lobão´, Edson Aparecido da Silva, Eric Nil-
son, Hugo Saraiva, Itamar José Batista, Jorge Luiz Furlan, 
Karin Gonzalez, Marcelo Alves de Souza, Teresa Cristina 
Malosso, Vagner de Castro, Wagner Arruda.

Belmiro -  Nossa proposta é fiscalizar essas con-
dições e ajudar a melhorá-las com a promoção 
de campanhas que combatam fatores de risco, 
como por exemplo o assédio moral, que é um 
problema grave e um fator de adoecimento do 
bancário. Também venho participando há alguns 
anos das reuniões sobre segurança bancária no 
País, e projetos-piloto vêm sendo testados para 
redução da violência. Paralelamente, é preciso 
fiscalizar os bancos, que muitas vezes se recusam 
a investir em segurança.

Qual é a expectativa para a campanha nacional 
2015 da categoria bancária?
Belmiro – As campanhas salariais nunca são 
fáceis, pois o banqueiro tem o lucro como 
prioridade, e mesmo que ele seja um alto lucro 
reluta em repassar aos trabalhadores. Esse ano 
será especialmente difícil. Os bancos não estão 
em crise, mas outros setores sim, e é claro que 
os banqueiros vão se aproveitar disso para re-
cusar nossas reivindicações econômicas, entre 
as quais estão a manutenção de uma política 
de valorização dos salários, com aumento real, 
e maior distribuição da Participação nos Lucros 
e Resultados (PLR), além de melhoria das condi-
ções de trabalho. Então nossa organização terá 
que ser muito mais forte e ampla. O bancário 
pode contar com o Sindicato, e esperamos poder 
contar com cada um dos bancários e bancárias 
de nossa base.

e o que se pode esperar das demais ações do 
sindicato?
Belmiro -  Daremos continuidade aos projetos de 
cursos, convênios e atividades de cultura e lazer, 
assim como as de formação dos trabalhadores. É 
um caminho que já trilhamos, com a realização 
de palestras, apresentações artísticas, cursos 
e campeonatos, como o que acontece nesse 
momento, de futebol society. O objetivo é pos-

A b e r t a s  a s  i n s c r i ç õ e s  p a r a  o  C a m p e o n a t o  d e  F u t e b o l  S o c i e t y  2015

Prazo vai até 10 de julho

sibilitar sempre a comunicação e a convivência, 
estreitando os laços entre Sindicato e bancário 
e destacando a questão de gênero, com a valo-
rização da participação das mulheres. Também 
continuaremos a nos envolver com todas as 
questões de interesse da sociedade, como saú-
de, educação, segurança, mobilidade urbana, 
entre muitas outras, dentro da nossa trajetória 
de Sindicato-cidadão.

Belmiro Moreira é o novo presidente do Sindicato


