
1Nº 883 - AGOSTO  2015Notícias Bancárias



2 Nº 883 - AGOSTO  2015 Notícias Bancárias

CAMPANHA NACIONAL 2015

Conheça a mídia da Campanha

Bancários do ABC participam de passeata em São Paulo 

que marca lançamento da Campanha Nacional 2015

Diretores do Sindicato dos Bancários do ABC estiveram pre-
sentes na abertura da Campanha Nacional 2015 em São Paulo no 
dia 11. Como já é tradição, a passeata que percorreu as ruas São 
Bento, da Quitanda, Boa Vista até chegar à Praça Antônio Prado, 
em frente à sede do Sindicato, esbanjou criatividade e descon-
tração. Caveiras, pernas de pau, anjos e demônios prenderam 
a atenção nas ruas lotadas por onde a manifestação passou e 
deram o recado à população sobre um tema grave: a exploração 
que as instituições financeiras infligem não só aos bancários – 
com demissões, sobrecarga de trabalho, metas abusivas e assédio 
moral -, mas também à sociedade – com a cobrança exorbitante 
de juros e tarifas.

No próximo dia 21, sexta-feira, a caravana será em Santo 
André. Concentração às 8h30 na Sede Social do Sindicato, Rua 
Xavier de Toledo, 268 - Centro de Santo André - Participe!!!



3Nº 883 - AGOSTO  2015Notícias Bancárias

CAMPANHA NACIONAL 2015

Comando Nacional entrega pauta 
de reivindicações à Fenaban

A data-base da categoria é 1º de setembro. Negociações começam no dia 19.

Assembleia aprova 
minuta de reivindicações

Assembleia realizada na sede do Sindicato dos 
Bancários do ABC, no dia 06, ratificou a minuta de 

reivindicações da categoria bancária 2015 aprovada 
na 17ª Conferência Nacional dos Bancários.

O Comando Nacional dos Bancários, coordenado pela Contraf-
-CUT, entregou no dia 11, na sede da Federação dos Bancos 
(Fenaban), em São Paulo, a minuta de reivindicações da 

categoria da campanha 2015. A primeira reunião de negociação foi 
marcada para o dia 19, sobre o tema emprego. Belmiro Moreira, 
presidente do Sindicato dos Bancários do ABC, membro do Comando 
Nacional, esteve presente representando a Região.

As reivindicações dos bancários buscam a renovação com avanços 
da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), que é válida para funcio-
nários de bancos públicos e privados de todo país. Ficou definido o 
calendário de negociação da Campanha. Com a Fenaban, será nos 
dias 19/08, 02 e 03/09, 09/09 e 16/09. Com a Caixa, 26/08, 04/09, 
10/09 e 17/09. Já o BB só marcou a primeira rodada de negociação 
para o dia 26/08.

“Após muitos debates, reuniões, assembleias e as conferências 
Regionais e Nacional, foi definida a pauta de reivindicações que 
entregamos para a Fenaban. Agora é muito importante a partici-
pação de todos os bancários nesta luta por melhores condições de 
trabalho e, para isso, vamos mobilizar toda a categoria na Campanha 
Nacional 2015”, disse Belmiro Moreira, presidente do Sindicato dos 
Bancários do ABC.

(Veja na tabela ao lado as principais reivindicações ou acesse o 
site www.bancariosabc.org.br, no menu serviços/documentos para 
ver a íntegra da minuta).

Da esquerda para a direita: Ivone da Silva (Contraf), 
Alemão (pres. da Fetec-SP), Juvandia Moreira (Pres. Sindicato 
dos Bancários de SP), Belmiro Moreira (Pres. do Sindicato dos 

Bancários do ABC) e Murilo Portugal (Pres. da Febraban).

Principais reivindicações 

Reajuste salarial de 16%. (incluindo reposição da inflação mais 
5,7% de aumento real)
PLR: 3 salários mais R$7.246,82 
Piso: R$3.299,66 (equivalente ao salário mínimo do Dieese em 
valores de junho último).
Vales alimentação, refeição, 13ª cesta e auxílio-creche/babá: 
R$788,00 ao mês para cada (salário mínimo nacional).
Melhores condições de trabalho com o fim das metas abusivas 
e do assédio moral que adoecem os bancários.
Emprego: fim das demissões, mais contratações, fim da 
rotatividade e combate às terceirizações.
Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS)
Auxílio-educação: pagamento para graduação e pós.
Igualdade de oportunidades: fim às discriminações nos salários 
e na ascensão profissional de mulheres, negros, gays, lésbicas, 
transsexuais e pessoas com deficiência (PCDs).

Calendário de Negociações:
Fenaban

19/08 - 02 e 03/09 - 09/09 -16/09
Caixa
26/08 

Banco do Brasil
26/08
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HSBC / BRADESCO

Sindicato dos Bancários do ABC participa da 
Marcha das Margaridas em Brasília

Nos dias 11 e 12 Brasília recebeu mais 
uma edição da Marcha das Margaridas. 

A manifestação reuniu milhares de trabalhadoras do 
norte ao sul do país que defenderam um modelo de 

desenvolvimento sustentável com justiça, autonomia, 
igualdade e liberdade. Diretoras e diretores do Sindicato 

dos Bancários do ABC caminharam ao lado das 
“margaridas”, além de participarem das demais atividades 

que antecederam o evento, como a conferência realizada no 
dia 11. "Essa marcha é a maior manifestação de mulheres 

do mundo, no entanto, a grande mídia não fala nada, 
ignorando totalmente a organização e esse movimento que 

luta pela igualdade e justiça", destaca Inez Galardinovic, 
diretora do Sindicato que esteve presente na marcha.

Ato em defesa do emprego é realizado na Região
O Sindicato promoveu no dia 07 em Santo André e São 

Bernardo, e no dia 12 em Mauá, atividade em defesa do em-
prego no HSBC e Bradesco. Os diretores colheram assinatura 
nas agências e corredores comerciais em um abaixo-assinado 
que reivindica a manutenção do emprego. Além disso distri-
buíram material sobre a atual situação do banco para clientes, 
usuários e bancários.

“Colhemos assinaturas dos bancários, clientes e usuários 
do Bradesco e HSBC em defesa da manutenção do emprego 
e dos direitos dos cerca de 115 mil trabalhadores dos dois 
bancos. Não aceitamos, em hipótese alguma, que milhares de 
pais e mães de família sejam prejudicados, pois o trabalho faz 
parte da dignidade do ser humano”, disse Belmiro Moreira, 
presidente do Sindicato e funcionário do HSBC.

Belmiro lembra que várias ações vêm sendo promovidas para 
garantia do emprego no banco inglês e agora, também, no Brades-

co. “Além das manifestações e abaixo assinado já foram realizados 
encontros com representantes dos bancos”, finaliza.


