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CAMPANHA NACIONAL 2015

Na primeira rodada de negociação da 
Campanha Nacional Unificada 2015, 
entre representantes do Comando 

Nacional dos Bancários e da Fenaban, no 
dia 19 de agosto, os bancos não assumiram 
qualquer compromisso com a manutenção 
dos empregos da categoria. A categoria rei-
vindica o fim da rotatividade, o combate à 
terceirização (inclusive via correspondentes 
bancários), mais contratações, respeito à 
jornada de trabalho e criação de grupo para 
discutir a automação, entre outros itens. 

“Enquanto os bancos defendem a preca-
rização através da terceirização e dos corres-
pondentes bancários, os representantes dos 

Bancos não assumem compromisso com emprego
Representantes da Fenaban também negam a ocorrência de demissões, 

embora cortes sejam atestados pelo Caged
trabalhadores exigem garantia de emprego, 
o fim das terceirizações, mais contratações, 
respeito à jornada de trabalho e fim da rota-
tividade, que corrói o ganho proporcionado 
pelo aumento real e reduz a média salarial”, 
compara o presidente do Sindicato, Belmiro 
Moreira, que integra o Comando Nacional 
dos Bancários e participou da reunião.

Redução - A Fenaban negou haver demis-
sões no momento e seus dirigentes também 
se mostraram contrários à Convenção 158 
da Organização Internacional do Trabalho, 
que disciplina o término de contrato de 
trabalho pelo empregador e determina a 

necessidade de justificativas para a dispen-
sa. “A afirmação dos banqueiros é absurda, 
pois só de janeiro a junho deste ano, de 
acordo com dados do Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados), o setor 
bancário cortou 2.795 empregos”, destaca 
Belmiro. 

No início dos anos 1990, o Brasil tinha 
732 mil bancários. Em 2013, esse número 
caiu para 511 mil, segundo a Relação Anual 
de Informações Sociais (RAIS), do Ministério 
do Trabalho e Emprego. “O Brasil perdeu um 
HSBC de bancários nos últimos três anos, 
pois o banco conta hoje com 21 mil funcio-
nários que, aliás, correm risco de demissão 
com a venda do banco para o Bradesco”, 
avalia o presidente do Sindicato, acrescen-
tando que “os trabalhadores são contra 
o projeto de terceirização que tramita no 
Senado, e eles (os banqueiros) deixam claro 
que são a favor “.

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 diante dos riscos de aprovação do PLC 30/15 no Senado Federal, além da 

ratificação da Convenção 158 da OIT, que coíbe dispensas imotivadas.

Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS): para todos os bancários.

Auxílio-educação: pagamento para graduação e pós.

Prevenção contra assaltos e sequestros: permanência de dois vigilantes por andar nas 

agências e pontos de serviços bancários, conforme legislação. Instalação de portas 

giratórias com detector de metais na entrada das áreas de autoatendimento 

e biombos nos caixas. Abertura e fechamento remoto das agências, 

fim da guarda das chaves por funcionários.
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música, teatro e humor para unir e reivindicar
Atividades do Sindicato, em conjunto com a Fetec-SP/CUT, no calçadão da Oliveira Lima 
e ruas centrais de Santo André marcaram lançamento da campanha nacional unificada

O Sindicato dos Bancários do ABC lan-
çou na última sexta, 21, a campanha 
salarial 2015, que tem como mote 

“Exploração não tem perdão”, em alusão aos 
altos lucros dos banqueiros e às más condi-
ções de trabalho e salário dos bancários. O 
lançamento abordou a temática em músicas 
e esquete teatral, envolvendo o público 
presente no calçadão da rua Oliveira Lima e, 
mais tarde, em passeata pelas ruas  de maior 
concentração bancária de Santo André. 

“Queremos dizer que o emprego é fun-
damental, e que cada bancário, no dia a dia, 
deve conversar sobre esta exploração a que 
são submetidos não só os funcionários, mas 
também os clientes e usuários dos bancos”, 
destacou o presidente do Sindicato, Belmiro 
Moreira. Além dos diretores sindicais, par-
ticiparam do lançamento representantes 
da Fetec-SP e sindicatos como Guarulhos, 
Taubaté e Mogi das Cruzes, entre outros.

A performance teatral, por conta dos ar-
tistas da Arca, representou os “sete pecados 
do capital” elencados pela mídia da campa-
nha: Discriminação, Assédio, Terceirização, 
Ganância, Mentira, Irresponsabilidade e 
Ostentação, além do Banqueiro. Todas 
as personagens se apresentaram e foram 
contestadas, em vaias ou “falas” lidas pelo 
público. “Isso tudo (a esquete) é verdade, a 

apresentação foi muito boa”, atestou uma 
das bancárias que assistiu ao espetáculo jun-
to com outros dois colegas. Para ela, dentre 
todos os ́ pecados´ citados é o assédio o mais 
sentido no dia a dia.

Vibração - O caráter lúdico e alegre da ati-
vidade também foi pontuado pela vibração 
da escola de samba da Vila Palmares e por 
música composta e entoada por diretores 
do Sindicato ao violão, destacando a impor-
tância da CUT. “Nossa campanha é também 
por mais segurança nos bancos e um aten-
dimento com qualidade para a sociedade”, 
destacou o diretor sindical Otoni Lima. 
Clientes e usuários receberam informativo 
produzido pelo Sindicato esclarecendo sobre 

as reivindicações e principais problemas 
enfrentados pela categoria.

A pauta dos trabalhadores bancários 
foi entregue à Fenaban em 11 de agosto, 
e a primeira rodada de conversas, com o 
tema emprego, ocorreu no último dia 19, 
sem avanços (veja mais sobre o assunto na 
página 2). 

“Gente rica usa o banco 
para seu dinheiro 

aumentar / Mas o resto 
do povão para a lotérica 

eu vou mandar”.
(Da personagem Discriminação)

“O meu café gourmet/
Nunca vai ser para você... 

gente diferenciada!”
(Da personagem Ostentação)
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ESPORTE
Primeira rodada do Campeonato de 
Futebol Society aconteceu no dia 22

No dia 22 de agosto, sábado, aconteceu a primeira rodada do Cam-
peonato de Futebol Society do Sindicato dos Bancários do ABC. 
Os jogos foram realizados nas quadras do Top Spin na avenida 

Piraporinha, em São Bernardo do Campo. A próxima rodada será no 
próximo sábado, dia 29. Veja abaixo os resultados da primeira rodada e 
as equipes participantes:

Juntos FC

Esquadrão F C
Los Guebos

Taboão FC

Modalidade 10M10 Jeremias

Johnnie Walker´s FC

UTI dos 
Bancários

Só Bussines FC

Bancários ABC

Lambança

109%

EM DEFESA DA DEMOCRACIA 
Diretores do Sindicato participaram, no último 20 de 
agosto, de manifestação em São Paulo em defesa da 

democracia no Brasil. As mobilizações foram organizadas 
por entidades do movimento social e sindical – entre 
elas a Central Única dos Trabalhadores, CUT, à qual 

o Sindicato é filiado –  e atingiram vários estados 
brasileiros. Para as entidades cutistas, ao invés de atacar 

direitos trabalhistas, cortar investimentos sociais e 
aumentar os juros, o governo deve ajustar contas com os 
mais ricos, com taxação das grandes fortunas, dividendos 

e remessas de lucro, além de uma auditoria da dívida 
pública. A CUT também entende que é preciso deter o 

retrocesso instalado na Câmara dos Deputados que, com 
a direção de Eduardo Cunha, se transforma num espaço 

de intolerância e retirada de direitos. 
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