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CAMPANHA NACIONAL 2015

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 assina-
do, convoca todos os empregados em estabelecimentos 
bancários dos bancos públicos e privados, sócios e não 
sócios, da base territorial deste sindicato, para a assembleia 
geral extraordinária que se realizará no dia 01/10/2015, às 
18h30min, em primeira convocação, e às 19h00min, em 
segunda convocação, no endereço à Rua Xavier de Toledo, 
nº 268, Centro, Santo André, São Paulo, para discussão e 
deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 1. Avaliação 
e deliberação sobre contraproposta apresentada pela 
FENABAN na reunião de 25/09/2015, à minuta de reivindi-
cações entregue em 11/08/2015; 2. Deliberação acerca de 
paralisação das atividades por prazo indeterminado a partir 
da 00h00 do dia 06/10/2015;

Santo André, 28 de Setembro de 2015.
Belmiro Aparecido Moreira - Presidente
CPF/107.567.078-03

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, 
tendo em vista o disposto no artigo 2º da Portaria 373 
de 25 de fevereiro de 2011 do Ministério do Trabalho e 
Emprego, convoca todos os empregados da BV Financeira, 
sócios e não sócios, da base territorial deste sindicato, para 
a assembleia geral extraordinária que se realizará dia 30 de 
Setembro de 2015, em primeira convocação às 17h30min 
e em segunda convocação  às 18h, no sindicato, sito na 
Rua Cel. Francisco Amaro nº 87, Bairro Casa Branca, Santo 
André, SP, para autorizar a diretoria a proceder a renovação 
e assinatura do acordo coletivo de trabalho sobre sistema 
alternativo eletrônico de controle de jornada, bem como 
delegar poderes para tanto.

Santo André, 28 de Setembro de 2015.
Belmiro Aparecido Moreira - Presidente
CPF/107.567.078-03

Compare as reivindicações com a proposta dos bancos

Bancos lucraram mais de 40% no primeiro semestre e não 
querem repor nem infLação?

Se for piada, não tem graça nenhuma. Resposta dos bancários virá da mobilização

O
s banqueiros deixaram para apresen-
tar sua proposta indecente no final 
do mês. No mesmo período em que 

milhares de bancários são cobrados para 
apresentar seus resultados, seus patrões tri-
pudiam e dão o recado: nada de valorização, 
nem mesmo para suprir as necessidades 
diárias. 

Alimentação, educação, transporte: sem 
reposição da inflação e aumento real tudo 
isso fica ainda mais caro, pois os salários são 
corroídos. E o que dizer do lucro dos bancos? 
Se a indústria recuou em mais de 6% no 
primeiro semestre deste ano e o comércio 
registrou a maior queda nas vendas desde 
2003, o lucro dos bancos bateu recordes. 
Somados, os ganhos dos quatro maiores 
bancos cresceram mais de 40% no primeiro 

semestre, na comparação com os primeiros 
seis meses de 2014. 

Tudo isso com muito esforço dos traba-
lhadores. Mas na hora de distribuir pelo 
menos parte dessa riqueza, não sobra nada 
para eles. “É uma proposta rebaixada, que 
representa a diminuição do nosso salário. 
Não tem como aceitar isso”, destaca o 
presidente do Sindicato, Belmiro Moreira, 
lembrando ainda que na questão do empre-
go, prioridade dessa campanha, os bancos 
sequer apresentaram proposta. “Nossa 
resposta será a mobilização. Os banqueiros 
não nos deixaram alternativa além da greve, 
e ela precisa ser bem organizada e forte para 
que possamos reverter essa situação, por-
que exploração não tem perdão”, enfatiza o  
presidente do Sindicato. 
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Proposta dos banqueiros é inaceitável 

e traz retrocesso para categoria 

Assembleia já está marcada para 1º de outubro 
e deve decretar greve a partir do dia 6

O 
reajuste proposto pela Fenaban só tem um 
objetivo: interromper os ganhos reais obtidos 
nos últimos anos e colocar a categoria de jo-
elhos, ainda mais vulnerável à ganância dos 
banqueiros. “A contraproposta da Fenaban não 

condiz com a riqueza do setor. Os bancos lucram muito, 
não enfrentam nenhuma crise, e têm plenas condições 
de atender nossa pauta. O que querem é voltar à era 
dos abonos, que não têm reflexos nos salários, usando 
como desculpa uma crise da qual 
só tiraram vantagens”, destaca o 
presidente do Sindicato, Belmiro 
Moreira, que acompanhou a ro-
dada de negociação nesta sexta, 
25, e na sequência participou da 
reunião com o Comando Nacional 
para definir encaminhamentos.

Segundo Belmiro, os banquei-
ros não apresentaram mais ne-
nhuma contraproposta, apenas 
a econômica, deixando de fora 
questões fundamentais como 
assédio, segurança e emprego, 
e não há mais reuniões de ne-
gociação agendadas. “Eles já 
haviam   reconhecido em mesa o 
adoecimento dos trabalhadores bancários e, no entanto, 
não apresentaram nenhuma proposta para combate-lo”, 
compara. Nesse momento, lembra, é fundamental manter 
a mobilização. “Nossa campanha é unificada, nacional, e 
não vamos deixar que nos enfraqueçam”.

Nessa sexta, os diretores do Sindicato completaram 
um mês de paralisações parciais (atraso de uma hora 
na abertura) nas agências do Grande ABC, mobilizando 
centenas de locais de trabalho e milhares de bancários. 

Uma assembleia também já está marcada para o dia 1º de 
outubro na sede social do Sindicato, a partir das 18h30, 
e deve deflagrar greve a partir do dia 6. “Não queremos 
e não podemos aceitar retrocessos em nossos direitos”, 
enfatiza o presidente do Sindicato. 

Caixa e BB - Também para os trabalhadores da Caixa 
e do BB não houve avanços nas negociações. Pior ainda é 
que estas instituições não querem voltar a negociar, o que 

demonstra intransigência e irres-
ponsabilidade, já que há questões 
urgentes a resolver. “Dessa forma 
a categoria está sendo empurrada 
para a greve, pois não há diálogo 
que possibilite alternativas”, des-
taca a diretora sindical Inez Galar-
dinovic, funcionária da Caixa.

"Durante todo o processo nego-
cial debatemos com a direção do 
BB logo após as mesas da Fenaban. 
Interromper esse diálogo revela 
a má vontade do banco", disse 
Otoni Lima, diretor do Sindicato e 
funcionário do banco.

Entenda o calendário

Para a convocação de assembleia é preciso seguir o esta-
tuto de cada sindicato, que estabelece prazo para a publi-
cação do edital. No caso do Sindicato dos Bancários do ABC 
esse prazo é de 48 horas, mas como a campanha é nacional, 
há outros sindicatos envolvidos. “Respeitar as etapas desse 
processo em todas as entidades é fundamental para evitar 
qualquer contestação judicial”, afirma Genilson Ferreira de 
Araújo, secretário de Assuntos Jurídicos do Sindicato.
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Reuniões nas agências 
completam um mês, 

atingindo 5.660 bancários
Diálogo com bancários e clientes nos locais 

de trabalho foi iniciado em 25 de agosto

E
m um mês de reuniões nos locais de trabalho do 
Grande ABC (fotos), promovendo debates sobre a 
campanha salarial e paralisações parciais, o Sindi-

cato dos Bancários do Grande ABC conseguiu envolver 
5.660 trabalhadores em 286 agências. A maratona de 
encontros teve início em 25 de agosto e foi marcada por 
conversas com os bancários, clientes e usuários, além da 
distribuição de boletins.

Na última sexta, 25, as reuniões foram realizadas em 
agências de São Bernardo e Diadema. Também na data 
foi realizada reunião com a Fenaban e definida data de 
assembleia, com indicativo de greve (leia mais sobre o 
assunto nesta edição e no site do Sindicato: www.banca-
riosabc.org.br)


