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ESTATAIS

Estatuto das Estatais 
será debatido dia 12

Encontro vai reunir representantes de diversos 
segmentos e tem como objetivo ampliar discussão 

sobre o PLS 555, que ameaça empresas públicas

Representantes de centrais sindicais e associativas, conselhos 
de administração, movimento social e parlamentares deba-
tem no próximo 12 de novembro o Projeto de Lei do Senado 

(PLS) 555, que trata do Estatuto das Estatais (veja convite abaixo). 
O projeto, que traz ameaça à autonomia e gestão de empresas es-
tatais, pode ser votado em caráter de urgência, sem a participação 
da sociedade. O objetivo do evento, que se soma a vários outros já 
realizados desde setembro, é justamente tirar o caráter de urgência 
da votação e ampliar a discussão. 

A luta contra o PLS 555 já reúne várias iniciativas, como ato pú-
blico em Brasília e encontros com parlamentares e representantes 
do governo, caso dos senadores Paulo Paim (com quem foi realiza-
da audiência pública) e Delcídio do Amaral, ambos do PT, além do 
diretor do Departamento de Controle e Governança das Empresas 
Estatais (DEST), Murilo Barella. O Sindicato dos Bancários do ABC 
também publicou edição especial de seu jornal, Notícias Bancárias 
sobre as ameaças presentes no PLS 555. 

Em 23 de outubro, o assunto foi debatido com o ministro do 
Trabalho e Previdência Miguel Rossetto, durante visita que realizou 
à sede da CUT nacional, em São Paulo e, no dia 28, ocorreu reunião 
entre representantes da Fenae e assessores do senador Tasso Je-
reissati (PSDB). O PLS 555 foi criado por comissão mista presidida 
por Jereissati, incorporando propostas que já se encontravam em 
tramitação no Senado, como o substitutivo ao PLS 167/2015, o PLS 
343/2015, de Aécio Neves e o anteprojeto apresentado pelos presi-
dentes da Câmara, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros.

A representante dos empregados no CA da Caixa e diretora do 
Sindicato, Maria Rita Serrano, participa das atividades e alerta:  “É 
fundamental que os trabalhadores e a sociedade participem desse 
debate, pois o PLS 555 abre caminho para uma nova onda de pri-
vatização das empresas públicas”.

Leia matéria completa e faça uma simulação para obtenção da 
aposentadoria pelas regras da nova lei no site do Sindicato: www.
bancariosabc.org.br

O que muda com a nova 
regra 85/95 na aposentadoria

APOSENTADORIA

COMPENSAÇÃO DA GREVE

Dias parados não 
podem ser descontados

Compensação deve ser negociada 
com o gestor, e não imposta

Os bancos bem que tentaram fazer com que os trabalhadores 
pagassem ou compensassem os dias parados durante a 
greve, mas o Comando Nacional dos Bancários não acei-

tou. A negociação garantiu que não haverá o desconto, com anistia 
de 63% dos dias parados para quem faz jornada de seis horas e de 
72% dos dias para quem faz oito horas. 

A compensação, para quem fez os 14 dias úteis de greve ou 
menos, será de, no máximo, uma hora por dia até 15 de dezembro. 
É importante lembrar que não poderá haver qualquer desconto 
sobre salários ou verbas, e que essa compensação não terá ne-

nhuma influência nas férias nem pode 
interferir em compromissos como con-
sultas médicas, por exemplo. “O horário 
de compensação é negociável com o 
gestor e não poderá de forma alguma 
ser imposto”, explica o diretor sindical 
Otoni Lima.

Em caso de qualquer irregularidade 
o Sindicato deverá ser comunicado.

FETEC-SP

Assembleia define delegados 
para o congresso da Fetec-SP

Federação realizará encontro 
entre os dias 27 e 29 de novembro

O 10º Congresso da Fetec 
SP será realizado de 27 a 29 de 
novembro no Hotel Fazenda Hí-
pica Atibaia (SP). Com destaque 
aos temas ´Mobilização e Con-
quistas´, o encontro reunirá os 
delegados que serão eleitos em 
assembleias no Estado, como a 
que acontece no próximo dia 12 
na sede social do Sindicato. 

Os delegados eleitos, jun-
tamente com os membros da 
Diretoria Executiva e Conselho 

Fiscal da federação cutista, vão debater os rumos da entidade para 
os próximos anos. A Fetec-CUT/SP e seus sindicatos filiados são 
protagonistas de inúmeras lutas, não só por melhores condições de 
remuneração e trabalho da categoria bancária, como também pela 
manutenção da democracia e por justiça social no Brasil. 

A assembleia terá início às 18h30, e a sede social fica na rua 
Xavier de Toledo 268, no centro de Santo André. 
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ENTREVISTA
Presidente do Sindicato avalia 

Campanha Nacional 2015 e reafirma luta pelo emprego 

A campanha nacional 2015 da cate-
goria bancária foi marcada por uma 
forte greve em todo o Brasil, com 

duração de 21 dias (14 úteis). No Grande 
ABC, participaram do movimento 6.115 
trabalhadores, com 353 agências fechadas, 
um resultado extremamente positivo se con-
siderado que a região tem, no total, cerca de 
7 mil bancários em 400 agências. Para o pre-
sidente do Sindicato, Belmiro Moreira, essa 
participação expressiva reflete um amplo 
trabalho de mobilização da entidade iniciado 
bem antes da greve, e foi fundamental para 
evitar retrocessos. Mas ainda há muita luta 
pela frente, especialmente para garantir e 
manter o emprego no setor. Leia, abaixo, 
a íntegra da entrevista do presidente do 
Sindicato ao NB:

Notícias Bancárias: Qual é sua avaliação 
da campanha 2015?

Belmiro: A campanha foi muito posi-
tiva, nacionalmente, porque vivemos um 
momento em que muitas categorias têm 
dificuldade em conquistar até mesmo o re-
passe da inflação. Há setores que realmente 
enfrentam crise, mas esse não é o caso do 
financeiro, embora essa desculpa tenha sido 
usada. Os banqueiros tentaram reduzir nos-
so patamar de conquistas, mas os bancários 
reagiram e eles tiveram que recuar.

NB: O que aconteceria se nesse ano não 
fosse conquistado aumento real?

Belmiro: Além da perda evidente no 
poder de compra, isso significaria que em 
2016 teríamos que iniciar a campanha já 
num patamar menor, com mais dificuldade 

para conquistar o mínimo 
possível. Não ter o repasse 
da inflação nem nada de 
aumento real significaria 
retroceder a um tempo 
em que os salários estavam 
sempre defasados. Além 
disso, seria quebrada uma 
cultura que já temos há 11 
anos, de sempre garantir 
aumento real. Um ciclo que 
não podemos permitir que 
seja interrompido.

NB: E no caso específico 
do Grande ABC, qual sua 
avaliação?

Belmiro: Fico feliz com o resultado da 
paralisação na região, e quero agradecer a 
participação de cada bancário. Envolvemos 
mais de seis mil trabalhadores na greve, mas 
é importante lembrar que nossa mobilização 
começou muito antes, com reuniões nas 
agências para abordar a campanha salarial. 
Fizemos paralisações rápidas para realizar 
esses encontros, que foram fundamentais 
para dar estrutura à categoria quando a 
greve chegou. Uma greve que, é preciso 
destacar, não foi escolha dos bancários, mas 
sim dos banqueiros, que se mantiveram in-
transigentes durante a negociação. É verda-
de que o percentual de nosso aumento real 
não é o que desejamos, mas conseguimos 
manter o repasse.

NB: E agora que a campanha acabou o 
que os bancários do ABC podem esperar 
do Sindicato?

Belmiro: Bem, há ainda negociações es-
pecíficas em alguns bancos, como por exem-
plo a luta pela bolsa-educação no Bradesco. 
E uma luta mais ampla, na qual estamos 
engajados desde o início dessa gestão no 
Sindicato, que é pela a garantia e manuten-
ção do emprego. A categoria bancária corre 
o risco do desemprego especialmente pela 
questão das novas plataformas digitais e, 
além disso, já existe hoje uma grande rota-
tividade. Os banqueiros lucram muito, não 
perdem, e precisam ter responsabilidade 
social. Do ponto de vista macro, insistimos 
que é preciso mudar a política econômica, 
pois a taxa de juros alta retém o crédito, in-
clusive para as micro e pequenas empresas. 
O País precisa de uma economia forte, mas 
tendo sempre como premissa que quem faz 
sua riqueza são os trabalhadores, que não 
podem ser prejudicados.

Belmiro Moreira assina a CCT 2015/2016

PLR E DIFERENÇAS

Antecipação da PLR 
deve ser paga até dia 13
Após a assinatura dos novos acordos com os bancários, os ban-

cos começaram a anunciar as datas de pagamento da antecipação 
da PLR e também das diferenças salariais, das verbas (relativas ao 
reajuste de 10%), e dos vales refeição e alimentação (aumento 
de 14%), retroativas a 1º de setembro, data base da categoria.

"São os primeiros resultados concretos da Campanha Nacional  
conquistados com uma grande demonstração de unidade nacio-
nal e uma greve de 21 dias", afirma Belmiro Moreira, presidente 
do Sindicato e membro do Comando Nacional. 

A data limite para o pagamento da antecipação da PLR é 13/11. 
Veja ao lado as datas informadas pelos bancos.

Saiba mais detalhes e veja os valores que os bancários irão 
receber no site do Sindicato: www.bancariosabc.org.br
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ESPORTES

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - FINANCIÁRIOS
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, convoca todos os empregados de Financeiras 
da base territorial deste Sindicato, nos municípios de (Santo André, São Bernardo do 
Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), 
sócios e não sócios, para a assembleia geral extraordinária que se realizará no dia 12 de 
Novembro de 2015, às 18h00min, em primeira convocação, e às 18h30min, em segunda 
convocação, no endereço à Rua: Cel. Francisco Amaro, 87, Bairro Casa Branca, Santo 
André/SP, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 

1. Apreciação e deliberação sobre a proposta apresentada para celebração da Con-
venção Coletiva de Trabalho dos Financiários 2015/2016 e Convenção Coletiva de PLR 
exercício 2015, com vigência para o período 01.06.2015 a 31.05.2016;

2. Deliberação sobre desconto a ser feito nos salários dos empregados em razão 
da contratação a ser realizada; 

Santo André, 09 de Novembro de 2015. 
Belmiro Aparecido Moreira - Presidente - CPF/107.567.078-03

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO RAMO FINANCEIRO DO GRAN-

DE ABC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 43.339.597/0001-06, com registro sindical sob o 
nº 46000.005206/00-46, por seu Presidente abaixo assinado, CONVOCA todos os sócios 
da base territorial deste Sindicato (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano 
do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), para a Assembleia Geral 
Extraordinária, que se realizará no dia 12 de Novembro de 2015, às 18h30 em primeira 
convocação, e às 19h00 em segunda convocação, na sua sede social à Rua Xavier de 
Toledo, 268, Centro, Santo André/SP, para discussão e deliberação acerca da seguinte 
ordem do dia: 1- Eleição de delegados ao 10º CONGRESSO ESTADUAL DA FEDERAÇÃO 
DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE CRÉDITO DE SÃO PAULO -FETEC/CUT/SP. 

Santo André, 09 de Novembro de 2015. 
Belmiro Aparecido Moreira - Presidente - CPF nº 107.567.078-03.

O Campeonato de Futebol Society dos 
Bancários 2015 teve sua rodada final 
no sábado, dia 06 de novembro. Nes-

te dia foi realizada a disputa do primeiro co-
locado entre as equipes Só Business e Juntos 
FC. O placar desse jogo foi de 5 x 0 para o Só 
Business que se tornou campeão do torneio.

Na disputa de terceiro colocado o jogo 
entre DNA e 109% acabou empatado em 4 
x 4 e a decisão foi para os pênaltis vencido 
pelo DNA por 4 x 3.

A classificação final ficou assim:
Só Businnes  - Campeão
Juntos FC  -  Vice Campeão
DN - Terceiro Colocado 
109% - Quarto Colocado
Neste sábado também ocorreu a decisão 

do quadrangular feminino entre as equipes 
Fordistas x Atlética Geral, com a vitória do 
Atlética Geral por 4 x 3.

A classificação final do quadrangular femi-
nino ficou assim:

Atlética Geral -  Campeã
Fordistas -  Vice Campeã
Apis Delta  -  Terceira Colocada
Dinamite  -  Quarta Colocada
Foram premiados ainda: 
Goleira Menos Vazada - Raissa   (Atlética 

Geral) 
Artilheira - Tais Camacho  (Atlética Geral) 

- 3 gols
Goleiro Menos Vazado - Lúcio (Só Busin-

nes)                  
Artilheiro - Robson  (Só businnes) - 18 gols
O Troféu Fair Play ficou para o time Ban-

cários ABC que foi indicado pelos competi-
dores como a equipe mais disciplinada da 
competição. 

Só Business derrota Juntos e é campeão do 
Campeonato de Futebol Society 2015

VEJA MAIS FOTOS DAS FINAIS DO 
CAMPEONATO NO SITE DO SINDICATO 

www.bancariosabc.org.br

Só Businnes foi o time campeão, Lúcio - goleiro menos vazado e Robson - artilheiro

Atlética Geral - Campeã, 
Raíssa - goleira menos vazada e Taís - artilheira
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