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EDUCAÇÃO

HSBC
Sindicato vai à Justiça e quem saiu 
do banco também receberá a PLR

Primeira ação vitoriosa é dos trabalhadores do HSBC desligados nos anos de 2011/2012

Em 2011 o Sindicato ingressou com 
ações coletivas contra o Santander, 
Itaú, Bradesco, HSBC, Mercantil, Citi-

bank e Safra, para pleitear o pagamento da 
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 
aos que pediram demissão durante o ano ou 
foram dispensados sem justa causa antes de 
agosto de cada ano. A medida foi necessária 
porque, apesar de todos anos ser reivindica-
do que a PLR seja paga aos desligados dos 
bancos, no acordo consta que somente os 
demitidos sem justa causa a partir de agosto 
é que a receberão proporcionalmente.

Como resultado desta iniciativa, neste 
ano o Sindicato vai comemorar o pagamento 
da primeira destas ações. Trata-se da ação 
contra o HSBC, dos trabalhadores desligados 
nos anos de 2011/2012. São 51 bancários 

contemplados com o pagamento, que serão 
chamados em breve para receber. “Garanti-
mos na Justiça o direito da igualdade de tra-
tamento aos trabalhadores. É uma conquista 

para os bancários do HSBC e, acreditamos, 
também virá para os demais”, destaca o 
presidente do Sindicato, Belmiro Moreira, 
que também é funcionário do banco HSBC.

É importante lembrar que, em 2010, com 
a edição da OJ nº 390 do TST (atual Súmula 
451), este direito também foi reconhecido: 
“Fere o princípio da isonomia instituir van-
tagem mediante acordo coletivo ou norma 
regulamentar que condiciona a percepção da 
parcela participação nos lucros e resultados 
ao fato de estar o contrato de trabalho em 
vigor na data prevista para a distribuição 
dos lucros. Assim, inclusive na rescisão con-
tratual antecipada, é devido o pagamento 
da parcela de forma proporcional aos meses 
trabalhados, pois o ex-empregado concorreu 
para os resultados positivos da empresa”.

Cerca de 200 escolas estão mobilizadas contra a
reorganização; leia o relato de uma ocupação 

Desde o início de novembro alunos da rede 
pública estadual ocupam escolas para pro-
testar contra o projeto de reorganização 

proposto pelo governo Geraldo Alckmin. A pri-
meira unidade a ser ocupada foi no Grande ABC, 
em Diadema e, desde então, perto de 200 per-
maneciam assim até o fechamento deste jornal, 
na última terça-feira, dia primeiro. O movimento 
é inédito e recebe o apoio de muitos professores, 
pais e entidades – como a CUT, que criou comitês 
de apoio em suas subsedes e orientou seus sin-
dicatos a atuar de forma colaborativa. Além de 
inédito, porém, este é também um movimento 
que se proclama independente, vinculado uni-
camente às entidades estudantis. O NB visitou 
em 25 de novembro uma destas escolas, a Dr. 
Américo Brasiliense, tradicional em Santo André. 
Ocupada há uma semana quando da reportagem, 
ali estavam cerca de 60 pessoas, entre 14 e 19 
anos, a maioria do ensino médio. A informação 
veio de uma das estudantes alçada à condição de 
porta-voz do grupo – como tem apenas 16 anos 
e está ali à revelia dos pais, vamos chamá-la pelo 
nome fictício de Mariana, aluna do segundo ano 
do Ensino Médio, integrante da União Paulista dos 
Estudantes Secundaristas (UPES) e estudante na 
rede pública desde sempre. “Hoje nós já somos 
entre 50 e 60 alunos em sala de aula. Com a rees-
truturação esse número pode chegar a 80”, alerta 
Mariana, acrescentando que já não foram abertas 
matrículas para o sexto ano, num evidente sinal 
de que se pretende retirar ciclos até o fechamento 
da unidade. Leia, abaixo, o relato da adolescente 
sobre a ocupação, sua motivação e expectativas 

para o movimento.
“A ocupação começou às 6h30 do dia 17. 

Fomos à casa da caseira buscar correntes 
para fechar a escola e ficamos sabendo que 
a polícia já estava a caminho. A diretora nos 
deixou do lado de fora – não ficamos na 
rua, mas nas proximidades do pátio, e não 
podíamos usar o banheiro e nem falar com 
ela, que não quis dialogar. Ficamos ali por 
12 horas, tomando até chuva, até que às 
18h30 alguns alunos arrombaram o cadea-
do. As seis viaturas que foram para a escola 
logo cedo saíram por volta das 15h30. Não houve 
confronto porque os professores se colocaram na 
frente dos alunos e lembraram aos policiais que 
tínhamos o direito de protestar. Nós nos dividimos 
em coletivos: de segurança, limpeza, comunicação, 
cultura e cozinha – seis pessoas fazem a comida, 
entre alunos e apoiadores. Chegamos a assistir 
ao vídeo com o manual dos estudantes chilenos, 
mas preferimos nos organizar por conta própria. 
A segurança cuida de quem entra e sai da escola; 
na comunicação estão os porta-vozes e a limpeza 
é feita normalmente. A Cultura ainda está se or-
ganizando, e pensamos em pintar a escola, pois 
encontramos 20 litros de tinta e já fizemos um 
grafite. Há professores que apoiam o movimento, 
mas nem todos: hoje mesmo um dos docentes se 
colocou contra as entidades estudantis na nossa 
assembleia. Também instalamos dois chuveiros 
com água quente para o banho. Alguns dormem 
em colchonetes, outros em colchões ou sobre co-
bertores. Tem uma mãe nos acompanhando, mas 
os meus pais não apoiam o que estou fazendo. 

Dizem que eu vou virar política, mas não é bem 
assim... Só que eles deixando ou não eu vou ficar 
aqui. Porque acredito na causa estudantil, acredito 
que se não sairmos da zona de conforto ninguém 
vai fazer por nós. Essa juventude, a minha juven-
tude, será a revolução do Brasil, porque veio para 
mudar. Acho que a geração anterior não teve tanto 
sucesso em suas causas porque talvez tivesse a 
cabeça mais fechada, mais preconceito. Além disso, 
eram outras as formas de expressão; hoje, os que 
ocupam as escolas se mantêm em contato direto 
via WhatsApp. Se houver confronto o movimento 
tem seus advogados para barrar essa situação. Eu 
mesma quero fazer Direito na faculdade. E quem 
quiser ajudar, ou doar aulas, como já vem ocorren-
do, pode falar comigo, aqui colégio”.

Golpe baixo - Assim como os bancos utilizam 
de interditos proibitórios para tentar impedir a 
greve dos bancários, o governador Alckmim usou, 
covardemente, o recurso jurídico da reintegração 
de posse, mais a truculência policial para dobrar 
os alunos. Porém os estudantes seguem resistindo.

Belmiro Moreira, presidente do Sindicato, entrega 
valor da PLR a Renato Foresto, ex-bancário do HSBC
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FETEC

POLÍTICA
Secretário de Serviços Urbanos de São Bernardo visita o Sindicato

No dia 23 de novembro, Tarcísio Secoli, secretário de Serviços Urbanos de São Ber-
nardo do Campo, participou da reunião da diretoria do Sindicato.

Na ocasião Secoli expôs aos diretores sobre as obras de infraestrutura e investi-
mentos feitos pela Secretaria na cidade. “Nós estamos realizando várias obras na cidade 
para melhorar a qualidade de vida do cidadão são-bernardense, como o Projeto Drenar 
que é um Gigantesco conjunto de obras de combate às enchentes”, disse o secretário.

Além do Projeto Drenar que está em construção, várias obras já foram entregues pela 
Prefeitura. “Na questão da Saúde, por exemplo, já inauguramos o Hospital de Clínicas e 
várias UPA´s, e outras estão em fase de construção”, finaliza Tacisio Secoli

Tarcisio Secoli  fez também uma análise da conjuntura política da cidade de São Bernardo 
do Campo. “A vinda do secretário foi importante para que o Sindicato possa apresentar 
propostas de políticas públicas voltadas ao dia a dia dos bancários enquanto moradores 
do município”, disse Belmiro Moreira, presidente do Sindicato.

Aline Molina é a primeira mulher na presidência da 
entidade e Eric Nilson, do Sindicato dos 

Bancários do ABC, é eleito Secretário-Geral

Belmiro, presidente do Sindicato com representantes eleitos pelo ABC na Fetgec-SP/CUT

Aconteceu no último final de semana 
o 10º Congresso da Federação dos 
Bancários do Estado de São Paulo - 

Fetec-SP/CUT. Com a participação de repre-
sentantes das entidades parceiras e sindicatos 
filiados, o Congresso ressaltou a importância 
da unidade na defesa dos direitos e na obten-
ção das conquistas da categoria, devendo, no 
entanto, ser fortalecida diante das dificulda-
des da atual conjuntura.

Além dos vários debates ocorridos durante 
esses dias, principalmente com os temas ́ Mo-
bilização e Conquistas´, foram eleitos também 
os bancários da nova diretoria executiva da 
entidade para a gestão 2015/2018.

Com 22 anos de militância, Aline Molina, 
bancária do Itaú e dirigente do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, Osasco e Região, as-
sume o comando da entidade com o desafio 
de, juntamente com os 14 sindicatos filiados, 
organizar as lutas no Estado de SP, tendo 
como objetivo defender o conjunto da classe 
trabalhadora e avançar na construção de um 
Brasil justo e igualitário. Aline será a primeira 
mulher a presidir a entidade em seus 26 anos 
de existência.

O diretor do Sindicatos dos Bancários do 
ABC, Eric Nilson, ocupará o cargo de Secretá-
rio-Geral. “O congresso nos possibilitou um 
debate rico, além de trazer uma avaliação 
extremamente positiva, do fruto de um tra-
balho de muitos anos e, para o ABC é muito 
importante ter um representante na direto-
ria executiva que é composta por pessoas 
que sempre estiveram comprometidas, não 
apenas com as questões da categoria, mas 
com a construção de um projeto de Nação”, 
disse Eric. 

Além de Eric, a diretora do Sindicato do 

ABC, Adma Gomes, também faz parte da 
diretoria executiva para essa nova gestão.

Participaram do Congresso representando 
a Região, 18 delegados eleitos em assembleia 
realizada no dia 12 de novembro, mais os 
diretores Vagner de Castro e Adma Gomes, 
como diretores executivos da FEtec-SP/CUT.

Todos os debates realizados no 10º Con-
gresso da FETEC/CUT-SP foram unânimes em 
apontar a necessidade de fortalecer a atuação 
sindical frente a uma conjuntura nacional 
adversa, marcada por recessão econômica e 
crise política.

" Muitos são os desafios que estão colo-
cados. Com o objetivo de seguir defendendo 
os interesses dos bancários e da classe traba-
lhadora, esse aprovou o plano de lutas que 
servirá de base para o próximo período", disse 
Belmiro Moreira, presidente do Sindicato.

Dentre as ações está a defesa do emprego, 
com atuação sindical efetiva diante da reor-

ganização do sistema financeiro, sobretudo 
ante o avanço dos bancos digitais e a seleti-
vidade adotada pelas instituições financeiras 
para ingresso nas agências, a qual traz sérios 
prejuízos aos clientes.

Os eleitos do ABC para compor a diretoria 
da Fetec-SP/CUT foram:

Alessandro Barros de Paiva
Alexandra Fortes Thedim Costa
Clovis Augusto Lopes Machado
Darci Torres Medina
Eduardo Venancio
Juliana Concosia Galvão
Luiz Fernando Franco
Magali de Oliveira Sanches
Milton Hidehiro Kobo Júnior
Natalino Fabbrini Filho
Rafael Felix Lara
Rosângela Aparecida Machado
Sandra Buzanin Pinheiro
Vagner de Castro

Tarcísio Secoli, ao centro, fala sobre as obras 
do município de São Bernardo do Campo
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Luta contra a Aids exige 
prevenção e fim do preconceito

Dia mundial para o combate 
da doença é celebrado em 1º de dezembro

O diagnóstico positivo para o HIV 
- a sigla em inglês para o vírus 
da imunodeficiência adquirida, 

causador da Aids -, era, nos anos 1980, 
motivo de pânico e garantia de morte 
rápida. Preconceito e discriminação, 
ainda mais fortes do que atualmente, 
levavam muitos portadores ao isola-
mento, com a perda de emprego e o 
afastamento de amigos e até familia-
res. Hoje o quadro é diferente, mas os 
avanços no tratamento e uma melhor aceitação por parte da socie-
dade não devem ser motivo de ilusão: a Aids ainda é uma doença 
grave, que mata, e a melhor forma de evita-la é com a prevenção.

O Dia Mundial de Luta Contra a Aids, em 1º de dezembro, foi 
estabelecido em 1987 na Organização das Nações Unidas (ONU) 
justamente para conscientizar sobre a doença. Afinal, não basta in-
formar sobre os sintomas, perigos e formas de se prevenir: também 
é preciso combater o preconceito contra as vítimas da doença. “Por 
isso, no dia 1º de dezembro é importante que todos realizem uma 
reflexão a respeito de solidariedade, amor ao próximo e compaixão. 
É importante que cada um reveja sua postura em relação aos soropo-
sitivos e também utilize esse momento para informar-se a respeito 
da doença e de como ela pode ser evitada. O preconceito e a falta de 
informação são os principais problemas enfrentados na luta contra 
a AIDS”, aponta o diretor sindical Adalto Pinto. 

NOVOS CONVÊNIOS
MICROLINS MAUÁ

Cursos de formação profissional/informática 
Desconto de 20% nas parcelas de todos os 
cursos e material didático a preço de custo
Praça 22 de novembro, 35/39, Centro, 

Mauá. Fone: 4309-7550

HOTEL SHALLON ADONAI
Desconto de 20% ou mais 

sobre o valor original das ofertas
Estrada do Taquaral, 04 Bairro Maringa, 

Distrito de Mirantão 
Bocaina de Minas - MG - Fone: 24-3387-1165

POUSADA SÍTIO 3 LAGOS
Desconto de 64,888% em cima do preço 
balcão, sendo que crianças de 0 a 4 anos 
não pagam e de 5 a 12 pagam R$ 30,00
Rodovia Nelson Ferreira Pinto, km 15 

Ponte Nova - Lagoinha SP  
Fone: 11 - 98895-5161

ESPORTE

Sindicato apoia evento de 
capoeira em Santo André

Atividade aconteceu no último dia 27 no ginásio Pedro Dell´Antonia

O Sindicato foi um dos apoiadores, no último dia 27, da graduação dos alunos de 
capoeira realizada no Complexo Esportivo Pedro Dell´Antonia, em Santo André. A 
atividade foi promovida pela Prefeitura da cidade, por intermédio da Secretaria 

de Esporte e Lazer, que mantém calendário permanente de 
atividades de lazer e recreação.

O Sindicato foi representado pelo secretário de Esportes 
e Cultura Gilberto Paiva. "É muito importante o apoio que o 
Sindicato dá para 
esses eventos pois, 
além de ser uma 
entidade represen-
tativa, também é 
um Sindicato Ci-
dadão", disse Gil-
berto.

CIDADANIA
Campanha do Laço Branco 

pelo fim da violência 
contra as mulheres

Sindicato participa de iniciativa para mostrar que 
também há homens que repudiam a agressão

O Sindicato participa da campanha do ́ laço branco´, uma inicia-
tiva criada para reafirmar que há homens que abominam a 
violência contra as mulheres. Em São Bernardo a campanha 

foi lançada no último 25 de novembro, e prossegue até meados de 
dezembro com uma série de atividades para sensibilizar homens e 
mulheres sobre o tema. 

No lançamento, o secretário de Serviços Urbanos, Tarcísio Secoli, 
lembrou ações da Administração direcionadas ao atendimento à 
mulher vítima de violência e a importância da discussão do tema 
como forma de se combater tais atos. 

Leia mais informações no site do Sindicato: www.bancariosabc.org.br

Diretores do Sindicato aderem a campanha


