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ITAÚ
Sindicato paralisa agência 

em São Caetano do Sul

Diretores do Sindicato fecharam a 
agência do Itaú no bairro Fundação 
em São Caetano do Sul na sexta-feira, 

22, por problemas estruturais no prédio. A 
agência, situada na avenida Conde Francisco 
Matarazzo, tem várias rachaduras nas pare-
des e no teto, sendo que até uma escora foi 
colocada para segurar o teto.

“O Sindicato apresentou à Prefeitura ofí-
cio para que seja feita uma fiscalização no 
local e a agência só será reaberta quando o 
banco garantir a segurança”, disse a diretora 
do Sindicato e funcionária do Itaú Elaine 
Meirelles.

Diretores do Sindicato fecharam agência 
por falhas na estrutura

Rachaduras nas paredes e escora para segurar teto estão entre os problemas estruturais da agência

Proposta orçamentária para 2016
Em assembleia realizada no final de 2015 os bancários do ABC aprovaram a proposta 
orçamentária para 2016. Veja abaixo o resumo da Projeção Orçamentária para 2016.

Inscrições para 
bolsas de estudo 

vão até dia 19

Estão abertas até 19 de fevereiro as inscrições 
para o programa de auxílio-educação do Itaú, 
que oferece bolsas para primeira e segunda 

graduação e primeira pós-graduação. O programa 
é uma das conquistas da categoria e foi acordo 
renovado em novembro de 2015.

Serão 5,5 mil bolsas de estudo no valor de R$ 
365 cada, em 2016, e de R$ 390 em 2017. Dessas, 
mil serão destinadas prioritariamente para pesso-
as com deficiência e 500 para terceirizados. Po-
dem se inscrever os funcionários que trabalham 
na instituição há mais de 12 meses, que tenham 
ensino médio completo ou que estejam inscritos 
ou cursando a primeira ou segunda graduação e 
também os que estejam na primeira pós-gradu-
ação em instituição reconhecida pelo MEC. Não 
serão aceitos os que já são beneficiários de outro 
programa com a mesma finalidade.

Antes de se inscrever é importante verificar 
as informações cadastradas no seu currículo no 
sistema do banco. Esses dados são essenciais para 
dar andamento no programa. Os interessados 
precisam acessar o Portal Itaú Unibanco, clicar 
em “feito para mim”, em seguida “tudo por você”, 
“vantagens”, “bolsa auxílio-educação” e em “so-
licitação de inscrição no programa”. 

Os contemplados terão direito a reembolso de 
até 11 mensalidades, correspondendo a 70%. A 
divulgação dos selecionados será feita em abril.

BRADESCO
Banco deve 

apresentar cálculos 
do VT neste mês

O Bradesco tem até o final deste mês para 
apresentar os cálculos das diferenças 
relativas ao vale-transporte. O prazo 

original era o mês de novembro passado, mas o 
banco conseguiu prorrogar para janeiro.

A ação coletiva feita pelo Sindicato obriga o 
Bradesco a calcular o percentual de desconto de 
4% do vale-transporte apenas sobre a verba de-
nominada “ordenado”. Assim, terá que devolver 
todos os valores descontados a mais em razão 
da incidência do desconto sobre outras verbas, 
como gratificação de função, gratificação e ajuda 
de custo de caixa etc.

O Bradesco deverá devolver os valores retro-
ativos até o ano de 2006, inclusive para os tra-
balhadores dispensados a partir de 2009. Além 
disso, desde junho do ano passado foi obrigado 
a fazer o desconto da forma correta diretamente 
na folha de pagamento. 

É importante destacar que, para receber os 
valores, os cálculos ainda terão que ser conferi-
dos. Somente quando todos os valores estiverem 
calculados corretamente e a Justiça homologar 
é que o Bradesco será intimado a depositar o di-
nheiro em uma conta judicial, para então liberar 
aos trabalhadores.
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SUSTENTABILIDADE

Sindicato realiza reunião com diretores sobre os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Os diretores do Sindicato participaram 
na segunda-feira, 25, na sede da 
entidade, de uma reunião na qual 

foram expostos os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) e informações 
sobre a Frente Parlamentar Socioambiental 
de Apoio aos ODS do Sistema das Nações 
Unidas (ONU) no Estado de São Paulo.

A exposição foi feita pelo secretário-
-executivo da Frente Parlamentar, Fábio Bar-
bosa e pela assessora do deputado estadual 
Barba, Iara Bento.

A Frente Parlamentar foi criada por solici-
tação da deputada Ana do Carmo e ratificada 
pelo Ato do Presidente em 07 de maio de 
2015, publicado no Diário Oficial do Estado 
(DAL) em 08/05/2015, inicialmente levando 
o nome de "Frente Parlamentar de Inovação, 
Tecnologia, Investimento e Negócio Social do 
Estado de São Paulo", a compreende como 
sua principal proposição de valor a utilização 
estratégica do capital de relacionamento 
político e social dos respectivos mandatos 
que a compõem para fomentar nos 645 
municípios do Estado de São Paulo o com-
promisso com o ODS 17 (parcerias globais 
pelo desenvolvimento sustentável).

“Parte do conhecimento gerado no pro-
cesso de engajamento dos mandatos com os 
principais atores sociais qualificará e alimen-
tará o processo legislativo, e a maior parte 
desse conhecimento tem justificação em si 
mesmo, ao alinhar a estrutura dos mandatos 
com esforço mundial (e seu reflexo local) 
em criar no horizonte de 2030 um mundo 
melhor de se viver”, disse Fábio Barbosa.

Os ODS são uma agenda mundial com 
17 objetivos e 169 metas. De acordo com 
os objetivos e metas, são previstas ações 
mundiais nas áreas de erradicação da pobre-
za, segurança alimentar, agricultura, saúde, 

educação, igualdade de gênero, redução 
das desigualdades, energia, água e sanea-
mento, padrões sustentáveis de produção 
e de consumo, mudança do clima, cidades 
sustentáveis, proteção e uso sustentável dos 
oceanos e dos ecossistemas terrestres, cres-
cimento econômico inclusivo, infraestrutura, 
industrialização, entre outros.

Região do ABC - No ABC aconteceu em 
novembro do ano passado, na Faculdade de 
Direito de São Bernardo do Campo, o fórum 
da Frente Parlamentar Socioambiental que 
discutiu o papel das regiões na implemen-
tação dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável. 

O fórum contou com a presença de 
autoridades estaduais, municipais e de re-

presentantes de entidades comerciais, não 
governamentais e educacionais da Região do 
ABC. Foram discutidos no evento a parceria 
entre atores sociais e seu papel no desenvol-
vimento sustentável; a construção dos ODS e 
o significado geral dos objetivos e metas e a 
atuação do setor público na criação da agen-
da local do desenvolvimento sustentável no 
período 2015-2030 entre outros temas.

“Após esse Fórum nós levamos essa dis-
cussão para outras entidades como os sindi-
catos, por exemplo e já conversamos com o 
Consórcio Intermunicipal do ABC, Agência de 
Desenvolvimento Econômico e prefeitos da 
Região do ABC, bem como de outras regiões 
do Estado de São Paulo”, finalizou Barbosa.

O presidente do Sindicato, Belmiro Morei-
ra, classificou como muito importante essa 
exposição sobre os ODSs para os diretores, 
pois é comum os bancos venderem para 
os funcionários a ideia de que investem 
em sustentabilidade. “Para os diretores 
do Sindicato conhecer esses objetivos de 
desenvolvimento sustentável facilita o diá-
logo com os bancários sobre a ideia que é 
passada para eles sobre os investimentos 
em sustentabilidade feito pelos bancos e, 
com isso, saberem de fato se a empresa está 
dentro do que é proposto de uma maneira 
global”, finaliza Belmiro.

Conheça mais detalhes sobre 
os ODSs no site do Sindicato: 

www.bancariosabc.org.br

Diretores do Sindicato conheceram os ODSs



4 Nº 898 - JANEIRO  2016 Notícias Bancárias

CIDADANIA

Presidente: Belmiro Moreira - Diretor de Imprensa: Otoni Pedro de Lima

Jornalistas Responsáveis: Irivaldo T. Cristofali (MTb 57.406)  e Maria Angélica Ferrasoli (MTb 17.299)

Sede: Rua Cel. Francisco Amaro, 87 - Centro - Santo André - SP - CEP 09020-250 - Fone: (11) 4993-8299 - Fax: (11) 4993-8290

Impressão: NSA - Tiragem desta edição: 7.000 exemplares - Site: www.bancariosabc.org.br - E-mail: imprensa@bancariosabc.org.br

ABC participa do Fórum Social 
Mundial em Porto Alegre
Edição brasileira celebrou os 15 anos com o tema 
Paz, Democracia, Direito dos Povos e do Planeta

Diretores do Sindicato partici-
param, em Porto Alegre, da 
edição brasileira que celebrou 

os 15 anos do Fórum Social Mundial 
(FSM). Eles acompanharam palestras 
e debates do evento que trouxe 
como tema Paz, Democracia, Direito 
dos Povos e do Planeta, reunindo 
representantes de organizações so-
ciais e movimentos populares para 
discutir a conjuntura mundial na 
perspectiva de construir um novo 
modelo de desenvolvimento.

Os debates contaram com a pre-
sença estudantes, sindicalistas, polí-
ticos e intelectuais como o sociólogo 
português Boaventura de Souza Santos. As 
abordagens incluíram o recente desastre 
ambiental em Mariana (MG) e assuntos 
relacionados às lutas populares, como os 
movimentos de mulheres, jovens, negros e 
trabalhadores.

O fórum temático no Brasil é preparatório 
à edição mundial do evento que ocorrerá 
em Montreal, no Canadá, entre os dias 9 e 
14 de agosto, o primeiro a ser realizado no 
Hemisfério Norte. Desde 2001, o FSM reúne 
militantes de diferentes países no mesmo 
período em que ocorre em Davos, na Suíça, 
o Fórum Econômico Mundial.

Contraponto - “Essa edição foi uma revi-

são dos 15 anos do Fórum Social no Brasil, 
deixando claro que é fundamental esse 
contraponto ao Fórum Econômico. Um outro 
mundo, sustentável, não predatório, precisa 
ser construído. E é um mundo possível, pois 
já existem experiências importantes ocor-
rendo, inclusive no Brasil, com a economia 
solidária, que se fortalece e pode crescer 
ainda mais. Ao mesmo tempo, também 
corre riscos com as medidas de contenção 
do governo, e não podemos deixar que isso 
aconteça”, explica o diretor sindical João 
Antônio Pires, que participou do evento 
junto com o também diretor sindical Gilberto 
Soares Paiva e o assessor Cláudio Noronha.

Os diretores do Sindicato, João e Gilberto, e o assessor 
Cláudio (dir.para esq.) no FSM

Mesmo ainda muito jovem, a Contraf-
-CUT já traz em sua história muitas 
lutas e grandes avanços ao lado da 

categoria bancária. São conquistas econô-
micas em saúde e condições de trabalho, 
por igualdade de oportunidades nos bancos, 
mais segurança e combate sem tréguas à 
terceirização. Confira algumas delas: valor 
adicional da PLR, implementação do grupo 
de trabalho para debater assédio moral com 
a Fenaban, 13º cesta de alimentação, Censo 
da Diversidade, licença-maternidade de 180 
dias, inclusão dos parceiros de mesmo sexo 
nos planos de saúde, projeto piloto sobre 
segurança bancária, mobilização contra a PL 
4330 (da terceirização), proibição de cobrança 
de metas via SMS, vale-cultura, combate ao 
assédio moral e promoção da igualdade de 
oportunidades. Em 2015 a unidade nacional 
dos bancários também assegurou aumento 
real pelo 12º ano consecutivo e a manutenção 
de conquistas, além de um termo de entendi-
mento com os seis maiores bancos para tratar 
das condições de trabalho e reduzir as causas 
de adoecimento.

CATEGORIA

Contraf-CUT: uma 
década ajudando a 
construir a história 

dos bancários

BANCO DO BRASIL

Banco trata central de vendas como  ´treinamento´

O Sindicato recebeu a denúncia de que 
uma central de telemarketing estaria 
em funcionamento na agência do 

Banco do Brasil no Rudge Ramos, em São 
Bernardo (agência 2897). Os diretores sin-
dicais Edson, Elaine e Natalino foram apurar 
o fato nos últimos dias 14 e 15 de janeiro e 
descobriram que, realmente, o ambiente 
de trabalho revelava a operação de uma 
central de vendas, e não de um treinamento 
à rede no sistema Fazap como argumentou 
o banco. 

Foram constatadas as seguintes irregu-
laridades: horários diferentes de trabalho 
e almoço para quem fazia o mesmo treina-
mento, divergências no ponto eletrônico 
(como local de trabalho, situação, ausência 
do código Educa/ UNIBB para o curso) e 
existência de indicativo de metas a que eram 
submetidos os trabalhadores. 

A superintendência regional garantiu aos 
diretores do Sindicato que serão realizadas 
mudanças significativas nos futuros treina-
mentos para que tais ocorrências não vol-

tem a acontecer. O diretor Natalino Fabbrini 
destaca que o banco tem regras para a reali-
zação de cursos e não pode desobedece-las.

“Se é preciso desobedecer o que o pró-
prio BB estabelece para atingir metas, isso 
significa que essas metas são abusivas. Além 
disso, as agências acabam penalizadas quan-
do os funcionários são deslocados”, aponta 
o diretor, acrescentando que o Sindicato vai 
acompanhar as mudanças anunciadas e está 
de olho no problema para que os trabalha-
dores não sejam prejudicados.

  


