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Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo promovem no próximo dia 31 

o Dia Nacional de Mobilização. Atos em defesa da democracia e da legalidade 

reuniram, no último dia 18 pelo menos 1,35 milhão de pessoas em 24 estados 

e no Distrito Federal, segundo levantamento da CUT. 
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Visite o site do Sindicato: wwwbancariosabc.org.br

NB de cara nova

O Sindicato dá início 
nesta edição a um 
novo formato do 

jornal Notícias Bancárias. 
O projeto gráfico foi refor-
mulado para se buscar um 
visual mais moderno e arro-
jado, que facilite a leitura e a 
integração entre as notícias 
apresentadas. O conteúdo 
permanece o mesmo, mas há 
editorias distintas para apresentar temas relacionados à 
categoria, panorama nacional, eventos do Sindicato etc.

Com textos mais curtos e a inclusão de uma coluna 
de notas, o novo NB pretende agilizar a leitura, já que 
hoje o tempo é escasso e as inovações tecnológicas 
nos empurram para a atualização de informações a 
cada minuto. Assim, em alguns casos será priorizada a 
parte central da notícia, com os desdobramentos e as 
análises disponibilizados no site da entidade – www.
bancariosabc.org.br

Nessa primeira edição em que apresentamos o novo 
formato esperamos contar com sua leitura e avaliação, e 
comentários serão sempre bem-vindos para aprimorar 
o projeto. Afinal de contas, o jornal Notícias Bancárias 
é seu também, e depende de sua participação para se 
tornar a cada dia um melhor instrumento de comuni-
cação da categoria bancária no Grande ABC. 

PLS 555: entidades e trabalhadores 
garantem avanços na votação no Senado

 “Tiramos leite de pedra”, avalia a coordenadora do Comitê 
Nacional em Defesa das Empresas Públicas, Maria Rita Serrano, 

representante dos empregados no CA da Caixa e dirigente do 
Sindicato e da Contraf-CUT, frente às inúmeras dificuldades 

enfrentadas e o cenário desfavorável da atual conjuntura

A aprovação do Proje-
to de Lei do Senado 
(PLS) 555, o chama-

do Estatuto das Estatais, na 
noite de 15 de março, encerra 
um capítulo e abriu nova 
frente de luta no combate 
ao projeto privatista, agora 
no âmbito da Câmara dos 
Deputados. Após uma mobi-
lização histórica, iniciada em 
meados do ano passado e que 
se estendeu por todo o Brasil, 
o texto substitutivo aprova-
do no Senado traz avanços 
fundamentais conquistados 
por esse enfrentamento, que 
envolveu vários setores da 
sociedade, em especial os 
movimentos sindical e social 
e as muitas categorias de tra-
balhadores e segmentos por 
eles representados.

Entre as conquistas des-
tacadas estão a retirada da 
obrigatoriedade de as empre-
sas se tornarem sociedades 
anônimas; o fim da exigên-
cia de as empresas não terem 
mais ações preferenciais e a 
aprovação de que o Estatuto 
das Estatais só será obriga-
tório para as empresas que 
tenham mais de R$ 90 mi-
lhões de receita operacional 
bruta, o que deixa de fora 
a maioria das estatais, com 
menor porte. “Tiramos leite 
de pedra”, avalia a coordena-
dora do Comitê Nacional em 
Defesa das Empresas Públi-
cas, Maria Rita Serrano, que 
também é representante dos 
empregados no Conselho 
de Administração da Caixa 
e diretora do Sindicato e 
Contraf-CUT.

Foi Rita quem, em agosto 
passado, descobriu que o 
PLS 555, de autoria do sena-
dor Tasso Jereissati (PSDB-
-CE), estava para ser votado 
em regime de urgência, e 
que suas consequências di-
retas não afetariam apenas 
a Caixa 100% pública, mas 
todas as estatais brasileiras, 
que se tornariam sociedades 
anônimas. E vários outros 
riscos presentes no projeto, 
como restrições à presença de 
trabalhadores nos conselhos 
das empresas e a exigência de 
comercialização de 25% das 
ações. Ao lado de represen-
tantes da Fenae e da Contraf-
-CUT, ela então deu início 
então a um ciclo de debates 
que resultou em seminários, 
exposições, audiências públi-
cas e encontros com parla-
mentares e representantes do 
governo federal, que acabou 
aglutinando seis centrais sin-
dicais, confederações, federa-
ções e sindicatos. “Nós, que já 
vínhamos lutando pela Caixa 
100% Pública, e conseguimos 

evitar a abertura de capital 
da empresa, de repente nos 
deparamos com uma ameaça 
ainda mais abrangente para 
todas as estatais”, conta Rita.

Nascia, em seguida, em 
janeiro de 2016, o Comitê 
Estadual em Defesa das 
Empresas Públicas, que tem 
Rita como coordenadora 
e, agora, deve intensificar 
ainda mais as ações em 
prol do patrimônio dos 
brasileiros. “Prosseguimos 
com a batalha do PLS 555 
na Câmara dos Deputados 
e vamos ampliar nossas ini-
ciativas para defender todas 
as empresas estatais, que 
são patrimônio do povo”, 
afirma, lembrando que há 
outras ́ pautas-bomba´ que 
representam ameaças, como 
por exemplo o projeto que 
tira da Petrobras a autono-
mia de operação do pré-sal 
e já foi aprovado no Senado, 
e o da terceirização. 

Leia mais detalhes no site 
www.bancariosabc.org.br

A coordenadora do comitê, Maria Rita Serrano 
(de verde) e o senador Lindbergh Farias 

(sentado, à dir.), num dos muitos encontros da 
luta contra o projeto privatista
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HSBC fecha 2015 com prejuízo 
líquido de R$ 753,4 milhões

Análise do Diesse mostra que foram fechados 212 postos de 
trabalho, 2 agências e 4 postos de atendimento no período

C omo noticiado no 
último NB, no ano de 
2015 o prejuízo líqui-

do do HSBC Brasil foi de R$ 
753,4 milhões, o que signifi-
cou um resultado 37,2% pior 
em relação ao ano de 2014, 
quando o banco apresentou 
um prejuízo de R$ 549,1 mi-
lhões. O resultado só não foi 
pior porque o banco fez jus 
a um expediente contábil, 
se apropriando de um saldo 
líquido de R$ 1,2 bilhão em 
créditos tributários oriundos 
de períodos anteriores. O 
mesmo aconteceu em 2014. 
Com o resultado negativo 
pelo segundo ano consecu-
tivo, observa-se a queda do 
patrimônio líquido do banco 
em 1,9%, que totalizou R$ 
9,5 bilhões.

O crescimento das re-

ceitas com Títulos e Valo-
res Mobiliários (TVM) foi 
diretamente influenciado 
pelos sucessivos aumentos 
na taxa Selic e nos índices 
de preços, apresentando um 
crescimento de 44,6%. As 
receitas com prestação de 
serviços e tarifas bancárias 
cresceram 15,5% em doze 
meses, totalizando R$ 3,0 

Sindicato realiza diversas atividades em defesa 
dos funcionários do HSBC

bilhões. Já as despesas de 
pessoal cresceram 7,6%, so-
mando R$ 3,9 bilhões.

O número de emprega-
dos do banco, em dezembro 
de 2015, foi de 19.953, com 
fechamento de 212 postos 
de trabalho. Nos últimos 
12 meses, foram fechadas 2 
agências e 4 postos de aten-
dimento.

Caixa: Dia Nacional de Luta contra reestruturação

Melhores condições 
de trabalho e mais 
contratações. Esse 

é o recado que os empre-
gados da Caixa vão dar à 
direção do banco em 24 de 
março, Dia Nacional de 
Luta, quando serão realiza-
dos atos por todo o Brasil. 
A mobilização foi definida 
pela Comissão Executiva de 
Empregados (CEE/Caixa) no 
último dia 15. 

As atividades vão en-
volver o retardamento da 
abertura de agências e para-
lisações. O objetivo é cobrar 
do banco a suspensão das 
medidas de reestruturação, 
além da retomada do diálo-
go com a representação dos 
trabalhadores.

A reestruturação tem sido 
discutida em encontros dos 
representantes sindicais com 
os empregados. Em reunião 
realizada no dia 17 de março 
na Gerência de Pessoal (Gi-
pes) da Caixa, em São Paulo, 
com a presença de diretores 
do Sindicato, foi um dos 
temas debatidos, ao lado do 
Estatuto das Estatais, o  PLS 
555 (leia mais sobre esse PLS 
na página 2). 

Anúncio - No dia 10 de 
março, mesma data em que 
foi anunciada a reestrutu-
ração, representantes dos 
bancários reuniram-se com a 
presidenta da Caixa, Miriam 
Belchior. Entretanto, a dire-
ção do banco não apresentou 
detalhes de como se dará o 

processo e nem mesmo acei-
tou ouvir a argumentação 
dos trabalhadores. O banco 
compromete-se apenas com 
o asseguramento estendido 
por 60 dias; incorporação 
de função segundo regras vi-
gentes e avaliação de perfil e 
reambientação do emprega-
do.  De acordo com a Caixa, 
o modelo de reestruturação 
começou a ser elaborado no 
final de novembro de 2015. 
Apesar dos impactos na 
vida dos empregados, está 
sendo executado de forma 
unilateral, arbitrária e pouco 
transparente na matriz e nas 
filiais e, posteriormente, será 
ampliado para agências. O 
prazo de conclusão na matriz 
é 15 de abril.

Em 24 de março trabalhadores estarão mobilizados em todo 
País para reivindicar a suspensão das mudanças pretendidas 

pelo banco, retomada do diálogo e contratações

Banco do Brasil tem mesa de 
ascensão profissional do BB

A segunda rodada da mesa 
temática sobre ascensão pro-
fissional entre a Comissão de 
Empresa da Contraf-CUT e o 
Banco do Brasil ocorreu nos 
dias 16 e 17 de março, em 
Brasília. O banco apresen-
tou dados sobre programas 
de ascensão, nomeações e 
estatísticas sobre nomeação 
de mulheres nos cargos ge-

Bradesco não pode impor 
curso fora do trabalho

Por obrigar os funcioná-
rios a realizar cursos digitais 
fora da jornada de trabalho, 
o Bradesco teve de assinar 
um acordo com o MPT 
no qual se compromete a 
acabar com a prática. A 
empresa também assumiu o 
compromisso de não impor 
metas para a realização de 
cursos nem punir os em-

Em 2013 o Sindicato 
ingressou com uma ação co-
letiva representando os tra-
balhadores do banco HSBC 
para garantir o pagamento 
da PLR dos trabalhadores 
desligados nos últimos 2 
anos. A ação foi julgada 
procedente e os valores 
foram pagos ao Sindicato 
para que este repassasse aos 
trabalhadores. 

Embora tenham sido fei-
tos inúmeros esforços para 
localizar todos os trabalha-
dores que teriam direito, 
até o momento alguns não 
foram localizados para re-
ceber seus valores. Portanto, 
faz-se necessário o presente 
aviso. É importante esclare-

HSBC - Aviso importante
cer que esses trabalhadores 
talvez não tenham conheci-
mento da ação, pois ela foi 
feita em nome do Sindicato. 
Assim, pedimos que entrem 
em contato com o Sindicato 
os senhores:

- Ana Caroline de Olivei-
ra Brancher; 

- Caren Denise de Souza 
Neves; 

- Carlos Eduardo Lau-
rindo; 

- Douglas Pereira de Oli-
veira Ribeiro; 

- Maria Carolina Bascoy 
Handi; 

- Regina Monteiro Gar-
cia; 

- Stephanie Camilla Oli-
veira Craid.

pregados que não o fizerem. 
O dano moral coletivo pela 
irregularidade trabalhista 
foi fixado em R$ 698 mil. 

A denúncia foi feita no 
Tocantins, mas a decisão tem 
validade nacional. Segundo 
a denúncia, os cursos eram 
requisitos para ascensão pro-
fissional e serviam até mesmo 
para manutenção de cargo. 

renciais e executivos; sobre 
nomeação envolvendo raça 
e pessoas com deficiência e 
melhorias solicitadas pelos 
funcionários. 

O processo resulta da 
Campanha Nacional Unifi-
cada 2014, com a instalação 
de grupo de trabalho para 
discutir temas relacionado à 
rotina dos funcionários.
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Dia 31 tem marcha e mais mobilização pelo Brasil

Dia 31 tem mais 
uma mobilização 
nacional: as frentes 

Brasil Popular e Povo Sem 
Medo, que reúnem dezenas 
de entidades do movimento 
social e sindical brasileiro, 
decidiram promover con-
juntamente o Dia Nacional 
de Mobilização com uma 
marcha a Brasília, além de 
manifestações em várias 
cidades brasileiras.

Os eixos da mobilização 
unitária são os seguintes: 
- Contra a reforma da pre-
vidência; 
- Contra a privatização da 
petrobrás;
- Em defesa do pré-sal;
- Não a lei anti-terrorismo;
- Contra a criminalização 
dos movimentos sociais;
- Não ao ajuste fiscal e aos 
cortes nos investimentos 
sociais;
- Em defesa do emprego e 
dos direitos dos trabalha-
dores;
- Fora, Cunha!
- Contra o impeachment.

Mais de 1 milhão

Atos em defesa da demo-
cracia e da legalidade orga-
nizados pela Frente Brasil 
Popular na última sexta, 18, 
reuniram pelo menos 1,35 
milhão de pessoas em 24 
estados e no Distrito Fede-
ral, segundo levantamento 
da CUT. Só em São Paulo, 
onde o Sindicato teve parti-
cipação ativa, foram 500 mil 
pessoas, além de 200 mil em 
Recife, 100 mil em Salvador 

Bancários do ABC participam da manifestação pela democracia
e 100 mil em Fortaleza.

O Sindicato levou para 
a avenida Paulista faixas 
como #naovaitergolpe e em 
defesa da democracia e dos 
direitos sociais. 

A concentração atingiu 
pelo menos 11 quarteirões 
da avenida, e transcorreu em 
clima de festa e sem inciden-
tes. O ato teve a presença do 
ex-presidente da República, 
Lula, que destacou a neces-
sidade de união entre os bra-
sileiros para se restabelecer a 
paz e o crescimento do Brasil 
“Em época de crise, a gente 
junta todo mundo e come 
o que tem, faz o que pode 
naquele momento. Por isso, 
vou ajudar a companheira 
Dilma a fazer o que precisa 
fazer”, afirmou.

Dentre as principais pa-
lavras de ordem, por todo o 
País, figuraram “Não vai ter 
golpe!”, "Lula, guerreiro do 
povo brasileiro!” e “A ver-
dade é dura; a Globo apoiou 
à ditadura”, em alusão ao 
comportamento golpista e 
manipulador da Rede Globo.

Entidades do movimento social e sindical promovem em conjunto atividade em defesa da democracia
Foto: Dino Santos

Muita gente foi 
para a rua no 
último dia 18 

com um objetivo que pa-
rece simples, mas não é: 
a defesa da democracia. 
Independentemente do 
partido político, da cor 
da camiseta ou da classe 
social, essas pessoas sabem 
que, sem a garantia de um 
Estado democrático, não 
há como manter conquis-
tas históricas nem avançar 
rumo a um País menos 
desigual.

Os anos de ditadura 
civil-militar no Brasil 
fizeram um estrago gi-
gante sobre setores pri-
mordiais, como educa-
ção, saúde, relações de 
trabalho. Anos em que a 
corrupção existia, mas não 
se podia denunciá-la; anos 
em que qualquer opinião 
divergente podia ser pu-
nida com prisão, tortura 
ou morte. 

Foi só com muita luta 
que a democracia retornou 
ao nosso País. Uma boa 
parte dessa luta nasceu no 
Grande ABC, na força das 
grandes greves deflagradas 
pelo movimento sindical. 
Junto com muitos outros 
setores da sociedade ci-
vil, cresceu o movimen-
to pela abertura política, 
pelas Diretas-Já, por uma 
Constituição com respeito 
aos cidadãos. O avanço 
também foi gigante nas 
relações de trabalho, com 
o estabelecimento de con-
venções coletivas, CIPAs, 
comissões de fábrica.

Tudo isso pode se perder 
sem a garantia de um Esta-
do democrata. E poderão 
ser necessárias muitas ou-
tras décadas de sofrimento 
para retomar o passo do 
desenvolvimento, não só 
do econômico, mas do que 
tem como prioridade a 
cidadania.

Estado democrata

Mês da Mulher
No último dia 18 o 

Sindicato realizou  atividade 
na  Sede  Socia l  para 
celebrar o mês da mulher. 
As mulheres presentes 
participaram de debates, 
assistiram a manifestações 
culturais além do filme "O 
Dia de Jerusa".

Foto: Valdir Lopes

Xô, mosquito!
A luta contra o mosquito 

transmissor da dengue, zika 
vírus e febre chikungunya 
tem que continuar. E 
iniciativas para combater 
o mosquito Aedes aegypti 
serão  premiadas .  As 
inscrições podem ser feitas 
até o dia 3 de abril no 
portal da Comunidade de 
Práticas, o CdP (http://dab.
saude.gov.br/portaldab/
comunidade_praticas.
php). Os três melhores 
relatos terão os materiais 
divulgados no portal da 
CdP e apresentarão sua 
experiência pessoalmente 
ao Ministério da Saúde

Merenda desviada
Estudantes protestaram 

no último dia 22 contra 
a chamada “máfia da 
merenda”, o desvio de 
verbas para a alimentação 
e s c o l a r  o c o r r i d o  n o 
g o v e r n o  d e  G e r a l d o 
Alckmin (PSDB), em São 
Paulo. Eles se reuniram 
na região de Pinheiros e 
reivindicaram também 
melhores condições de 
educação, além de se 
manifestarem contra o 
fechamento das escolas.


