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A união da categoria será fundamental 
para novas conquistas

Representantes dos funcionários 
do Bradesco, HSBC e Santander 

negociam com bancos com o objetivo 
de aprofundar e discutir as pautas de 

reivindicações específicas
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Só a luta te garante

O programa de readap-
tação foi o principal 
assunto da quarta 

reunião do Grupo de Traba-
lho (GT) de saúde e condi-
ções de trabalho, realizada no 
último dia 7, entre os repre-
sentantes dos trabalhadores 
e a direção do Itaú.

O banco apresentou dados 
atualizados, até maio deste 
ano, sobre os participantes 
do programa de readaptação. 
A grande maioria dos traba-
lhadores que passou pelo pro-
grama é do gênero feminino. 
Cerca de 90% dos casos que 
passam pelo programa, são 
pessoas que retornam dos 
afastamentos pela previdên-
cia social.

Foi colocado para o banco 
que um dos itens importan-
tes que se perderam desse 
programa era os seis meses de 
estabilidade que o programa 
antigo tinha. Os representan-
tes dos trabalhadores enten-
dem  que alguns preceitos são 
importantes como a questão 
da aceitação, da orientação, 
do médico assistente do tra-
balhador e da autonomia do 
médico do trabalho, que atua 
no programa com relação 
a decidir o melhor para o 
trabalhador independente da 
gestão da empresa, pois o tra-
balho deve ser adequado ao 
trabalhador e não o inverso.

As gestões do Programa 

de Controle Médico de Saú-
de Ocupacional (PCMSO) e 
do departamento de saúde 
ocupacional voltaram a ser 
abordados nesta reunião. A 
reivindicação dos bancários 
é que o banco crie uma al-
ternativa ao novo sistema 
implementado, pois os erros 
acontecem não só quando os 
bancários apresentam seu do-
cumento de afastamento/ li-
cença ao gestor, mas também 
foi detectado que pode existir 
um problema no sistema.

O Itaú apontou que vai 
resolver os casos que já estão 
com problemas e ficou de 
trazer um profissional para 
explicar como funciona o 
fluxo dessas informações de 
afastamento. 

“Mesmo assim, nós que-
remos uma alternativa. Os 
trabalhadores precisam ter 
uma opção para entrar em 
contato e comunicar sobre 
o afastamento”, lembrou 
Adma Maria Gomes, diretora 

Bancários do Itaú debatem programa de 
readaptação no GT de saúde

do Sindicato e participante 
do GT de Saúde.

O banco apresentou ainda 
a quantidade de trabalhado-
res afastados ou de licença, 
o que foi reivindicado pelos 
representantes dos bancários 
na última reunião. “Estes 
números são importantes 
para tentarmos analisar como 
está o adoecimento dentro 
do banco. Queremos ainda 
dados mais específicos, como 
a divisão por gênero, por 
estado, por cargo, e áreas”, 
completou Adma.

Outra cobrança dos ban-
cários foi uma solução para a 
questão do requerimento que 
o trabalhador assina quando 
saí de licença, pois ele mescla 
duas cláusulas da CCT, a 28 
e a 62.

O banco se comprometeu 
a apresentar uma solução até 
a próxima reunião, marcada 
para o dia 19 de julho. Neste 
encontro também será deba-
tido a clausula 57.

Gestão dos PCMSO e do departamento de Saúde ocupacional também foram discutidosOs trabalhadores dos 
bancos Bradesco, 
HSBC e Santander 

estão discutindo nos últimos 
dias as reivindicações especí-
ficas de cada banco buscan-
do renovar com avanços os 
acordos coletivos aditivos à 
Convenção Coletiva de Tra-
balho (CCT).

Nos casos específicos do Bradesco e HSBC um dos 
pontos que vêm sendo debatido é a aproximação das 
duas pautas específicas, já que o período de transição da 
incorporação está em andamento, teve início no dia 1º de 
julho, em que se desvincula o HSBC Brasil do resto do 
grupo HSBC ficando sobre administração do Bradesco. 
Este processo, deve ser finalizado no dia 7 de outubro, 
quando haverá a integração de todo o sistema. Vamos 
ter muita luta pela frente. Não devemos esquecer o mote 
principal dos trabalhadores do Bradesco e do HSBC e, 
também dos outros bancos, que é o emprego.

Essas reuniões com os bancos para discutirem as pautas 
específicas fortalecem a Campanha Nacional 2016, pois, 
na atual conjuntura política e econômica nacional, nós 
sabemos que a luta não será fácil, entretanto a união da 
categoria será fundamental para novas conquistas.

E assim, através dessas negociações mais os dados 
resultantes da consulta nacional feito com os bancários, 
os congressos do BB e da Caixa, estamos caminhando 
para a discussão das reivindicações coletivas que serão 
debatidas na Conferência Nacional que acontecerá no 
final desse mês.

Belmiro Moreira - Presidente do Sindicato

Caixa comunica aos avaliadores de penhor corte no adicional insalubridade
Sindicato  estuda ação judicial contra o banco

A Comissão Executi-
va dos Empregados 
da Caixa Econômica 

Federal (CEE/Caixa), que 
assessora a Contraf-CUT, 
vai analisar a decisão do 
banco de retirar, já a partir 
deste mês de julho, o adi-
cional de insalubridade dos 
avaliadores de penhor. Em 
mensagem enviada no dia 
5 passado aos trabalhado-
res, a empresa alegou que 
a medida está baseada em 

laudos técnicos realizados 
nas unidades que possuem 
esse tipo de atividade.

Fabiana Matheus, coor-
denadora da CEE/Caixa, 
explica que um ambiente 
mais saudável para os cerca 
de 900 avaliadores em todo 
o país é reivindicação histó-
rica da categoria. “Ninguém 
está defendendo um local 
insalubre. Se a melhoria 
realmente aconteceu, será 
motivo de comemoração. 

No entanto, não é isso que 
apontam os relatos que 
ouvimos de avaliadores 
que participaram do 32º 
Conecef, realizado há duas 
semanas”, afirma.

No ABC, segunda a di-
retora do Sindicato Maria 
Rita Serrano, já está sendo 
feito analise jurídica para  
possível ação questionando 
a Caixa, além disso, no dia 
12, haverá negociação com 
o banco e o diretor do Sin-

dicato, Jorge Furlan estará 
levando esse debate para 
a mesa. Rita afirma que o 
adicional de insalubridade 
pago até então para os avalia-
dores de penhor correspon-
de a meio salário mínimo. 
“São R$ 440 atualmente, 
valor que não paga a saúde 
do trabalhador e nem fará 
diferença para a Caixa, que 
lucra bilhões todos os anos”.

Entre as principais amea-
ças da função está a manipu-

lação de produtos químicos 
tóxicos. Mais recentemente, 
atendendo reivindicação do 
movimento sindical, a Caixa 
instalou exautores nas ban-
cadas, equipamentos muito 
questionados pelos próprios 
trabalhadores. "Não vamos 
permitir mais essa falta de 
respeito do banco, o sindica-
to tomará todas as medidas 
necessárias para resguardar 
o direito dos empregados", 
finaliza Rita Serrano.
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Santander: limitações para bolsa de estudo são derrubadas, 
mas ainda há muito a avançar

COE’s do Bradesco e HSBC debatem pautas específicas

No último dia 6 as 
COE’s do Bradesco 
e do HSBC se reu-

niram, em São Paulo, com 
o objetivo de aprofundar e 
aproximar as pautas de rei-
vindicações específicas dos 
bancos. Mais de 30 dirigen-
tes do Bradesco e do HSBC 
com representação nacional 
estiveram presentes com a 
finalidade de continuar o 
processo de integração entre 
as duas COE’s.

 De acordo com o coorde-
nador da COE do Bradesco 
e diretor do Sindicato, Ghe-
orge Vitti, além da discussão 
da minuta de reivindicações, 
na ocasião houve um relato 
das negociações anteriores 

“Relembramos a reunião 
do dia 23, onde cobramos 
garantia de emprego para 
todos os funcionários do 
HSBC e do Bradesco, devido 
ao processo de incorpora-
ção, além da isonomia de 
direitos. Também discuti-
mos cláusulas da minuta de 
reivindicações econômicas 
e sociais do Bradesco, tais 
como remuneração total, 
licença paternidade, auxílio 
educação, adiantamento do 
parcelamento de férias, taxa 
para empréstimo dos tra-
balhadores, licença adoção, 
abono assiduidade, PCCS, 
entre outros”, destacou Vitti.

Segundo o diretor da 
Contraf-CUT e integran-

te da COE HSBC, Sergio 
Siqueira, a reunião foi bas-
tante positiva, mas o alerta 
continua, para que nenhum 
trabalhador seja prejudicado. 
“Vamos ter muita luta pela 
frente. Não devemos esque-
cer o mote principal dos 
trabalhadores do Bradesco e 
do HSBC, que é o emprego”, 
ressaltou.

Na oportunidade, foram 
criados grupos temáticos 
com o objetivo de apro-
fundar os debates sobre as 
cláusulas específicas com o 
banco. 

Outros destaques abor-
dados na reunião foram as 
discussões sobre o mote 
da campanha específica e 

Na quinta  nego-
ciação com os re-
presentantes do 

Santander, ocorrida no 
dia 6 passado, o banco se 
mostrou um pouco mais 
flexível para discussão de 
temas como o sistema de 
modelo de gestão AQO – 
Avaliação de Qualidade 
Operacional, embora sem 
ainda apresentar contra-
proposta às reivindicações. 
Os principais avanços do 
encontro estão relaciona-
dos à concessão das bolsas 
de estudo para os elegíveis, 
pois algumas limitações 
foram derrubadas.

Entre elas está o con-
dicionamento da conces-
são da bolsa aos que não 
apresentassem problema 
disciplinar e a aplicação do 

Próximo encontro está marcado para 20 de julho

critério de meritocracia. As 
duas condições foram reti-
radas. “Mesmo de forma 
tímida, demos início a um 
diálogo. Esperamos que a 
conversa prossiga e a ne-
gociação se torne cada vez 
mais produtiva, para que 
possamos renovar o acor-
do aditivo com avanços”, 
aponta o secretário-geral 
da Fetec-CUT e funcioná-
rio do banco, Eric Nilson. 
A nova rodada de nego-
ciação está marcada para 
ocorrer no próximo 20 de 
julho.

Outro item discutido na 
reunião foi o reajuste no 
valor do PPRS. O banco 
propôs que seja adotado o 
mesmo índice que for defi-
nido na campanha salarial 
deste ano. Mas, na avalia-

ção do diretor do sindicato 
e funcionário do Santander 
Ageu Moreira, essa não é 
uma boa proposta e nem 
tornaria mais justa a distri-
buição do programa, como 
se reivindica. “O PPRS não 
tem como base um índice, 
mas um bônus, a partir dos 
resultados do banco, o que 
é um valor muito maior. 
Não tem sentido abrir mão 
disso”, aponta Ageu.

Protesto na Torre - No 
dia anterior a negociação 
os trabalhadores do San-
tander de vários estados 
brasileiros participaram de 
atividade na Torre do ban-
co, na Marginal Pinheiros, 
em São Paulo. O protesto 
reivindicou a inclusão de 
avanços na renovação do 
acordo aditivo. Diretores do Sindicato participaram de atividade na Torre do 

Santander um dia antes da reunião de negociação

Foram criados grupos temáticos com o objetivo de aprofundar os debates sobre as cláusulas da minuta

mobilização. Os dirigentes 
sindicais também apontaram 
a necessidade da realização 
de um Seminário Nacional 
com o objetivo de unificar as 
pautas de reivindicações dos 
bancos, além de organizar o 

funcionamento da COE.
Confira no site do Sin-

dicato (www.bancariosabc.
org.br) a minuta de reivin-
dicações específicas dos 
empregados do banco Bra-
desco.
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Luis Nassif e lideranças políticas e sindicais estarão presentes 
em evento no Sindicato

Além do jornalista 
Luis Nassif que fa-
lará sobre as amea-

ças aos bancos públicos e ao 
desenvolvimento do País 
na conjuntura atual, diver-
sas lideranças politicas e 
sindicais estarão presentes 
no evento de Lançamento 
da campanha “Se é público, 
é para todos” no Grande 
ABC.

Já confirmaram presen-
ça Jair Ferreira (presidente 
da Fenae), João Antônio de 
Moraes (Federação Única 
dos Petroleiros), Roberto 
Von der Osten (presidente 
da Contraf/CUT),  Wagner 
Nascimento (coordenador 
da Comissão de Empresa 
do BB), Maria Rita Serra-
no (coordenadora Comitê 
Nacional em Defesa das 
Empresas Públicas) entre  
representantes de outras 
entidades sindicais e do 
movimento social.

O lançamento será na 
sede social do Sindicato na 
rua Xavier de Toledo, 268 - 

Campanha Eleitoral
Desde o dia primeiro de 

julho, os internautas que se-
guem as páginas das Prefei-
turas do ABCD nas redes so-
ciais puderam notar que não 
existem mais atualizações. 
As gestões municipais têm 
de cumprir com a determina-
ção eleitoral e estão proibidas 
de receber postagens até o 
dia 02 de outubro; caso haja 
segundo turno, o município 
deve estender o prazo até 30 
de outubro.

Foi realizado no dia 7 
de julho, na sede social 
do Sindicato, reunião de 
planejamento da CUT 
ABC. Estiveram presentes 
diretores dos sindicatos 
cutistas da Região que, 
além de discutirem a 
atual conjuntura política 
nacional, traçaram os 
próximos passos da 
CUT/ABC e atividades 
em conjunto entre os 
sindicatos.

Centro de Santo andré, em 
Santo André.

A mobilização contra o 
Estatuto das Estatais foi 
iniciada em 2015. Em 6 de 
junho passado foi lançada 
no Rio de Janeiro a cam-

panha “Se é público, é para 
todos”, que teve grande re-
percussão e ganhou alcance 
internacional, já que será 
adotada também pela UNI 
Americas Finanças em paí-
ses da América Latina.

INSS
O governo federal decidiu 

realizar série de mudanças 
para a revisão dos benefícios 
por incapacidade concedidos 
aos segurados do INSS. Foi 
publicada a MP 739, que per-
mite as modificações e, ago-
ra, os beneficiários poderão 
ser convocados a qualquer 
momento para nova perícia 
médica.

Impostos
O presidente interino 

Michel Temer não descarta 
a possibilidade de ter que 
elevar impostos para acertar 
as contas públicas e cumprir 
a meta fiscal de 2017. “O meu 
desejo é que não aumente, 
mas, se houver absoluta 
necessidade, não tem o que 
fazer”, disse Temer em en-
trevista à Folha de S. Paulo.

Processos
O número de processos 

recebidos nas varas traba-
lhistas brasileiras nunca foi 
tão alto. Em 2015, foram 
abertas 2,66 milhões de ações 
no país, o maior número já 
registrado desde 1941. Já 
entre janeiro e abril deste 
ano, as varas receberam mais 
905.670 processos, com alta 
de 7,9% ante igual período 
do ano anterior. Nesse ritmo, 
2016 deve bater novo recorde 
de litígios na área.


