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Ataques aos trabalhadores

A terceirização no em-
prego sempre foi um 
mal negócio para o 

trabalhador. No entanto, com 
a súmula 331, essas relações 
têm atualmente uma certa 
regulação. Por exemplo, em 
caso de calote da terceirizada, 
recorre-se à “responsabilida-
de subsidiária”, quando a empresa que a contratou arca 
com o pagamento ao trabalhador.

A súmula referenda decisões da Justiça em caso de 
reclamações. Nesta semana, porém, o STF pode derrubar 
esse instrumento e, com isso, estará aberta a temporada 
de precarização no emprego, com a terceirização indis-
criminada. Ela pode atingir inclusive os bancários, pois 
não vai respeitar a atividade-fim das empresas. 

Isso significa condições pioradas de trabalho e, em 
caso de calote ou desrespeito às leis trabalhistas, ausência 
de garantias legais. A lista de disparos contra os direitos 
dos brasileiros parece não ter fim. A única saída possível 
é a mobilização para combater esses ataques. E partici-
par de atos como o convocado para o próximo dia 11 é 
fundamental para dar início a essa reação.

Belmiro Moreira - Presidente do Sindicato

Movimentos sindical e social vão às 
ruas dia 11 para defender os direitos 
de todos os brasileiros. Participe!
É o Dia Nacional de Greve e Paralisações, em protesto à PEC 241, a 
reforma da Previdência e a entrega do pré-sal a empresas estrangeiras

A próxima sexta-feira, 
11 de novembro, 
será o Dia Nacional 

de Greve e Paralisações, 
organizado pela CUT em 
conjunto com outras cen-
trais sindicais e entidades 
dos movimentos sociais 
que compõem as frentes 
Brasil Popular e Povo Sem 
Medo. Além da defesa de 
direitos trabalhistas, a data 
vai representar um protesto 
nacional contra a PEC 241, a 
entrega do pré-sal a empre-
sas estrangeiras e a reforma 
da Previdência.

Para o presidente do Sin-
dicato, Belmiro Moreira, é 
fundamental que os bancá-
rios apoiem as mobilizações 
e atividades que serão reali-
zadas nesta data. “Os bancá-

rios foram a primeira cate-
goria a enfrentar esse gover-
no golpista, que quer levar 
os trabalhadores ao fundo 
do poço, sem direitos, sem 
registro em carteira e com 
a obrigação de se aposen-
tar apenas no fim da vida. 
Nós mostramos que temos 

disposição de lutar e fize-
mos a primeira greve desse 
governo de retrocessos, um 
movimento longo e forte, 
e teremos que demonstrar 
nossa coragem novamente, 
dessa vez apoiando e partici-
pando das ações deste 11 de 
novembro”, destaca.

STF pode liberar a terceirização indiscriminada
Constitucionalidade da súmula que hoje regula essas relações de trabalho será julgada no dia 9

Está pautado para 9 de 
novembro no STF o 
julgamento de um 

recurso que, se aprovado, 
abrirá caminho para a ter-
ceirização plena, aquela 
que, de forma indiscrimi-
nada, permite serviços de 
qualquer natureza sendo 
efetuados por terceiros. O 
julgamento vai discutir a 
constitucionalidade da Sú-
mula 331 do Tribunal Su-
perior do Trabalho, que hoje 
estabelece aos terceirizados 
o mesmo direito às verbas 
trabalhistas asseguradas aos 
contratados, desde que em 

igualdade de funções.  
Ou seja: caso o Supre-

mo decida que a súmula é 
inconstitucional, qualquer 
tipo de terceirização po-
derá ocorrer. Os efeitos da 
liberação geral da terceiri-
zação serão nocivos para os 
trabalhadores e para o País. 
Pesquisas indicam que ter-
ceirizados recebem salário 
24,7% menor do que o dos 
empregados diretos, traba-
lham 7,5% a mais (3 horas 
semanais) e ainda ficam 
menos tempo empregados. 
“Haverá redução salarial, 
jornada maior, mais riscos 

de acidentes e de calote por 
parte dos empregadores. 
Uma precarização ilimi-
tada”, afirma o secretário 
geral do Sindicato, Gheorge 
Vitti.

O movimento sindical 
cutista luta há vários anos 
para impedir a terceirização 
indiscriminada -  prin-
cipalmente, no caso dos 
bancários, para que fique 
distante da atividade-fim. 
No entanto, se mais esse 
retrocesso ocorrer, a catego-
ria também será atingida, e 
irremediavelmente ocorrerá 
perdas de direitos.
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Bancos fecham 9.258 postos de trabalho de 
janeiro a setembro de 2016
Segundo a análise do Caged, o número equivale à quase totalidade dos 
postos fechados em todo o ano passado (9.886)

O setor bancário con-
tinua na contramão 
de desempenhar sua 

responsabilidade social. 
Apesar dos altos lucros, a 
onda de cortes continua 
desenfreada. De janeiro a 
setembro de 2016, de acordo 
com o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados (CAGED), os bancos 
brasileiros fecharam 9.258 
postos de trabalho no país.  
Isso representa um aumen-
to de 52,2% em relação ao 
número de postos fechados 
no mesmo período em 2015, 
quando foram extintos 6.084 
postos. E equivale à quase 
totalidade dos postos fecha-
dos em todo o ano passado 
(9.886).

Ainda, segundo a pesqui-
sa, São Paulo foi o estado 
onde ocorreram mais cortes, 
com 4.383 postos a menos 
(quase 47,3% do total de 
postos fechados), seguido 
pelo Rio de Janeiro, que 
fechou 1.463 postos (15,8%), 
o Paraná, com 678 postos ex-
tintos (7,3%) e Minas Gerais 

com menos de 620 postos 
(6,7% do total). Somente 
quatro estados registraram 
saldo positivo no emprego 
bancário, com destaque 
para o Pará, com 105 postos 
abertos.

A análise por setor de 
atividade econômica mostra 
que os “Bancos múltiplos, 
com carteira comercial”, 
CNAE que engloba grandes 
instituições como Itaú Uni-
banco, Bradesco, Santander, 
HSBC e Banco do Brasil 
foram os principais respon-
sáveis pelo saldo negativo.

A análise por Setor de 
Atividade Econômica (Ta-
bela 1) revela que os Bancos 
Múltiplos com Carteira 
Comercial, categoria que 
engloba grandes institui-
ções como Banco do Brasil, 
Itaú Unibanco, Bradesco e 
Santander fecharam 7.302 
postos de trabalho (78,9% 
do total de postos fechados). 
A Caixa Econômica Federal 
foi responsável pelo corte 
de 1.992 postos de trabalho 
(21,5%).

Motivos dos Desliga-
mentos - A maioria dos 
desligados foram trabalha-
dores mais velhos e com mais 
tempo no emprego. Do total 
das demissões ocorridas nos 
bancos, 61% foram sem justa 
causa, perfazendo 15.480 des-
ligamentos. Os desligamen-
tos a pedido do trabalhador 
representaram 29% do total 
e totalizaram 7.224.

Desigualdade entre ho-
mens e mulheres - As de-
sigualdades continuam vi-
síveis no setor bancário. As 
7.983 mulheres admitidas 
nos bancos nos primeiros 
nove meses de 2016 recebe-
ram, em média, R$ 3.088,55. 
Esse valor correspondeu 
a 71,3% da remuneração 
média auferida pelos 7.953 
homens contratados no 
mesmo período, que foi de 
R$ 4.330,67.

No momento do desliga-
mento observou-se, pratica-
mente, a mesma diferença na 
remuneração entre homens e 
mulheres. As mulheres que 

tiveram o vínculo de emprego 
rompido nos bancos no pe-
ríodo recebiam R$ 5.308,58, 
o que representou 71,2% da 
remuneração média dos ho-
mens desligados dos bancos, 
que foi de R$ 7.454,50.

Faixa Etária - Os bancá-
rios admitidos concentra-
ram-se na faixa etária até 
24 anos de idade, com isso 
o saldo de emprego nessa 
faixa foi positivo em 3.630 
postos. Os desligamentos 
se concentraram nas faixas 
etárias superiores a 25 anos 
e, especialmente, na de 50 a 
64 anos, que registrou um 

corte de 5.745 postos de 
trabalho (62% do total de 
postos fechados).

Tempo no Emprego - 
Entre os 25.194 desligados, a 
maior parte tinha 10 ou mais 
anos no emprego (8.838 
cortes que correspondem a 
35% do total). Outros 5.431 
tinham entre 5 e 10 anos 
no emprego (21,6%). Ou 
seja, observa-se que o corte 
dos postos nos bancos se 
deu principalmente entre 
aqueles com maior tempo de 
casa, sendo compatível com 
o fato de serem os trabalha-
dores mais velhos.

Caixa elege representante no 
Conselho de Administração 
de 12 a 16 de dezembro

Foi definido o calen-
dário eleitoral para a 
escolha do represen-

tante dos empregados para 
o Conselho de Adminis-
tração da Caixa Econômica 
Federal. As inscrições dos 
candidatos serão realizadas 
até o dia 11 de novembro. A 
eleição por voto direto dos 
trabalhadores ocorrerá no 
período de 12 a 16 de dezem-
bro. Se houver necessidade 
do segundo turno, este se 
dará de 16 a 20 de janeiro.

É a segunda vez que os 
empregados da Caixa elegem 
seu representante, depois de 
um processo longo para que 

fosse cumprida a lei e depois 
para que o primeiro conse-
lheiro eleito tomasse posse. 
De acordo com a legislação, 
a presença de representante 
dos trabalhadores no Conse-
lho de Administração é para 
permitir aos empregados co-
locar a sua visão na condução 
da empresa pública a serviço 
do desenvolvimento do país.

A eleição acontece em 
um contexto em que as em-
presas públicas estão sendo 
seriamente ameaçadas de 
desmonte e privatização 
pela política neoliberal ar-
caica do presidente golpista 
Michel Temer.

Inscrição de candidatos vai até o dia 11 de novembro
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Sindicato inicia 
Campanha Natal 

Solidário 2016

O final do ano se aproxi-
ma e com ele surge aquele 
clima de festas e comemo-
rações. É nesse momento 
que podemos ajudar pessoas 
carentes a realizarem uma 
ceia natalina farta, cheia de 
alegrias e colaborar com esse 
sentimento de felicidade 
e, por isso, o Sindicato dos 
Bancários do ABC realiza 
novamente neste ano a cam-
panha “Natal Solidário”, que 
já ocorreu em outros anos.

O Bancário pode contri-
buir com as famílias menos 
favorecidas e proporcioná-las 
a verdadeira Noite Feliz.

O material coletado será 
doado para uma entidade 
assistencial numa celebração 
inter-religiosa no dia 01/12 
(mais detalhes na próxima 
edição). 

Para participar da cam-
panha os bancários deverão 
fazer suas doações de cestas 
básicas na sede do Sindicato, 
na rua Cel. Francisco Amaro, 
87 – Casa Branca – Santo An-
dré, das 8h às 18h. ou entrar 
em contato com o Sindicato 
pelo telefone: 4993-8299 
para solicitar a retirada das 
doações em sua agência.

As doações devem ser 
feitas até o dia 25/11

Fale com seus colegas, pa-
rentes e amigos. Mobilize sua 
agência. Vamos todos juntos 
fazer um natal mais feliz para 
muitas pessoas.

Contamos com a colabo-
ração de toda a categoria.

Central SP eventos
Hospedagem

Desconto de 5% sobre 
a melhor tarifa no site

Reserva de hotéis através do site 
www.nacionalinn.com.br com 

código de convênio: sindabc2016 
para todos os hotéis da rede

Av. Casper Líbero, 125 - Centro 
São Paulo - Fone: 3041-3030

Kids e Kids Berçario 
e Educação Infantil
Serviços de berçario 
e educação infantil
Desconto de 10%

Rua Atibaia, 145 - Baeta Neves 
S. B. do Campo - Fone: 4123-0254

Instituto de Ensino 
Professor Dr. Cleber Leite

Pós-graduação
Desconto de 10% na matrícula 

e nas mensalidades dos 
cursos de Pós-graduação

Rua Manaus, 151 - Vila Alzira 
Santo André - Fone: 4316-8938

Ótica Cristal
Desconto na compra de óculos e 

teste de visão gratuito
Desconto de 15%

Av. Rotary, 167 - Serraria 
Diadema - Fone: 4051-5319

Espaço de Dança 
Ritmo e Expressão

Escola de Dança
Descontos de 10% a 20% nas aulas
Rua Siqueira Campos, 668 -  Centro 

Santo André - Fone: 2868-1094

Clínica Confidente – Odontologia
Serviços Odontológicos

Desconto de 20%
Av. Portugal, 1270 - Bela Vista  

Santo André - Fone: 2896-1514

Passos do Leão Educação Infantil
Educação Infantil
Desconto de 30% 

no valor das mensalidades
Rua Dr. Baeta Neves, 374 

Baeta Neves - S. B. do Campo
Fone: 3422-2135

Churrascaria Boizão Grill – Pari
Restaurante

Desconto de 50% em cima do 
valor integral dos rodízio 

R$ 119,90 de domingo a domingo 
(desconto somente no valor do 
rodízio e não cumulativo com 

outros descontos)
Rua Pedro Vaz de Campos, 33 - 

Pari - São Paulo 
Fone: 2662-3536

Viamed Hemodinâmica e 
Radiologia Intervencionista

Procedimentos de Hemodinâmica
Desconto de 10% 

na tabela de preços
Av. Nazaré, 1361 - Ipiranga 

São Paulo - Fone: 5908-5680

Fabia Regina Bezerra – Psicologia
Serviços de Psicologia

Desconto de 40%
Rua Senador Flaquer, 758 - Centro 

Santo André - Fone: 2863-3575

Ramos & Araújo 
Corretora de Seguros

Seguros - Redução nos preços 
de seguros de veículos e de 
qualquer outra modalidade

Desconto de 15%
Av. Alda, 633 - sala 5 

Centro Diadema 
Fones: 4308-7319 / 4308-7317

Centro de Mergulho 
Amigos do Joe

Curso de Mergulho 
Open Water Diver
Desconto de 10%

Rua Manoel da Nóbrega, 781 
Paraíso - São Paulo
Fone: 3889-7721

Dreams Promoções
Personagens vivos 
para festa infantil

Desconto entre 10% a 40% 
dependendo da opção escolhida

Rua Abegoaria, 34 
Jd. das Bandeiras - São Paulo

Fones: 97279-6706 / 4220-1102

NOVOS CONVÊNIOS

Veja todos os convênios no site:  www.bancariosabc.org.br/convenios/

Novembro Azul para alertar 
sobre o câncer de próstata

Termina o Outubro 
Rosa e chega o No-
vembro Azul, cam-

panhas que em comum têm 
o objetivo de informar sobre 
doenças e estimular a pre-
venção. Nesse último caso, o 
público-alvo são os homens, 
e a discussão é sobre o câncer 
de próstata, enfermidade que 
pode ser detectada por dois 
exames: a dosagem sérica do 
PSA e o toque retal, ainda 
visto com muito preconceito 
pelo público masculino.

No entanto, o toque retal 
é necessário porque, em 20% 
dos casos, apenas o PSA não 
é suficiente na detecção. A 
recomendação é de os exames 
sejam feitos a partir dos 50 
anos de idade, ou 45, em caso 
de homens com história fa-
miliar de câncer de próstata, 
da raça negra, sedentários e 
obesos, pois possuem maior 

risco. Em estágio inicial 
esse tipo de câncer em geral 
não causa sintomas, mas 
com o avanço podem surgir 
problemas como micção fre-
quente, fluxo urinário fraco 
ou interrompido e impo-
tência, entre outros. Mas há 
doenças benignas da próstata 
que podem causar sintomas 
semelhantes.

O câncer de próstata é 
o tumor mais frequente no 
sexo masculino, ficando atrás 
apenas dos tumores de pele, 
e o sexto tipo mais comum 
no mundo segundo o INCA 
(Instituto Nacional do Cân-
cer). A cada seis homens, 
um é portador da doença. A 
estimativa do INCA é de que, 
por ano, 69 mil novos casos 
sejam diagnosticados. Se 
detectada em estágio inicial, 
as chances de cura são de 
aproximadamente 90%.

Campeão do futebol society 
2016 será conhecido dia 12

O campeonato de 
futebol society 
2016 termina 

neste sábado, 12. Orga-
nizado pelo Sindicato 
há vários anos, o torneio 
reúne bancários de toda 
a região do Grande ABC 
que trabalham em várias ins-
tituições financeiras, numa 
confraternização da categoria 
esportiva marcada pela des-
contração.

A semifinal, no último 
sábado (após o fechamento 
desta edição) tinha como 
concorrentes os times Bola 
Preta, Jeremias, Modalidade 
10 e Só Business. Ao final do 
evento, terão sido disputadas 
35 partidas, envolvendo 13 
times em três grupos. Os 
jogos acontecem nas quadras 
do Top Spin, na avenida Pi-

Ao final do evento organizado pelo Sindicato terão sido 
disputadas 35 partidas por 13 equipes

raporinha, em São Bernardo, 
e quem quiser conferir o 
campeão pode acompanhar 
as partidas decisivas, que 
acontecem às 12h30 e 13h20.

"Nós convidamos todos 
os bancários para prestigia-
rem, neste próximo sábado, 
as finais do campeonato e 
participarem das premiações 
e confraternização entre os 
presentes", convida Gilberto 
Soares, secretário de Espor-
tes e Cultura do Sindicato  

Só Business foi o 
campeão do ano passado


