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Um governo de 
e para os banqueiros

O governo Temer colo-
cou em postos-chave 
homens do sistema 

financeiro, ligados a fortes 
bancos privados. É o caso de 
Henrique Meireles, do banco 
Original, e Ilan Goldfajn, do 
Itaú, respectivamente ministro 
da Fazenda e presidente do 
Banco Central. Não há, como 
nos governos anteriores, ne-
nhum representante de entidades ligadas aos trabalhadores.

A estratégia é clara. Os bancos públicos são um patri-
mônio inestimável para os brasileiros. É a partir deles 
que muitos conseguem crédito para pequenos negócios, 
comprar a primeira casa ou aplicar numa modesta lavoura. 
Para essas pessoas, os bancos privados não abrem as portas;  
se abrem, apresentam juros escorchantes, que não se pode 
pagar. Os privados não querem essa concorrência, que 
baliza para baixo taxas e tarifas.

E há, obviamente, a questão do emprego nos bancos. Os 
privados, mesmo lucrando muito, já operam no limite e, 
ainda assim, querem demitir mais – o Bradesco, por exem-
plo, nem bem concluiu a compra do HSBC, já divulga que 
vai fechar agências. Ao anunciar a reestruturação no BB e, 
na última semana, estender essa possibilidade à Caixa, os 
banqueiros no governo mostram exatamente a que vieram. 

Quem representa um setor, uma categoria, um segmen-
to, vai agir em benefício desse setor ou categoria ao ser 
alçado a qualquer cargo que lhe dê poder de decidir. Essa 
é uma lição repetida à exaustão em períodos eleitorais, mas 
vale também em outros momentos, como agora. Michel 
Temer é um presidente golpista aliado ao que há de mais 
nocivo contra os trabalhadores. E os bancários, que fizeram 
a primeira grande greve desse governo, já começam a sentir 
em seus empregos a necessidade de reação.

  Belmiro Moreira - Presidente do Sindicato

Negociação garante avanços no 
acordo aditivo do Santander
Assembleia no ABC acontece no próximo dia 30

Depois de nove roda-
das de negociação, 
a Comissão Execu-

tiva dos Empregados e os 
representantes do Santander 
chegaram a um consenso 
para a renovação do acordo 
aditivo à Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT).

“Obtivemos conquistas 
importantes como: reajustes 
no PPRS, nas bolsas de es-
tudo e avançamos com uma 
cláusula nova, que garante 
o parcelamento do adianta-
mento das férias”, comenta 
Eric Nilson, secretário-geral 
da Federação dos Bancários 
da CUT de São Paulo, diretor 
do Sindicato e representante 
da Fetec na negociação.

O aditivo, assim como o 
acordo fechado com a Fena-
ban (Federação dos Bancos) 
na campanha 2016, terá va-
lidade de dois anos: 2016 e 
2017.

Assembleia – No pró-
ximo dia 30, às 18h30, será 
realizada a assembleia para 
referendar o acordo. A as-
sembleia será na Sede Social 
do Sindicato – Rua Xavier 
de Toledo, 268 – Centro de 
Santo André.

Conquistas do acordo

Bolsas de estudo – Os 
trabalhadores conquistaram 
a correção das bolsas de gra-
duação e pós pelo índice da 
Fenaban: 8% em 2016 e, em 
2017, INPC mais 1% de au-
mento real. Os funcionários 
do Santander têm direito a 
um total de 2.500 bolsas, 
sendo 2 mil para graduação 
e 500 para pós. “É muito im-
portante ressaltar que não 
há interferência do gestor 
na concessão das bolsas de 
estudo, os critérios para es-
colha dos bolsistas são ape-

nas sociais, maior tempo de 
casa, menor salário e maior 
número de dependentes”, 
explica o secretário-geral.

PPRS – O Programa de 
Participação nos Resultados 
do Santander (PPRS) terá 
reajuste de 9,13% em 2016, 
que equivale a R$ 2.200. 
Em 2017, o programa terá a 
correção da inflação (INPC) 
mais 1% de aumento real.

O acordo garante que 
todos os bancários do San-
tander receberão R$ 2.200 
de PPRS referente ao ano de 
2016 (o crédito é em março 
de 2017). Já os trabalhado-
res que são elegíveis à re-
muneração variável (os que 
ganham pelo cumprimento 
de metas acordadas com o 
banco) receberão o valor 
que for maior. Por exemplo, 
se pelos programas próprios 
de remuneração variável ele 
receberia R$ 1.500 em 2016, 
passa a receber os R$ 2.200 
do PPRS. Mas se sua remu-
neração variável correspon-
de a R$ 5 mil, receberá os 
R$ 5 mil.

Férias – Em nova cláu-
sula, o aditivo garante aos 
trabalhadores do Santan-
der o parcelamento, em até 
três vezes da devolução do 
adiantamento das férias, 

caso façam essa opção.
Metas – Não chegaram a 

avanços sobre questões rela-
tivas a condições de traba-
lho, que estão diretamente 
relacionadas às metas. Estas 
questões serão debatidas em 
uma mesa já agendada para 
dezembro, ainda sem dia 
definido.

Renovadas – Serão re-
novadas todas as demais 
cláusulas do acordo, além de 
todos os termos de compro-
misso como o de Relações 
Laborais e Prestação de 
Serviços Financeiros/Boas 
Práticas, e o da Cabesp e 
Banesprev, que garante o 
patrocínio do banco nessas 
entidades.

O dirigente lembra que 
mesmo com a negociação 
do aditivo sendo encer-
rada, ainda há um canal 
permanente de negociação 
com o banco. “Após nove 
rodadas de negociação, sem 
dúvida obtivemos avanços 
importantes para os bancá-
rios do Santander, como a 
manutenção de cláusulas já 
existentes e a inclusão dos 
direitos ainda não previs-
tos na CCT da categoria, a 
exemplo do parcelamento 
do adiantamento das fé-
rias”, finaliza Eric.

Trabalhadores conquistaram reajustes no PPRS, 
nas bolsas de estudo e cláusula nova que garante 

parcelamento do adiantamento das férias

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO 
RAMO FINANCEIRO DO GRANDE ABC, inscrito no CNPJ 
sob o nº 43.339.597/0001-06, com registro sindical sob 
o nº 46000.005206/00-46, por seu presidente abaixo 
assinado, CONVOCA todos os sócios da base territorial 
deste Sindicato (Santo André, São Bernardo do Campo, 
São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra), para a Assembleia Geral Ordinária, que 
será realizada no dia 08 de Dezembro de 2016, às 18h30min 
em primeira convocação, e às 19h em segunda convocação, 
à Rua Xavier de Toledo, 268, Centro, Santo André/SP, para 
discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 
Plano Orçamentário do Sindicato para o ano de 2017. Santo 
André, 29 de Novembro de 2016. 

Belmiro Aparecido Moreira
Presidente - CPF nº 107.567.078-03
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Bancários do ABC participam do “Black Friday” no BB
Funcionários do banco trabalham de preto e diretores do Sindicato fazem reuniões nas agências

No dia 25 passado, 
os bancários do 
Banco do Brasil 

realizaram o Dia Nacional 
de Mobilização chamado 
de "Black Friday" do BB. 
A região do ABC aderiu ao 
movimento em protesto à 
decisão da direção da em-
presa de fechar agências e 
reduzir postos de trabalho, 
e os diretores do Sindicato 
realizaram atividades em 
algumas das agências da 
Região.

Durante a manifestação 
a abertura das agências foi 
retardada em uma hora 
para que os dirigentes sin-
dicais pudessem conversar 
com os bancários sobre a 
situação da reestruturação 

e distribuir material espe-
cífico do banco.

A “ rees t ruturação” 
anunciada pelo Banco 
do Brasil no último 20 
de novembro vai fechar 
402 agências, transformar 
outras 379 em Posto de 
Atendimento (PAs), extin-
guir 31 superintendências 
regionais, e pretende apo-
sentar 18 mil bancários 
e cortar nove mil postos 
de trabalho. Na região 
do Grande ABC, segundo 
informações do banco, 
oito agências vão baixar 
as portas e outras 10 serão 
transformadas em PAs.

Ao enxugar o quadro de 
funcionários e promover o 
fechamento de agências, 

o banco lesa a sociedade e 
seus trabalhadores. Esses 
últimos, por sinal, não 
mereceram sequer o res-
peito da instituição, pois 
foram surpreendidos com 
o anúncio da reestrutura-
ção pela imprensa. Uma 
postura inaceitável, que 
mostra o descaso e a falta 
de transparência e vontade 
para com a participação 
dos empregados.

É por isso que o Sin-
dicato, junto com demais 
entidades do movimento 
sindical cutista, reage a 
essa reestruturação com 
manifestação e pedido 
de apoio a outras instân-
cias e à sociedade. "Nós, 
funcionários do BB, não 

vamos deixar que o Banco 
do Brasil seja só mais um 
Banco de Especuladores, 
que só se importa em lu-
crar cada vez mais e não 
tem qualquer compromis-
so com o povo brasileiro", 
disse Otoni Lima, diretor 
do Sindicato e funcionário 

do banco.

Negociação  – Nova 
reunião de negociação 
entre a Comissão de Em-
presa dos Funcionários e 
o BB está agendada para o 
próximo dia primeiro, em 
Brasília.

Caixa e Bradesco também anunciam fechamento de agências
No banco público haverá demissões incentivadas, a exemplo da reestruturação que ocorre no BB

Assim como vem 
ocorrendo no Ban-
co do Brasil, a Caixa 

também pode aplicar um 
pacote que resultará no 
fechamento de agências e 
demissão incentivada de 
empregados. As declarações 
do presidente do banco, 
Gilberto Occhi, feitas na 
semana passada, apontam 
para o fechamento de 100 
agências e a demissão de 
aproximadamente 11 mil 

funcionários. 
O processo de desman-

telamento de empresas pú-
blicas atinge em cheio a 
categoria bancária. Com a 
política de privatizar tudo 
que for possível, já revelada 
pelo governo golpista, os 
bancos públicos se tornam 
alvos diretos, e com eles 
os programas sociais que 
nos últimos anos vinham 
impulsionando o desenvol-
vimento no País e a redução 

da desigualdade. E com isso 
perdem a sociedade e o em-
pregados destes bancos.

Nos bancos privados, 
a demissão também pode 
aumentar. O Bradesco, por 
exemplo, uma vez consoli-
dada a compra do HSBC, já 
não descarta fechar agências 
e transferi-las para postos de 
atendimento menores nos 
próximos meses. A declara-
ção foi feita pelo presidente 
do banco Luiz Carlos Trabu-

co também na semana pas-
sada, durante reunião com 
investidores em São Paulo. 

O Bradesco tem hoje 5.242 
agências, considerando a 
rede do HSBC. 

Os bancários do Bradesco participaram no 
último dia 23 de mobilizações por todo o País, como 
parte do Dia Nacional de Luta dos Funcionários, 
que teve como principais bandeiras a defesa do 
emprego e melhores condições de trabalho. 

No ABC a atividade ocorreu nas cinco regionais 
do banco em seis cidades da região, atingindo 13 
agências. A abertura das agências foi retardada em 
uma hora e os diretores do Sindicato conversaram 
com os bancários e com a população sobre a atual 
situação do banco, além de distribuírem material 
específico para bancários e clientes.
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Celebração 
Inter-religiosa
No próximo dia primeiro 

de dezembro, o Sindicato 
vai realizar uma Celebração 
inter-religiosa de Ação de 
Graças pelo ano de 2016. A 
intenção é contribuir com o 
diálogo e o respeito à diver-
sidade religiosa.

A celebração contará com 
a presença da banda Soul da 
Paz e soprano Andrea Bien.

O evento será na sede 
social, rua Xavier de Tole-
do, 268, no Centro de Santo 
André à partir das 18h30. 
Participe!

Segurança bancária é discutida na retomada das 
Mesas Temáticas Bipartites entre Contraf e Fenaban 

Com a conclusão do 
processo negocial da 
Campanha Nacio-

nal dos Bancários 2016 e a 
assinatura da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT), 
foram retomadas as Mesas 
Temáticas Bipartites com 
a Federação Nacional dos 
Bancos (Fenaban). A primei-
ra mesa foi sobre Segurança 
Bancária e aconteceu no 
último dia 22. O diretor do 
Sindicato, Elson Siraque, 
esteve presente na reunião 
como membro do coletivo de 
segurança da Contraf/CUT.

Antes do encontro com 
os bancos, o Coletivo de Se-
gurança Bancária se reuniu 

na sede da Contraf-CUT, no 
centro da Capital Paulista, 
para tratar da pauta com a 
Fenaban.

"Nós achamos importan-
te levar para essa primeira 
reunião alguns temas como 
a prevenção contra assaltos 
e sequestros, permanência 
de dois vigilantes por andar 
nas agências e pontos de 
serviços bancários, conforme 
legislação; instalação de por-
tas giratórias com detector 
de metais na entrada das 
áreas de autoatendimento e 
biombos nos caixas; aber-
tura e fechamento remoto 
das agências, fim da guarda 
das chaves por funcionários, 

entre outras", disse Elson.
Próximas reuniões das 

Mesas Temáticas
28 de novembro – Acom-

panhamento da Cláusula de 

Prevenção de Conflitos
29 de novembro – Saúde 

no Trabalho
1º de dezembro – Igualda-

de de Oportunidades

Sindicato distribui informativo 
e preservativo no dia de 
combate à Aids
Atividade será realizada em 1º de dezembro

O Sindicato fará no dia 
1º de dezembro a 
distribuição de ma-

terial informativo sobre a 
Aids e preservativos. A ativi-
dade integra o Dia Mundial 
de Luta contra a Aids, uma 
doença que registrou 44 
mil novos casos no Brasil 
no ano passado, de acordo 
com o UNAids, programa 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU). 

Ao contrário da taxa mun-
dial, que teve ligeira queda 
(de 2,2 milhões em 2010 
para 2,1 milhões em 2015), 
na América Latina o número 
de casos cresceu. No Brasil 
saltou de 700 mil entre 2010 e 
2015 para 830 mil. A doença 
causa hoje cerca de 15 mil 

mortes por ano no País. 
Na década de 1980 o diag-

nóstico positivo de HIV era 
motivo de pânico e garantia 
de morte rápida. Várias pes-
soas com o vírus viram suas 
famílias ser desfeitas, per-
deram empregos e amigos. 
Hoje há menor preconceito, 
mas ainda grande desinfor-
mação, especialmente no 
que diz respeito às formas 
de prevenção, como o uso 
de preservativos e o não 
compartilhamento de serin-
gas e agulhas. “Nesta data é 
importante que todos façam 
uma reflexão e sejam solidá-
rios, além de ajudar a infor-
mar sobre a importância da 
prevenção”, afirma Adalto 
Pinto, diretor do Sindicato.

Vote na Chapa 1 para o Conselho 
de Administrção da Caixa
Rita Serrano é dirigente do Sindicato e tem 
compromisso com os bancários

As eleições para esco-
lha do representan-
te dos empregados 

no Conselho de Adminis-
tração da Caixa (CA) serão 
realizadas entre os dias 12 e 
16 de dezembro, das 8h às 
20h pelo SISRH, o sistema 
eletrônico do banco. 

O Sindicato apoia e in-
dica o voto na Chapa 1, 
composta por Rita Serrano 
(titular) e Orency Francisco 
(suplente). Rita é dirigente 
do Sindicato e da Contraf-

-CUT, e foi a primeira pre-
sidenta de nossa entidade, 
sendo militante da Oposi-
ção Bancária desde 1991. 

O presidente do Sin-
dicato, Belmiro Moreira, 
destaca o compromisso de 
Rita com os bancários e a 
importância de se contar 
com uma representante da 
região no CA. Para saber 
mais sobre a campanha e 
as propostas da Chapa 1 
acesse o site https://www.
facebook.com/cachapa1

Parceria
A Contraf-CUT parti-

cipou, no dia 25 passado, 
junto com a Contracs e com 
a Apeoesp, de uma reunião 
para a construção de uma 
parceria com a Central Sin-
dical da Namíbia. O secre-
tário-geral da organização, 
Mahongora Kavihuha, veio 
ao Brasil para propor uma 
interlocução entre o Brasil 
e os países do sul da África, 
iniciado pela Namíbia. O 
objetivo é a cooperação de 
entidades cutitas brasileiras 
com sindicatos do sul da 
África

PEC 55 
Milhares de pessoas ocu-

param a Avenida Paulista, 
em São Paulo, na tarde de 
domingo (27) para protestar 
contra a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
– que limita investimen-
tos públicos por 20 anos –, 
contra a perda de direitos 
sociais e para gritar "Fora 
Temer", em manifestação 
organizada pela Frente Povo 
Sem Medo, que reúne mais 
de 30 movimentos sociais, 
entre os quais o Movimento 
dos Trabalhadores Sem Teto 
(MTST). 


