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Março de 
protestos

O mês de março ain-
da não terminou, 
mas já pode ser con-

siderado o mais intenso 
em manifestações contra 
o governo Temer. Logo na 
primeira semana, as mulhe-
res fizeram de seu dia um 
marco contra a reforma na 
Previdência que, se penali-
za a todos os trabalhadores 
brasileiros, atinge ainda 
mais a elas, que cumprem 
dupla jornada. 

No último 15 de março, 
brasileiros das mais distin-
tas categorias trabalhistas 
também levantaram sua voz 
contra essa reforma cruel, 
que encerra de vez com as 
chances de uma aposenta-
doria digna e só alimenta 
o apetite dos bancos em 
vender planos de previ-
dência privada. Da mesma 
forma, protestaram contra 
a reforma trabalhista, que 
precariza as relações de tra-
balho, acaba com direitos 
conquistados com muitas 
lutas ao longo dos anos e 
libera a informalidade e a 
terceirização.

Se o Temer se faz de 
surdo e diz que há apoio da 
sociedade, vamos ter que 
gritar ainda mais alto para 
que ouça a voz dos trabalha-
dores que estão nas ruas de 
todo o País. A previdência 
é pública e é dos brasileiros, 
que ali deixam mensalmen-
te seu dinheiro. Outros pro-
testos virão, e quem ainda 
não participou não deve 
perder mais tempo, porque 
é dessa união que nasce a 
força da resistência, e é essa 
resistência que garantirá 
a manutenção de nossos 
direitos.

Belmiro 
Moreira 

- Presidente 
do Sindicato

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
A S S E M B L É I A  G E R A L 
EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores 
em Empresas do Ramo Financeiro 
do Grande ABC, com CGC sob 
o n.º 43.339.597/0001-06,  por 
seu presidente abaixo assinado, 
convoca todos os funcionários 
da Caixa Econômica Federal, da 
base territorial deste sindicato 
(municípios de Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Caetano 
do Sul, Diadema, Mauá,  Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra), para 
a Assembléia Geral Extraordinária 
que se realizará dia 21 de Março 
de 2017, às 18h00m em primeira 
convocação, e às 18h30m horas, 
em segunda convocação, na sua 
sede à Rua Xavier de Toledo, 
268, Centro, Santo André, para 
discussão e deliberação acerca da 
seguinte ordem do dia: 
1- Comissão de Conciliação 
Voluntária, (CCV).
2- Outros assuntos de interesse da 
categoria profissional.

Santo André, 14 de março de 2017

Belmiro Aparecido Moreira
– Presidente.

Congresso da Contraf-CUT debate reformas e 
estabelece plano de lutas

Foi realizado entre os 
dias 8 e 10 de março 
o Congresso Extra-

ordinário da Contraf-CUT, 
em São Paulo. Delegados 
e delegadas de entidades 
sindicais de todo o Brasil, 
entre eles os Bancários do 
ABC, definiram e votaram 
o Plano de Lutas para o pró-
ximo período e a Reforma 
Estatutária da entidade. 

As ameaças aos direitos 
dos trabalhadores pautaram 
o encontro, dentro do Pai-
nel Reformas da Previdên-
cia Social e Trabalhista, com 
a presença de especialistas 
no tema e sindicalistas. Da 
mesma forma, o painel Fu-
turo do Emprego debateu 

a ´uberização´ nos bancos 
e suas consequências. Pes-
quisa apresentada durante 
a exposição revelou que o 
uso de tecnologias digitais 
já causou a redução de 50 
mil postos nas instituições 
bancárias nos últimos cinco 
anos.

Já o Painel Defesa dos 
Bancos Públicos reforçou 
o debate contra as privati-
zações e antecipou o lança-
mento de uma campanha 
em defesa dessas institui-
ções (veja matéria ma pá-
gina 2). Publicações sobre 
a reforma da previdência, 
bancos públicos e formação 
sindical também foram lan-
çadas no congresso.

Encontro aconteceu de 8 a 10 de março na sede da entidade, em São Paulo

Categoria

Delegação dos Bancários do ABC no Congresso com diretoria da Contraf. 
Da esquerda para direita: Elaine Cutis (Sec. da Mulher da Contraf), 
Otoni Lima (Secretário de Imprensa do Sindicato), Eric Nilson (Secretario 
Geral da Fetec-SP e diretor do Sindicato), Carina Leone e Adma Gomes 
(diretoras do Sindicato), Roberto Von der Osten (presidente Contraf), 
Belmiro Moreira (presidente do Sindicato), Carlos Souza (Sec. Geral da 
Contraf) e Gheorge Vitti (secretário geral do Sindicato)

Caixa

Empregados atendem aos sábados, 
mas não podem ser obrigados

Com o pagamento 
das contas inativas 
do FGTS aos traba-

lhadores, a Caixa vem con-
vocando seus empregados 
para trabalhar aos sábados. 
O Sindicato acompanhou 
essa jornada no último 
dia 11 e pode constatar 
que os bancários, muitas 
vezes trabalham em locais 
com más condições de 
trabalho, como em uma 
agência que estava sem ar 
condicionado. 

O Sindicato alerta que 
nenhum empregado é 
obrigado a comparecer. “O 
trabalho no fim de sema-
na deve ser tratado como 
horas extras e é opcional. 
Caso compareça nestes 

dias, o trabalhador deve 
receber horas extras inte-
grais”, explica Jorge Fur-
lan, diretor do Sindicato e 
funcionário da Caixa.

Várias agências também 
fazem o atendimento nos 
finais de semana no auto-
atendimento, o que não é 
permitido pelo acordo co-
letivo. “Já houve um caso 
de agressão em Mauá. O 
bancário deve trabalhar no 
lado interno da agência, do 
lado de dentro da porta de 
segurança”, disse. 

“A Caixa diminui seu 
quadro de funcionários e 
agora quer sobrecarregar 
os empregados exigindo 
que eles trabalhem aos 
sábados? Por isso, proto-

colamos um documento na 
SR contra o trabalho aos 
sábados”, finaliza indigna-
do Furlan.

Quem se sentir pressio-
nado a fazer horas extras 
nos finas de semana deve 
denunciar ao Sindicato.

PLR - Entre os grandes 
bancos a Caixa foi o único 
que ainda não pagou a PLR 
a seus funcionários. O Sin-
dicato vem solicitando a 
antecipação do pagamento, 
já que o acordo específico 
da PLR permite que a Caixa 
faça o crédito até no máximo 
dia 31 de março.

Até o fechamento da edi-
ção o balanço da Caixa não 
havia sido sequer divulgado.
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Bancários do ABC participam do Dia Nacional de Paralisação 
Contra as Reformas da Previdência
Atividades em Santo André e São Bernardo do Campo tiveram o objetivo de unir a categoria bancária em protesto às 
reformas golpistas do presidente ilegítimo Michel Temer

O s bancários da re-
gião do ABC rea-
lizaram no último 

dia 15 atividades contra as 
Reformas da Previdência, 
Trabalhista, e a retirada 
de direitos dos trabalha-
dores em São Bernardo 
do Campo e Santo André. 
As agências bancárias das 
regiões centrais dessas 
cidades abriram ao meio 
dia e os bancários par-
ticiparam de assembleia 
de rua. Além disso, os 
diretores do Sindicato 
distribuíram material 
para bancários, clientes 
e usuários dos bancos 

explicando as consequên-
cias para os trabalhadores 
caso essas reformas sejam 
aprovadas.

“Os bancários junto 
com outras categorias 
de trabalhadores do país 
estão mobilizados contra 
essas reformas absurdas 
que o governo golpista 
que empurrar. Não pode-
mos aceitar a retirada de 
direitos e as mudanças 
na previdência como está 
sendo proposto. É preciso 
um diálogo mais amplo 
com toda a sociedade”, 
disse Belmiro Moreira, 
presidente do Sindicato.

Manifestações

A orientação para a 
participação dos bancá-
rios no protesto convo-
cado pelas centrais sin-
dicais foi aprovada pelos 
delegados e delegadas 
que participaram do Con-
gresso Extraordinário da 
Confederação, realizado 
na semana passada, na 
quadra do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo.

Outras atividades ocor-
reram em todo o Brasil, 
entre elas uma grande 
manifestação na avenida 
Paulista em São Paulo 
que reuniu milhares de 
trabalhadores.

Bancários de São Bernardo do Campo e Santo 
André rejeitam propostas de reformas na 

previdência em votação simbólica

Momentos das manifestações do dia 15 por todo o Brasil que a grande imprensa ignorou

Avenida Paulista - São Paulo

São Bernardo do Campo

Rio de Janeiro

Brasília

Porto Alegre

Recife

Juiz de Fora

Cuiabá
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Cultura No dia 16 de março foi apresentada na Sede Social 
do Sindicato a peça “PONTO CORRENTE”. A peça, 
apresentada pela Cia Pontos de Fiandeiras, é um 
retrato da militância feminina no ABC contra a 
ditadura que, com base em pesquisas e entrevistas, 
aborda o período de repressão e o protagonismo  
feminino tanto à frente de movimentos 
revolucionários quanto no suporte a familiares e 
amigos, bem como na “micro-revolução” diária em 
salas de aula, na vida social e profissional. A peça 
se passa durante um cruzeiro em alto mar, onde, 
por meio da tripulante, uma atriz, contadora de 
histórias, que trabalha num navio, as memórias 
resgatadas são compartilhadas com o público, 
também convidado a participar.

Sindicato reivindica melhores condições de 
trabalho no BMB
Pauta inclui contratações, PLR digna, segurança e direito a folga para compensar Quarta Feira 
de Cinzas, entre outros itens.

Representantes do 
Banco Mercantil do 
Brasil (BMB) e do 

Sindicato reuniram-se no 
último dia 14 na sede da 
entidade. O encontro ocorre 
após forte mobilização no 
banco no último 2 de março, 
quando as agências ficaram 
fechadas. Nele foi discutida 
pauta específica que trata 
de temas como condições 
de trabalho, demissões, 
segurança e horas extras. 
Além disso, foi abordado o 
trabalho na última Quarta 
Feira de Cinzas, quando 
os funcionários tiveram 
que iniciar a jornada pela 
manhã, contrariando o que 
ocorreu nos demais bancos, 
que seguiram o horário di-
vulgado pela Fenaban, com 
início no período da tarde. 

De acordo com o BMB, 
representado pelo superin-
tendente de RH Márcio 
Ferreira e Uelkes Almeida 

(Gestão de Desenvolvimen-
to de Negócios), naquela 
quarta 50 mil novos benefi-
ciários seriam atendidos, o 
que motivou a exigência da 
jornada integral. “Muitos 
bancários foram prejudica-
dos, pois a informação de 
que iriam trabalhar o dia 
todo chegou de última hora. 
O banco não pode esperar 
o ´copo ficar cheio´ para 
agir, tem que se estruturar 
antes”, apontou o presiden-
te do Sindicato, Belmiro 
Moreira. O reivindicado 
é que seja concedida uma 
folga, sem desconto, para 
compensar esse prejuízo.

Outra reivindicação tra-
tou do valor da PLR. Há 
casos de bancários que não 
receberam nem R$ 10, o 
que é inadmissível. O ban-
co alegou a queda no lucro 
(R$ 18,3 milhões), mas após 
reivindicação de melhoria, 
ficou de apresentar proposta 

Mercantil

de valorização da PLR para 
a próxima data-base.

Demissões e piora nas 
condições de trabalho e de 
atendimento com a trans-
formação das agências em 
Postos de Atendimento 
também foram debatidos. 
“É fundamental que ocor-
ram novas contratações, 
porque há sobrecarga de 
trabalho. O BMB atende 
muitos aposentados na nos-
sa região, deveria ter ex-
celência no atendimento a 

essa população, mas não é 
o que acontece”, destacou 
o diretor sindical Gheorge 
Vitti, acrescentando que 
foram reivindicadas ainda 
a contratação de vigilantes 
e instalação de portas com 
detectores de metal. 

Os representantes do 
banco devem apresentar em 
breve um posicionamento 
da empresa sobre a pauta. 
Assim que isso ocorrer, as 
informações serão divulga-
das pelo Sindicato.
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Bancos Públicos

A campanha em defesa 
dos bancos públicos foi lan-
çada no último 9 de março 
no congresso da Contraf-
-CUT. Para o presidente da 
entidade, Roberto von der 
Osten, quando as reestrutu-
rações dos bancos surgiram 
ficou claro que o ataque não 
era apenas privatizante, mas 
trazia como objetivo o suca-
teamento, abrindo espaço aos 
bancos privados.

A iniciativa ocorre de 
forma articulada com o Co-
mitê Nacional em Defesa das 
Empresas Públicas, que em 
2016 lançou a campanha “Se 
é público, é para todos”.

Cassi

A primeira mesa de pres-
tação de contas entre as enti-
dades de representação dos 
funcionários e aposentados 
do BB, diretoria da Cassi e 
Banco do Brasil ocorreu no 
último 8 de março, em Bra-
sília. Ela já estava prevista 
no Memorando de Entendi-
mentos assinado em outubro 
passado, fruto de negociação 
que gerou a consulta extraor-
dinária ao Corpo Social.

Para saber mais, acesse o 
site do Sindicato.
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