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Não!

O último 31 de mar-
ço marcou os 53 
anos da ditadura 

civil-militar no Brasil 
com a ocorrência de mais 
um golpe contra os traba-
lhadores: foi sancionada, 
por Temer, a terceirização 
indiscriminada. Dessa 
vez, não são as armas que 
atingem o povo brasileiro, 
mas as próprias leis, que 
deveriam defende-los. 

Com isso, abril já nasce 
exigindo muito mais orga-
nização e disposição de luta. 
Não por acaso o mês que se 
inicia já está sendo chama-
do de “Abril Vermelho”, 
uma referência às muitas 
batalhas que teremos de 
enfrentar para garantir a 
manutenção de direitos e 
impedir o retrocesso plane-
jado pelo governo golpista 
e seus apoiadores no Con-
gresso Nacional.

Na região, onde várias 
categorias já se mobilizam, 
entre as quais a nossa, tere-
mos uma grande manifes-
tação no próximo dia 8. Es-
tamos nos preparando para 
a greve geral, prevista para 
ocorrer no dia 28 de abril 
em todo o Brasil. Converse 
sobre aas consequências 
das reformas trabalhista e 
Previdenciária com seus 
colegas no local de trabalho, 
venha para o Sindicato. 
É hora de dar um basta e 
dizer: Não! 

  
Belmiro 

Moreira 

- Presidente 

do Sindicato

Associados do Sindicato não pagam a mensalidade em março

O imposto sindical cor-
responde a um dia de 
salário descontado 

dos trabalhadores no mês 
de março. A obrigatoriedade 
está prevista em lei, que esta-
belece a todos os trabalhado-
res assalariados que integram 
uma determinada categoria 
econômica ou profissional 
o pagamento, independen-
temente de serem filiados 
ou não a um sindicato. Em 
entidades sindicais que ques-
tionam essa obrigatoriedade, 
porém, esse repasse ocorre de 
forma diferente.    

No Sindicato, por exem-
plo, a categoria aprovou em 
assembleia no ano de 2011 
a suspensão do pagamento 
da mensalidade sindical no 
referido mês. Ou seja, os 
associados estão isentos da 

mensalidade sindical no mês 
de março, quando já há o des-
conto do imposto sindical. 
“Foi a forma encontrada para 
devolver parte do imposto 
sindical aos sócios. É assim 
desde 2011, quando definido 
em assembleia realizada no 
ano anterior que discutiu a 
destinação deste imposto”, 
explica o presidente da enti-

Isenção vale desde 2011 e foi aprovada em assembleia, como forma de devolver parte do imposto sindical aos sócios.

Imposto sindical

dade, Belmiro Moreira. 
A Central Única dos Tra-

balhadores (CUT), a qual o 
Sindicato é filiado, é contra 
a cobrança do imposto sin-
dical. O entendimento da 
CUT é que os trabalhadores 
devem sustentar os sindica-
tos de forma espontânea, para 
dar legitimidade a entidades 
sérias e evitar que muitas 

que não têm sócios sobrevi-
vam graças ao imposto. No 
Sindicato, o índice de sin-
dicalização é bem acima da 
média nacional e, por decisão 
da diretoria, após a filiação à 
CUT o imposto sempre foi 
utilizado para investimentos 
em melhorias para a categoria 
como por exemplo a comuni-
cação, a sede social, festa do 
bancário, entre outras.

O imposto sindical foi 
criado pelo presidente Ge-
túlio Vargas. O objetivo era 
atrelar os sindicatos ao gover-
no, mantendo-os sob contro-
le. Da soma total descontada 
dos trabalhadores, 10% vão 
para as centrais sindicais, 
60% para os sindicatos, 15% 
para as federações e 5% para 
as confederações. Outros 10% 
ficam para o governo.  

PLR na Caixa: erro grotesco na projeção do lucro 
revolta empregados

Os empregados da Cai-
xa receberam, no últi-
mo dia 30, a segunda 

parcela da Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR). 
A decepção foi grande, já que 
a direção do banco errou, de 
forma grotesca, a projeção do 
lucro, que foi cerca de 40% 
menor do que o projetado, de 
R$ 6,7 bilhões.     

Na primeira parcela, paga 
em outubro do ano passa-
do, foi antecipado 60% do 
montante. Foram credita-
dos, a título de regra básica, 
54% do salário mais fixo de 
R$ 1.310,12, limitado a R$ 
7.028,15, além da regra do 
adicional que previa 2,2% 
do lucro líquido do primeiro 
semestre de 2016 dividido 
igualmente entre os traba-
lhadores, com teto de R$ 
2.183,53 e da PLR Social, que 

corresponde a 4% do lucro 
líquido do banco, distribuído 
entre todos os trabalhadores.

O teto de PLR a ser dis-
tribuído na Caixa é de até 
19% do lucro líquido (teto de 
12,8% da regra básica mais 
2,2% da regra adicional mais 
4% da PLR Social). Como a 
Caixa projetou um lucro mui-
to maior do que o apurado, o 
valor pago na primeira parcela 
praticamente atingiu os 19%.

Para a diretora do Sindica-
to e representante dos empre-
gados da Caixa no Conselho 
de Administração (CA), Rita 
Serrano, esse resultado já 
reflete a política do governo 
Temer à frente da instituição 
e o desmonte que pretende 
para as empresas públicas. “O 
lucro é só um primeiro passo, 
porque junto com sua divul-
gação já seguem as notícias 

Balanço já reflete política de desmonte de Temer, e vem mais por aí, exigindo organização dos empregados

Caixa

de cortes no Saúde Caixa e 
fechamento de agências. Nos 
Correios, por exemplo, há a 
possibilidade de demissões 
sumárias, e nada impede 
que isso também venha a 
ocorrer na Caixa. Os empre-
gados precisam se organizar 
para reagir a esse desmonte”, 
aponta, lembrando que nesse 
momento é fundamental o 
elo entre os trabalhadores 
e suas entidades represen-
tativas, como sindicatos e 
associações.

Rita participou da reunião 
em que o lucro foi anunciado 
pela direção da Caixa. Ela 
fez questionamentos sobre o 
resultado, inclusive sobre a 
gestão da empresa, mas ainda 
como suplente, sem direito a 
voto, pois só assume a titu-
laridade do cargo no próxi-
mo mês de maio. “Teremos 

muitos desafios pela frente”, 
antecipa.

Diferenças - Como o 
acordo da PLR garante o 
pagamento mínimo de uma 
remuneração-base a todos os 
empregados, aqueles que têm 
salários maiores receberam, 
na segunda parcela, o com-
plemento para, na soma das 
duas parcelas, alcançar uma 
remuneração-base, indepen-
dentemente do limite de 19% 
do lucro distribuído a título 
de PLR.

Para os salários menores, o 
valor pago na primeira parce-
la já havia ultrapassado uma 
remuneração-base. Nesses 
casos, sobrou muito pouco 
para receber agora.

Leia artigo de Rita Serrano 
sobre o tema: http://www.comite-
empresaspublicas.com.br/portal/

comite-empresas-publicas/noticias/
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Contra retirada de direitos ABC tem protesto, plenária e 
manifestação; greve geral está marcada para 28 de abril
Bancários participam das atividades para impedir prejuízos com as reformas trabalhista e previdenciária

Os  bancár ios  do 
G r a n d e  A B C , 
junto com outras 

categorias da região, pro-
movem no próximo dia 8 
um grande ato contra os 
ataques que vêm sendo 
feitos pelo governo e sua 
base aliada aos direitos 
dos trabalhadores. A ter-
ceirização indiscriminada 
e a piora nas condições 
de aposentadoria estão na 
pauta da manifestação, 
assim como a reforma 
trabalhista. 

"Será um ato unificado 
entre as diversas categorias 

da Região. Nós vamos nos 
reunir à partir das 9 horas 
em frente ao Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Ber-
nardo do Campo e, de lá 
vamos sair em passeata até 
a sede do INSS da cidade 
aonde faremos um grande 
ato contra as reformas da 
previdência e trabalhista", 
explica Belmiro Moreira, 
presidene do Sindicato.

A categoria também 
decide, em plenária que 
acontece  a  part ir  das 
18h30 do próximo dia 6 
de abril, sua participação 
na greve geral convocada 

Manifestações

pelas centrais sindicais 
para o dia 28 de abril. A 
manifestação, prevista 
para todas as categorias e 
de abrangência nacional, 
objetiva reforçar a luta 
contra os retrocessos que 
têm caracterizado o go-
verno golpista de Michel 
Temer.

Na última sexta, 31, 
outro grande protesto na-
cional teve a adesão da 
categoria bancária, assim 
como já havia ocorrido 
em 15 de março. Na região 
houve paralisação em agên-
cias das principais cidades 

e concentrações bancárias 
(veja fotos nesta página). 

“Todas essas atividades 
são um preparatório para 
a greve geral. É um movi-
mento contínuo e crescen-
te, que deve se fortalecer 
pelo País, pois só unidos os 
trabalhadores poderão ofe-
recer resistência a projetos 
que precarizam o emprego 
e acabam com as garantias 
estabelecidas em leis tra-
balhistas”, disse Belmiro.  
“Fomos 1 milhão no dia 
15 e agora podemos ser 
maiores. Só com o povo 
nas ruas podemos barrar 

esses ataques”, acrescenta 
o presidente da CUT, Vag-
ner Freitas. 

Outra forma de pres-
são é o contato com os 
parlamentares, que votam 
os projetos no Congresso 
Nacional. Os trabalhado-
res podem enviar e-mails 
a eles deixando claro que 
não serão reeleitos com 
seu voto se apoiarem as 
reformas da Previdência, 
trabalhista ou qualquer 
outra que acabe com direi-
tos duramente conquista-
dos ao longo das lutas da 
classe trabalhadora.

Categoria participou de atividade nacional dia 31

Assembleias de rua em 
São Caetano do Sul, Diadema e Mauá

Bancários do ABC em manifestação na avenida Paulista
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Sindicato apoia a Chapa 1
"Nossa Luta" para a Apcef-SP

Os empregados a Cai-
xa elegem no dia 
dezenove de abril 

a direção da Associação de 
Pessoal da Caixa Econô-
mica Federal de São Paulo 
(Apcef-SP) para o período 
2017-2020. O Sindicato 
apoia a Chapa 1 – Nossa 
Luta, encabeçada por Kar-
dec de Jesus Bezerra, atual 
diretor presidente e candi-
dato à reeleição.

“A Chapa 1 é apoiada 

pelo Sindicato pela capaci-
dade e experiência de seus 
integrantes que irão repre-
sentar muito bem os fun-
cionários da Caixa”, disse 
Inez Galardinovic, diretora 
do Sindicato e funcionária 
da Caixa.

Kardec de Jesus Bezerra 
enaltece a representativi-
dade da Chapa 1: “Temos 
representantes de todo o 
Estado. Vamos continuar a 
lutar pelos direitos empre-

Eleição

gados, por melhores con-
dições de trabalho e contra 
a ameaça de privatização. 
Também vamos ampliar e 
modernizar os espaços co-
letivos, promover o lazer, 
esporte, cultura e projetos 
de responsabilidade social.”

A chapa é composta por 
treze diretores. Os asso-
ciados elegem também os 
cinquenta membros do 
Conselho Deliberativo, 
titulares e suplentes.

Presidente: Belmiro Moreira - Diretor de Imprensa: Otoni Pedro de Lima

Jornalistas Responsáveis: Irivaldo T. Cristofali (MTb 57.406)  e Maria Angélica Ferrasoli (MTb 17.299)

Sede: Rua Cel. Francisco Amaro, 87 - Centro - Santo André - SP - CEP 09020-250 - Fone: (11) 4993-8299 - Fax: (11) 4993-8290
Impressão: NSA - Tiragem: 7.000 exemplares - Site: www.bancariosabc.org.br - E-mail: imprensa@bancariosabc.org.br

ESCOLA VILA INFANTE
Educação Infantil

Desconto de 15% + isenção de matrícula
Av. Atlântica, 279 - Val Paraíso - Santo André - Fone: 4438-5129

KARINA HELENA GASPAR LOUZADO
Psicoterapia

Desconto de 40% do valor da sessão 
(ano vigente 2017 - R$ 120,00 a sessão sem o desconto)
R. Gonzaga, 469 - Oswaldo Cruz - S.C.do Sul - Fone: 99708-9720

JÚLIO TADEU CAPELLI
Cursos e Atendimentos em Terapia Holística

Desconto de 25%
Rua Pádua, 111 - Jd. Ipanema - Santo André - Fone: 98332-8732

LS LANGUAGE SCHOOL IDIOMAS LTDA
Ensino de idiomas
Desconto de 10%

Av. Francisco Monteiro, 303 - Centro - Rib.Pires - Fone: 4825-9400

ÊXITO SOLUÇÕES EM ODONTOLOGIA
Serviços Odontológicos

Desconto de 10% sobre o valor de qualquer procedimento 
odontológico e uma avaliação 

com um check-up odontológico digital
Rua Santos Dumont, 112 - Vila Bocaína - Mauá - Fone: 4518-3212

SÔNIA REGINA PRADO
Atendimento em psicologia e psicopedagógico

Desconto: consulta com valor de 6% do salário mínimo vigente
Rua Itanhaém, 123 - Jaçatuba - Santo André - Fone: 99460-5585

COMPLEXO TURÍSTICO MAGIC CITY
Lazer

Desconto: 10% sobre o valor das tarifas de hospedagem na 
pousada magic city 10% na compra de ingressos para acesso 

ao complexo turístico 25% para compra de FunCard na 
modalidade cartão de crédito

Est. do Pavoeiro, 8870 - Suzano - Fone: 4746-5805

KLAUZE RENALDIM
Psicoterapia

Desconto 30% de desconto sobre o valor inferior da Tabela CRP
Rua Campos Salles, 167 - sala 805 - 8º andar - Centro - Mauá

Fone: 94939-7766

Veja mais convênios no site do Sindicao:
http://www.bancariosabc.org.br/convenios/

NOVOS CONVÊNIOS

Campanha de Sindicalização 2017 
Informações no site www.bancariosabc.org.br

Diretores do Sindicato dos Bancários do ABC realizaram um protesto na manhã do 
dia 27 passado, no aeroporto de Congonhas. Com cartazes eles se manifestaram 

contra os parlamentares que votam contra os trabalhadores 
nas reformas propostas pelo governo golpista.


