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Defesa dos 
trabalhadores e 
da democracia

Os movimentos sin-
dical e social estão 
nas ruas contra a 

retirada de direitos dos 
trabalhadores. Foi assim 
na greve geral do último 
28 de abril; nas manifes-
tações nos aeroportos para 
pressionar os parlamenta-
res e também nas recentes 
manifestações em Curitiba, 
quando apesar do apoio ao 
ex-presidente Lula, o foco 
era, e é, principalmente, a 
defesa da democracia.  

Para entender quanto 
estamos retrocedendo bas-
ta uma comparação mate-
mática simples. Enquanto 
grandes bancos como BB, 
Itaú Unibanco, Bradesco e 
Santander tiveram alta de 
27,8% no lucro somado do 
primeiro trimestre (em re-
lação ao mesmo período do 
ano passado) totalizando 
R$ 15,619 bilhões, o salá-
rio mínimo proposto pelo 
governo Temer não tem 
sequer aumento real. Nos 
governos Lula e Dilma, o 
salário mínimo aumentou 
77,18% acima da inflação.

E esse é apenas um item 
da enxurrada de desca-
sos do governo golpista 
contra os trabalhadores. 
Como bem sabemos, a 
reforma trabalhista traz 
perdas imensas, que vão 
desde pioras no ambiente 
de trabalho, jornada, até 
relações de negociação 
impraticáveis, enquanto a 
previdenciária praticamen-
te acaba com o direito à 
aposentadoria. Assim, nos-
sa luta continua cada vez 
mais necessária, e é preciso 
que todos se manifestem 
para que possamos reverter 

esse quadro.
 

Belmiro Moreira 
- Presidente 
do Sindicato

´Ocupa Brasília´ marca semana de lutas 
contra reformas da Previdência e Trabalhista

O movimento ́ Ocupa 
Brasília´, organi-
zado pela centrais 

sindicais como forma de 
pressionar parlamentares e 
governo contra as reformas 
da Previdência e Trabalhis-
ta, acontece durante os dias 
15 e 19 de maio. Também 
está prevista a realização de 
uma marcha e nova greve 
geral caso seja necessário 
intensificar a pressão, ainda 
sem datas definidas.   

“Trouxemos o Brasil 
inteiro para a luta em de-
fesa dos direitos da classe 
trabalhadora. O movimen-
to sindical brasileiro é ab-
solutamente vitorioso na 
história das conquistas da 
classe trabalhadora e vamos 
continuar defendendo os 
trabalhadores. Por isso 
exigimos a retirada das 

reformas”, afirmou Vag-
ner Freitas, presidente da 
CUT, durante encontro 
em que foram divulgadas 
as novas ações de enfren-
tamento.

Ações - Durante a sema-
na de 15 a 19 de maio haverá 
uma vasta programação na 
capital federal com o apoio 
de diversos movimentos so-
ciais, além do dia de marcha 
da classe trabalhadora sobre 
Brasília e que deve terminar 
no Congresso Nacional. 
O ´Ocupa Brasília´ tam-
bém incluiu, nos últimos 
dias, ações de dirigentes 
sindicais em aeroportos 
para conversar e pressionar 
os parlamentares em seus 
estados de origem e na re-
gião onde concentram seus 
votos.

Movimento organizado pelas centrais sindicais toma a capital federal entre os dias 15 e 19 de maio

Reformas

“É fundamental manter 
a pressão sobre o Congres-
so. Os parlamentares sabem 
que precisam de votos para 
estar ali, e precisam saber 
que seus eleitores estão 
atentos e não vão aceitar 
que aprovem retrocessos e 
perdas de direitos. Quem 
não puder ir a Brasília 
também pode pressionar, 
enviando e-mails a depu-

tados e senadores”, destaca 
o presidente do Sindicato, 
Belmiro Moreira. Todas as 
informações sobre contatos 
com os parlamentares po-
dem ser obtidas nos links 
da Câmara - http://www2.
camara.leg.br/participe/
fale-conosco/fale-com-o-
-deputado - e Senado - 
http://www25.senado.leg.
br/web/senadores

Bancos são responsáveis por metade das 
dívidas dos brasileiros, diz SPC Brasil

O Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC 
Brasil) e a Confede-

ração Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL) divul-
garam, nesta quarta-feira 
(10), um levantamento que 
aponta que os bancos são 
responsáveis por 48,36% 
das dívidas dos brasileiros 
no País.  

Na sequência, nas listas 
do SPC Brasil e da CNDL, 
estão o setor do comércio 
com 20,26% do total e a 
categoria de comunica-

ção, que é responsável por 
13,51%. Vale destacar que 
em relação ao volume de dí-
vidas na comparação anual 
do mês de abril, os setores 
apresentaram retrações res-
pectivas de 7,10% e 17,35%.

Embora os bancos sejam 
responsáveis por quase 
metade da dívida nacional, 
também na comparação 
anual houve retração do vo-
lume de débito em 5,02%. 
Em relação às pessoas fí-
sicas, a variação de quan-
tidade de dívidas entre os 

Entidades estimam cerca de 59 milhões de pessoas negativadas no país

Economia

meses de abril de 2017 e do 
ano anterior foi negativa, 
com 7,13%. De acordo com 

a apuração, esse é o menor 
recuo registrado na série 
histórica.



3Edição 945

Maio/2017

Nova versão do Normativo 184 da 
Caixa é fruto da luta dos trabalhadores

A Caixa, atendendo às 
reivindicações dos 
trabalhadores, lan-

çou neste mês de maio uma 
nova versão do Normativo 
RH184 que trata da retirada 
de função dos empregados.  

Uma das principais mo-
dificações é que o empre-
gado para perder a função 
deverá ter recebido duas 
advertências no período 
de dois anos pelo mesmo 
motivo, com um intervalo 
de no mínimo 60 dias entre 
elas. “Na versão anterior o 
banco sem aviso prévio ti-
rava a função de uma forma 
arbitrária e o pagamento da 
função não era incorporado 
no salário do funcionário. 
Agora isso mudou e a Caixa 
tem que avisar antecipada-
mente o empregado do seu 
descomissionamento”, ex-
plica Jorge Furlan, diretor 
do Sindicato e funcionário 
da Caixa.

Para se chegar a essa nova 
versão do RH 184 os funcio-
nários criaram um comitê 
para a discussão e, após vá-

rias reuniões apresentaram 
ao banco as reinvindicações 
para alteração do normati-
vo. “É bom frisar que não 
foi a Caixa por vontade 
própria ou bondade que 
alterou esse normativo. Isso 
foi fruto da organização 
dos funcionários e de várias 
negociações específicas com 
a Caixa. Essa conquista foi 
graças ao luta dos empre-
gados da Caixa”, afirma 
Furlan.

Apesar dessa conquista, a 

Caixa

luta dos funcionários da Cai-
xa não termina e muitos ou-
tros pontos específicos ainda 
têm que ser discutidos. “Foi 
um avanço e uma vitória, no 
entanto ainda temos muito a 
negociar e se algum funcio-
nário receber um aviso de 
descomissionamento, nós 
orientamos que o mesmo 
procure o Sindicato para que 
o mesmo faça a sua defesa. 
Sugerimos também que to-
dos leiam o normativo RH 
184”, finaliza Furlan.

Comissão discute mudanças na RH 184

Trabalhadores adoecidos 
passam necessidade

Sem dinheiro para com-
prar remédios, comida 
e até mesmo para pa-

gar as contas de casa. Essa 
é a situação de diversos 
trabalhadores do Bradesco, 
desassistidos pelo banco 
por estar em um ‘limbo ju-
rídico’: foram afastados por 
motivos de saúde, conside-
rados aptos para o retorno 
ao trabalho pelo INSS, mas 
inaptos pelo médico do tra-
balho do banco.   

O problema começou 
quando o governo Temer 
acabou com o pedido de 
reconsideração para quem 
fosse considerado apto para 
trabalho pela seguridade 
social, mas não pelo médico.

Bancários nessas con-
dições estão resguardados 
pela cláusula 65 da Conven-
ção Coletiva de Trabalho 
(CCT), que garante o paga-
mento de um salário emer-
gencial para que o trabalha-

dor não fique sem nenhuma 
remuneração enquanto o 
pedido é analisado.

Com o fim do pedido de 
reconsideração, o Bradesco 
começou a negar o paga-
mento desse salário, alegan-
do não ter ‘amparo jurídico’ 
para tal. Outros bancos, no 
entanto, não têm feito a 
mesma ressalva e continu-
am pagando o direito.

O movimento sindical 
está cobrando solução para 
esse problema na mesa de 
negociação com a Fenaban 
em mesa bipartite sobre 
saúde do trabalho e via 
Comando Nacional dos 
Bancários.

“O que esperamos é que 
o banco mude essa postura 
até que tudo seja resolvido 
pois as dificuldades enfren-
tadas pelos bancários são 
enormes", disse Gheorge 
Vitti, diretor do Sindicato 
e funcionário do Bradesco.

Banco ignora Convenção Coletiva de Trabalho e 
deixa de pagar salário emergencial para funcionários 
afastados pelo INSS

Bradesco

GT de Saúde aponta avanços no pagamento da Cláusula 65º
Itaú

O Grupo de Trabalho 
de Saúde e Condi-
ções de Trabalho do 

Itaú-Unibanco se reuniu, no 
Centro Empresarial do Ban-
co (CEIC), em São Paulo, 
para continuar as discussões 
sobre o Programa de Rea-
daptação, nesta quarta-feira 
(10). Na ocasião, também fo-
ram discutidas as cláusulas: 
65º (Adiantamento emer-
gencial de salário nos perío-
dos transitórios especiais de 
afastamento por doenças) e 
29º (Complementação de 
Auxílio-doença Previden-
ciário e Auxílio-doença 
Acidentário), da CCT. 

A CCT tem um Progra-
ma de Retorno ao Trabalho, 
cuja adesão pelos bancos 
é voluntária. O Itaú-Uni-
banco atualmente possui 
um Programa intitulado 
“Readaptação Profissional”, 
criado pelo Itaú-Unibanco, 
sem a posição dos trabalha-
dores. De acordo com Adma 
Gomes, coordenadora do 
GT e diretora do Sindicato, 
foi entregue uma lista de 
reivindicações com relação a 
esse programa. “A finalidade 
é de que o banco tenha um 
olhar e um cuidado diferen-
ciados perante os trabalha-
dores que se encontram em 

um estado de fragilidade 
na sua saúde. Dando-lhes 
oportunidades e cerceando 
quaisquer tipos de discrimi-
nações e qualquer prática de 
Assédio Moral tanto indivi-
duais como institucionais. ”

O Programa de Acolhi-
mento das Mães, estabeleci-
do na RP-71, reduz a carga 
horária para a mulher, após a 
licença maternidade, e esta-
belece a não obrigatoriedade 
das avaliações AGIR (Ação 
Gerencial para Resulta-
dos) e Trilhas (Programa de 
avaliação de desempenho 
individual).

Para Adma Gomes, coor-

denadora do GT, é preciso 
pensar nos trabalhadores 
que retornam de licença 
saúde/acidente e aqueles 
que estão no Programa de 
Readaptação,  assim como 
é feito no Programa Aco-
lhimento das Mães, ou seja, 

como estão em estado de 
fragilidade, e, portanto, com 
suas capacidades, deveriam 
ficar fora de quaisquer ava-
liações de desempenho.

O banco ficou de avaliar 
o documento e dar a sua res-
posta na próxima reunião.
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Participe da Campanha de Sindicalização 2017 e 
comece a participar dos sorteios agora

OSindicato está realizando a Campanha de Sindi-
calização 2017 e você pode participar e ganhar 
muitos prêmios como Smart TV, tablets, bici-

cletas, jantares, viagens e muito mais. Veja no site do 
www.bancariosabc.org.br o regulamento da Campanha 
e como concorrer aos prêmios.

"É muito importante ser sindicalizado pois é através 
dos filiados que o Sindicato se torna mais forte e, em 
momentos difíceis para a classe trabalhadora, como a 
que estamos vivendo agora, o fortalecimento das entida-
des de classe é ainda mais necessário. Portanto, se você 
ainda não é sindicalizado, não perca mais tempo, entre 
em contato conosco e preencha sua ficha de sindicali-
zação", disse Belmiro Moreira, presidente do Sindicato.

O Sindicato protege os direitos da 
categoria como por exemplo, através do 
depatamento Jurídico que, além das ações 
coletivas, atende os sindicalizados indivi-
dualmente.

Há vários outros motivos para você ser 
filiado. "Convênios, cursos, assistência jurí-
dica, luta pelos direitos, defesa do emprego 
entre outros benefícios garantem ao bancá-
rio sindicalizado uma melhor condição de 
trabalho", finaliza Belmiro.

Sindicalização

EDITAL ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO RAMO FINANCEIRO DO GRANDE ABC, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 43.339.597/0001-06, Registro sindical nº 46000.005206/00-46 por 
seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados bancários, associados ou não, que 
prestam serviços no Banco Bradesco S/A, na base territorial deste sindicato, para a assembleia 
extraordinária específica que se realizará no dia 18 de Maio de 2017, às 18h30min., em primeira 
convocação, e às 19h, em segunda convocação, no endereço sito. À Rua Xavier de Toledo, 268 – 
Centro – Santo André - SP, para discussão e deliberação acerca da seguinte pauta: aprovação do 
Acordo Coletivo de Trabalho sobre Sistema Alternativo de Controle de Jornada de Trabalho, com 
vigência compreendida no período de 11/04/2017 a 10/04/2019; Acordo Coletivo de Trabalho 
referente as áreas de Análise de Crédito, de Atendimento e de Suporte do Banco Bradesco Fi-
nanciamentos, com vigência compreendida no período de 11/04/2017 a 10/04/2019; e Acordo 
Coletivo de Trabalho referente ao “Programa de Capacitação Designado CIPA”, com vigência com-
preendida no período de dois anos iniciando-se em dezembro de 2016 até dezembro de 2018, a 
serem celebrados com o Banco Bradesco S/A.

Santo André, 15 de Maio de 2017.
Belmiro Aparecido Moreira - Presidente - CPF/ 107.567.078-03

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro do Grande 
ABC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 43.339.597/0001-06, Registro sindical nº 
46000.005206/00-46, por seu Presidente abaixo, convoca seus associados, 
empregados em empresas do ramo financeiro, dos municípios de Santo André, 
São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra, para Assembleia Geral Extraordinária que será realizada 
dia 18 do mês de Maio de 2017, em primeira convocação às 18h30 min e em 
segunda convocação às 19h00min, na Rua Cel. Francisco Amaro, 87 - Bairro Casa 
Branca, Santo André/SP, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: 
1- Eleição de delegados/as à 15ª Plenária Estatutária – Congresso Extraordinário 
e Exclusivo da CUT.

Santo André, 15 de Maio de 2017. 
Belmiro Aparecido Moreira
Presidente
CPF/107.567.078-03

Diretores do Sindicato visitam as agências para conversar com os bancários sobre 
a Campanha  de Sindicalização 2017 e sobre os benefícios em ser sindicalizado


