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´Esquenta´da greve geral: Sindicato faz 
atividades para alertar contra reformas

A s sete cidades do 
Grande ABC já fo-
ram visitadas pelo 

Sindicato na atividade que 
dialoga com bancários e a 
sociedade sobre os riscos 
das reformas trabalhis-
ta e previdenciária e da 
terceirização indiscrimi-
nada aos trabalhadores. 
Desde a semana passada 
os diretores da entidade 
promovem reuniões nas 
agências bancárias da re-
gião para abordar o tema 
e organizar a participação 
da categoria na greve ge-
ral que acontece em 30 de 
junho e na terça-feira, 20, 
dia do ´esquenta´, esti-
veram em Santo André, 
onde realizaram também 
ato no calçadão da rua 
Oliveira Lima no início 
da tarde. 

Além das conversas nos 

locais de trabalho, o Sin-
dicato distribui boletim 
específico sobre os temas 
em discussão. O perigo da 
privatização de serviços e 
bancos públicos – como 
Caixa, BB e BNDES, en-
tre outros – é igualmente 
abordado nos encontros, 
pois ameaça o desenvolvi-
mento do País. “Não pode-
mos deixar que esse Con-
gresso e o governo acabem 
com direitos trabalhistas 
e sociais”, aponta o presi-
dente do Sindicato, Bel-
miro Moreira. Depois das 
manifestações na região, 
os diretores sindicais se-
guiram rumo ao ato que 
aconteceu na Praça da 
Sé, em São Paulo, uma 
das muitas manifestações 
nacionais programadas 
para esse Dia Nacional de 
Mobilização.

As sete cidades da região já receberam os diretores da entidade, que dialogam com a categoria e sociedade

Mobilização

Greve
Após derrota do governo no Senado, CUT reforça 
convocação para Greve para enterrar reformas

A melhor notícia no Dia Nacional 
de Mobilização, parte do Junho 
de Lutas, foi a derrota por 10 a 9 

da proposta da Reforma Trabalhista (PLC 
38/2017) na Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) do Senado.  

Diante do revés sofrido pela base do 
ilegítimo Michel Temer, o presidente na-
cional da CUT, Vagner Freitas, lembrou em 
encontro com parlamentares da oposição 
e lideranças do movimento sindical que o 

resultado era fruto da mobilização da classe 
trabalhadora.

 O dirigente reforçou ainda a necessida-
de de aprofundar o trabalho de base para 
a Greve marcada para o próximo dia 30.

“A greve do dia 30 tem de ser mais forte 
do que foi a do dia 28 de abril. Vamos mos-
trar nas bases que governo tevea  primeira 
grande derrota na proposta das reformas e 
com a greve do dia 30 poderemos enterrar 
de vez as reformas.”
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Oposição derrota governo e reforma 
trabalhista empaca no Senado

De forma surpre-
endente, o rela-
tório do projeto 

de “reforma” trabalhista 
(PLC 38) foi rejeitado no 
início da da tarde de hoje 
(20) na Comissão de As-
suntos Sociais (CAS) do 
Senado. Foram 10 votos 
contrários e nove favorá-
veis ao parecer de Ricardo 
Ferraço (PSDB-ES). A 
oposição comemorou com 
gritos de “Fora Temer”. O 
resultado contraria os pla-
nos do governo, que conta-
va com a aprovação hoje e, 
na sequência, na Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) – o líder 
do governo, Romero Jucá 
(PMDB-RR), previa que o 
texto estaria pronto para 
ir a plenário a partir do 
próximo dia 28. 

Logo depois da rejeição 
inesperada, foi aprovado 
simbolicamente o voto 
em separado de Paulo 
Paim (PT-RS), contrário 

ao projeto do governo. 
Durante toda a sessão da 
CAS, o parlamentar gaú-
cho apelou para um enten-
dimento em outras bases, 
criticando o “desespero” 
de aprovar um texto sem 
qualquer emenda. É o pa-
recer de Paim, e não mais 
o de Ferraço, que seguirá 
para a CCJ.

“Qualquer pessoa sé-
ria, ao ler aquele projeto, 
acha aquilo inaceitável. 
Vamos pegar os votos em 
separado, os quatro da 
oposição e o (texto) do 
relator, vamos sentar e ver 
o que é possível construir. 
É possível construir um 
grande entendimento, 
aí o projeto volta para a 
Câmara e ela ratifica ou 
não. Isso é bom senso, o 
razoável, ninguém está 
dizendo que não é para 
fazer reforma nenhuma, 
nós tiraríamos todos os 
absurdos”, acrescentou 
Paim.

Foram 10 votos contrários e nove favoráveis a relatório na Comissão de Assuntos Sociais. Parlamentares 
comemoram aos gritos de “Fora Temer”. Colegiado aprovou voto em separado de Paulo Paim

Reformas

A oposição comemorou com gritos de “Fora Temer”.

Mobilização nas ruas, paralização de agências e reuniões nos locais de trabalho 
garantiu vitória na comissão do Senado: por 10 votos a 9, proposta de reforma 
trabalhista defendida por Temer, banqueiros e empresários foi derrotada. 
Reforma agora vai à votação na CCJ, onde deve ser votado no dia 28.

A mobilização  crescente dos trabalhadores acabou por impor uma derrota do governo Temer em uma das 
comissões do senado. O relatório do PLC 38 foi rejeitado na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado por 
10 votos contrários e 9 favoráveis ao parecer de Ricardo Ferraço (PSDB-ES), da base aliada de Temer.

O texto segue para leitura na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e, depois, para votação no 
dia 28. Depois deverá ser votado no plenário do Senado, junto com o parecer do senador Paulo Paim (PT-RS), 
contra a retirada de direitos, aprovado terça, na CAS. 

“Aqui no ABC os bancarios mostraram que não vai faltar disposição pra luta, estivemos nas sete cidades 
chamando todos os trabalhadores a se unir a greve geral e dar um basta as reformas trabalhista e da Previdencia", 
disse Belmiro Moreira, presidente do Sindicato.

NO SENADO

NAS RUAS
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Financeiras

Financiários garantem aumento 
acima da inflação

Os financiários re-
ceberão reajuste 
salarial de 4,38%, 

em 2017. O índice foi de-
finido pelo fechamento do 
INPC de junho de 2016 
a maio de 2017, em 3,35, 
mais 1% de aumento real, 
que representa um acu-
mulado de 4,38%. A PLR 
também será reajustada por 
este índice. “A Campanha 
Nacional de 2016 garantiu 
o aumento real para a cate-
goria em um momento de 
grande incerteza política e 
econômica. Por isso, come-
moramos a conquista como 
uma vitória”, explicou Jair 
Alves, coordenador da ban-
cada dos trabalhadores na 
negociação com a federação 
das financeiras (Fenacrefi). 

O pagamento da PLR será efetuado até 31 de setembro

PLR será paga até 30 
de setembro - Foi ne-
cessária uma retificação 
no Parágrafo Único da 
cláusula IV da Convenção 
Coletiva de Trabalho Adi-
tiva – 2016/2018 dos finan-
ciários. A regra trata das 
financeiras que possuem 
programas próprios de 
PLR e pagam a antecipação 
desses programas junta-
mente com o adiantamento 
estabelecido na CCT Adi-
tiva PLR. A mudança teve 
de ser feita para adequar a 
data de 30 de junho para 30 
de setembro, pois o paga-
mento está condicionado à 
divulgação do seu balanço 
semestral.

Assim, o texto corrigido 
passa a ter a seguinte re-

dação: “Parágrafo Único: 
Até o dia 30/09/2017, as 
empresas representadas 
pelo SINDICATO DE 
EMPREGADORES efetu-
arão um pagamento de R$ 
1.490,57 (hum mil, qua-
trocentos e noventa reais e 
cinquenta e sete centavos), 
reajustado em 01/06/2017 
pelo INPC/IBGE acumu-
lado de junho de 2016 a 
maio de 2017, acrescido de 
aumento real de 1% (um 
por cento), referente ao 
adiantamento do valor fixo 
constante no caput desta 
cláusula”.

“No mais, permane-
cem inalteradas as demais 
cláusulas dos instrumentos 
coletivos supramenciona-
dos”, completou Jair.

BNDES
 O presidente Michel Temer 

reuniu governadores de di-
versos estados para um jantar 
no dia 13 passado no Palácio 
da Alvorada. No menu, foi 
servida a possibilidade de 
renegociação das dívidas dos 
estados com o BNDES.

Embora a pauta não seja 
nova, integrantes do próprio 
governo Temer reconhecem 
que a retomada do assunto é 
uma ação para angariar apoio 
político dos governadores e 
suas respectivas bancadas, 
num momento em que o 
presidente está prestes a ser 
denunciado por corrupção 
pela Procuradoria Geral da 
República (PGR).
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Esporte

Continuam abertas as inscrições para 
o Campeonato de Futebol Society 2017 

As inscrições devem ser feitas através do site do Sin-
dicato até o dia 30 de junho: www.bancariosabc.org.br

Mais informações pelo e-mail: esporte.cultura@
bancariosabc.org.br ou pelo fone 4993-8299

Crise Política 
x 

Reformas
O conjunto de reformas mi-

croeconômicas impulsionadas 
nos meses iniciais do governo 
de Michel Temer foi sugado 
por outras prioridades na 
agenda legislativa e andou pra-
ticamente de lado no primeiro 
semestre, sem avanços rele-
vantes no Congresso Nacional. 
Na tentativa de mostrar que 
ainda está comprometido 
com uma pauta reformista, o 
Palácio do Planalto pretende 
retomar essas mudanças regu-
latórias tão logo seja votada a 
provável denúncia da Procu-
radoria-Geral da República 
contra Temer.

Análise de Crédito
Os cinco maiores bancos 

do país se uniram e criaram 
um birô de análise de crédito 
e gerenciamento de dados de 
consumidores e empresas. A 
Gestora de Inteligência de 
Crédito S.A.

A promessa é de que a nova 
empresa entre com força para 
conquistar boa parte do mer-
cado, que tem faturamento 
anual de aproximadamente 
R$ 3 bilhões. Três empresas: 
o Serviço de Proteção ao Cré-
dito (SPC Brasil); o Serviço 
Central de Proteção ao Crédito 
(SCPC Boavista); e a Serasa 
Experian, concentram a atua-
ção no segmento.

EDITAL 
ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

S I N D I C A T O  D O S 
T R A B A L H A D O R E S  E M 
E M P R E S A S  D O  R A M O 
FINANCEIRO DO GRANDE ABC, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
43.339.597/0001-06, Registro 
sindical nº 46000.005206/00-
4 6  p o r  s e u  P r e s i d e n t e 
abaixo assinado, convoca 
todos os empregados em 
estabelecimentos bancários 
dos bancos públicos e privados, 
sócios e não sócios, da base 
territorial deste sindicato, 
para a  assembleia  geral 
extraordinária que se realizará 
no dia 26 de Junho de 2017, 
às 18h30min, em primeira 
convocação, e às 19h00min, 
em segunda convocação, 
no endereço à Rua Xavier 
de Toledo, nº 268, Centro, 
Santo André, para discussão e 
deliberação acerca da seguinte 
ordem do dia: Deliberação 
acerca de paralisação das 
atividades no dia 30 de Junho 
de 2017 a partir da 00h00.
Santo André, 22 de Junho de 
2017.
Belmiro Aparecido Moreira
Presidente
CPF/107.567.078-03


