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Bancários 
na Luta

Mais uma vez os tra-
balhadores mos-
tram disposição 

para lutar pelos seus direitos. 
Na sexta-feira, dia 30, reali-
zamos mais uma greve geral 
contra as reformas trabalhista 
e da previdência e por eleições 
diretas já. 

Os bancários novamente 
foram protagonistas nessa gre-
ve com participação efetiva na 
região do ABC e em todo país. 
Isso se deve ao fato de que a 
categoria está sentindo na pele 
as consequencias da atual con-
juntura polítca e econômica e 
pelas medidas tomadas pelo  
governo golpista de Temer.

 Outro fator que preocupa 
bastante a categoria é a ques-
tão do fechamento de agências 
bancárias e diminuição do nú-
mero de postos de trabalho de-
vido às mudanças tecnológicas 
e abertura de contas digitais. 

O Banco Central divulgou 
no final de junho que, somen-
te entre janeiro e maio deste 
ano, os bancos fecharam 929 
agências. De acordo com a 
reportagem publicada pelo 
jornal Valor, os fechamentos 
são motivados pelo avanço dos 
canais eletrônicos e a busca 
por ´eficiência´, o que leva 
as empresas a reduzir a rede 
física de atendimento. 

As contas totalmente digi-
tais somavam, em maio, cerca 
de um milhão, e a expectativa 
da entidade é de que o núme-
ro chegue a 3,3 milhões até o 
final deste ano. O avanço da 
tecnologia é inevitável. No 
entanto, ela não pode resultar 
em desemprego para a catego-
ria bancária nem em exclusão 
para os usuários e clientes. 
Apenas nos cinco primeiros 
meses deste ano foram fecha-
dos 9.621 postos de trabalho 
no setor, um aumento de 
60,4% em relação ao mesmo 
período de 2016.

Belmiro 
Moreira 

- Presidente 
do Sindicato

Bancários do ABC participam da greve 
geral na sexta-feira, 30

Os  bancár ios  do 
ABC aderiram à 
greve geral  que 

aconteceu na sexta-feira, 
30 de junho. Nas princi-
pais agências das sete ci-
dades da região não houve 
atendimento. 

“Assim como aconteceu 
na greve geral de abril os 
trabalhadores do Brasil 
repetiram a dose e os ban-
cários do ABC, que estão 
sentindo na pele as con-
sequências das medidas 
desse governo ilegítimo, 
se mobilizaram e aderi-
ram ao movimento pois 
só com mobilização e luta 
vamos garantir os direitos 
conquistados ao longo 
dos anos”, disse Belmiro 

Principais agências da região permaneceram fechadas

Greve Geral

Moreira, presidente do 
Sindicato.

Na parte da manhã houve 
uma concentração e passeata 
no Centro de São Bernardo 
do Campo aonde bancários, 
metalúrgicos e outras cate-
goria de trabalhadores da 
Região protestaram contra 
as reformas trabalhista e da 
previdência, além de grita-
rem Fora Temer.

“Depois das atividades 
na região houve uma nova 
concentração na avenida 
Paulista, em São Paulo, 
que mostrou ao governo 
que os trabalhadores do 
país não aceitam esse re-
trocesso e querem eleições 
diretas já”, finaliza Belmi-
ro Moreira.

Reforma trabalhista terá batalha final no 
plenário do Senado

Última etapa antes 
do plenário, a Co-
missão de Consti-

tuição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) do Senado aprovou 
relatório de Romero Jucá 
(PMDB-RR) sobre o projeto 
de lei (PLC 38) de reforma 
da legislação trabalhista. 
Foram 16 votos a favor e 9 
contra, com uma abstenção. 
Mesmo com Michel Temer 
denunciado pelo Ministério 
Público, o que foi constan-
temente lembrado durante 
a sessão, a base governista 
conseguiu aprovar também 

Relatório foi aprovado sem emendas na CCJ, a última das comissões pelas quais a reforma tramitou na Casa

Reformas

requerimento de urgência 
para o texto, que segue para 
o plenário. 

O governo insistiu na 
estratégia de não conside-
rar emendas, para evitar o 
retorno à Câmara. Nas três 
comissões pelas quais o pro-
jeto passou (Assuntos Eco-
nômicos, Assuntos Sociais e 
CCJ), foram quase 700. 

Antes da votação da 
Reforma Trabalhista, que 
deve acontecer ainda essa 
semana, no plenário do 
Senado, os senadores de-
verão primeiro analisar o 

requerimento de urgência 
do projeto e depois votar a 
reforma. Para que a reforma 

Manifestações pelo Brasil contra as reformas 
propostas pelo governo, pedem a saída de Temer

seja aprovada é necessária 
apenas a maioria simples 
dos senadores presentes.
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Defesa da democracia e dos bancos públicos

O 3 3 º  C o n g r e s s o 
Nacional dos Em-
pregados da Caixa 

Econômica Federal (Cone-
cef) e do 28º Congresso Na-
cional dos Funcionários do 
Banco do Brasil (CNFBB), 
encerrados no domingo 
(2), aprovaram entre suas 
resoluções a defesa da de-
mocracia e a realização 
imediata de eleições dire-
tas para substituição do 
Presidente da República e 
dos membros do Congres-
so Nacional. Outro ponto 
comum nos dois congres-
sos é o aprofundamento da 
campanha em defesa dos 
bancos públicos. 

O Conecef e o CNFBB 
têm grande importância 
na construção da campa-
nha nacional unificada da 
categoria pois os delegados 
presentes representam 
quase metade do conjunto 
dos bancários brasileiros. 
Muito do que foi discutido 
no Conecef e no CNFBB 
é pauta entre os funcio-
nários dos demais bancos, 
tanto públicos quanto pri-
vados.

As comissões de repre-
sentação dos trabalhadores 
dos respectivos bancos, 
juntamente com a Contraf-
-CUT e o Comando Nacio-
nal dos Bancários, darão 

Congressos nacionais dos trabalhadores do BB e Caixa ocorreram entre 30/6 e 2/7, em São Paulo

Congressos

andamento às resoluções 
dos congressos e também 
são as responsáveis pela 

difusão das mesmas entre 
os empregados da Caixa e 
funcionários do BB.

Veja abaixo um resumo  
do que foi aprovado nos 
dois encontros.

Banco do Brasil

Os 160 delegados e as 149 
delegadas do 28º Congresso 
Nacional dos Funcionários 

do Banco do Brasil aprovaram, na 
manhã deste domingo (2), as pro-
postas debatidas em grupos na tarde 
do dia anterior. 

O congresso ratificou o debate 
que já vinha sendo feito sobre a 
defesa dos bancos públicos e dos 
funcionários contra as consequências 
do desmonte do Banco do Brasil. 
Debatemos também várias propostas 
sobre saúde do trabalhador, Cassi, 
Previ e a luta contra a terceirização.

Todos os anos os funcionários do 
BB se reúnem para definirem a pauta 
de reivindicações específicas com o 
banco. Neste ano, em decorrência 
do acordo de dois anos realizado 
em 2016, que garantiu aumento real 
dos salários e vales de INPC + 1% e 
manutenção do acordo de PLR, as 
propostas focaram sobre as mesas 
de negociação permanente e na or-
ganização e luta contra o processo de 
reestruturação (desmonte) do banco.

“Nosso Congresso proporcionou 
aos funcionários do BB uma discus-
são sobre atual conjuntura e a situa-
ção dos bancos públicos que estão sob  
ataque do governo golpista", disse 
Otoni Lima, diretor do Sindicato e 
funcionário do BB.

As propostas aprovadas pela ple-
nária de domingo saíram de grupos 
de debates: 

- Desmonte do BB - análise do 
Balanço, fechamento de agências e 
aumento de tarifas, Cassi; 

- Digitalização - o banco do futuro 
e a precarização do emprego; 

- carreira e igualdade de oportu-
nidades, Previ;

- terceirização, pejotização e os 
impactos no Banco do Brasil. 

Caixa

Diretas já! Este foi o princi-
pal consenso do 33° Con-
gresso Nacional dos Em-

pregados da Caixa (Conecef), que 
terminou neste domingo (2), no 
hotel Holiday Inn, em São Paulo. 
Entre dezenas de resoluções, os 
316 delegados, 165 homens e 151 
mulheres, aprovaram a organização 
da luta pela saída do presidente 
ilegítimo Michel Temer e pela con-
vocação de eleições diretas. 

A defesa da Caixa 100% pública e 
o fortalecimento do papel social do 
banco marcaram as discussões do 
Conecef deste ano, que teve como 
lema “Resistência e Luta! Em defesa 
da Caixa e por Nenhum Direito a 
Menos!”.  A mobilização é para que 
a Caixa permaneça 100% pública e 
para que se mantenha e se fortaleça 
como banco social, continuando a 
atuar como grande responsável por 
políticas públicas de transferência 
de renda e de habitação e moradia.

"Também foram apontados ou-
tros pontos do encontro, entre eles 

as condições dignas de trabalho e 
retomada das contratações, inten-
sificação da mobilização contra o 
processo de reestruturação, o assé-
dio moral e sexual, e Não a vertica-
lização", disse Jorge Furlan, diretor 
do Sindicato e representante da 
Fetec/SP na Comissão de Empresa. 
Os delegados também deliberaram, 
por unanimidade, Não ao trabalho 
aos sábados e posição contrária ao 
Projeto de Lei do Senado (PLS) 
203/2017,  do senador Roberto 
Muniz (PP/BA), que revoga a Lei, 
41788/62 que proíbe a abertura de 
bancos aos sábados.

Delegados do ABC no Congresso BB

Representantes do ABC no Conecef
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Sindicalização

Participe da Campanha de Sindicalização 
2017 e concorra à premios

A Campanha de Sin-
dicalização 2017 
continua. Veja o 

regulamento no site do 
sindicato, sindicalize-se 
e concorra a premios. O 
primeiro sorteio aconteceu 
no dia 29 de maio e o próxi-
mo acontecerá em agosto. 
Participe!

Novo sorteio será realizado em agosto

Eleição Itaú
 Entre os dias 19 e 27 de ju-

lho a Fundação Itaú Unibanco 
estará realizando o Processo 
Eleitoral para eleger os novos 
membros para o Conselho 
Deliberativo, Conselho Fiscal 
e Comitês de Planos. 

Veja no site bancariosabc.
org.br os candidatos apoiados 
pelo Sindicato.
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Esporte

Inscrições para o Campeonato de Futebol 
Society 2017 são prorrogadas

O Sindicato prorrogou 
as inscrições para o Cam-
peonato de Futebol Society 
2017. As inscrições devem 
ser feitas até o próximo 
dia 21 de julho através do 
site (bancariosabc.org.br). 
Cada equipe, masculina ou 
feminina, poderá inscrever 
13 atletas, sendo no mínimo 
10 bancários sindicalizados 
e três não bancários – dois 
de linha e um goleiro (obri-
gatório). O valor da taxa de 
inscrição será de R$ 200,00 
por equipe formada só por 

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-
0 6 ,  Re g i s t ro  s i n d i c a l  n º 
46000.005206/00-46, por seu 
Presidente abaixo assinado, 
convoca todos os empregados 
em estabelecimentos bancários 
dos bancos públicos e privados, 
sócios e não sócios, da base 
territorial deste Sindicato, 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 no dia 13 
do mês de Julho de 2017, em 
primeira convocação às 18h30min 
e em segunda convocação às 
19h00min, na Rua Xavier de 
Toledo, 268 - Centro, Santo André/
SP, para discussão e deliberação da 
seguinte ordem do dia:
1 - Eleição dos delegados para 
participar da 19ª Conferência 
Estadual dos Bancários, a ser 
realizada no dia 15 de Julho de 
2017. 
Santo André, 04 de Julho de 2017. 
Belmiro Aparecido Moreira
Presidente
CPF/107.567.078-03

bancários sindicalizados. 
No caso de equipes com 
não bancários será cobrado, 
além dos R$ 200,00, mais 
R$ 100,00 por atleta não 
bancário.

Se você não tiver equipe 
formada e quiser participar 
do campeonato, mande seu 
nome, a posição em que joga 
e o seu contato, que ajudare-
mos a montar equipes.

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

Pesquisa
 Cresceu o apoio da popu-

lação a ideias identificadas 
com a esquerda do espectro 
político. Esse fato sobrepujou 
o avanço de algumas posições 
conservadoras, típicas da di-
reita. O resultado líquido foi 
uma leve movimentação do 
perfil ideológico do brasileiro 
para a esquerda, retomando a 
situação de equilíbrio entre os 
dois polos.

O quadro é apontado por 
pesquisa do Datafolha que 
mede a inclinação ideológica 
no país. As perguntas elabo-
radas buscam demarcar as 
diferenças entre convicções 
associadas à direita e à esquer-
da, em temas econômicos e 
comportamentais.

Impeachment
 Enquanto se posiciona 

publicamente como aliado 
do governo, o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), mantém sobre 
sua mesa 24 pedidos de im-
pedimento do presidente 
Michel Temer sem decidir 
sobre sua admissibilidade ou 
arquivamento. O mais antigo 
deles foi protocolado há sete 
meses, em 28 de setembro de 
2016. De 25 já feitos, Maia 
arquivou um.

Assim como seus anteces-
sores, o presidente da Câma-
ra se vale de uma brecha no 
regimento da Casa e na lei de 
impeachment para deixar as 
decisões em aberto. Não há 
prazo para que o presidente 
decida sobre pedidos de im-
peachment.

Entrega das bicicletas para as ganhadoras 
do Banco Pan e do Bradesco


