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Emprego

Na semana passa-
da foi divulgado 
mais uma Pesqui-

sa do Emprego Bancário 
do Dieese e, novamente os 
números se revelam assus-
tadores com mais de 10 mil 
postos de trabalho fechado 
no primeiro semestre deste 
ano (veja matéria nesta 
página).   

Essa situação do setor 
bancário se torna mais 
alarmante quando vemos 
bancos como a Caixa e 
o Bradesco anunciando 
PDVs.

Não bastasse a ganância 
dos banqueiros, enfrenta-
mos as medidas do governo 
golpista que, com a refor-
ma trabalhista pretende 
imobilizar os trabalhado-
res. 

O governo golpista de 
Michel Temer, como já não 
tem qualquer apoio popu-
lar sente-se no direito de 
abrir o saco de maldades, 
como por exemplo o re-
cente anúncio do aumento 
de impostos que terá,  às 
vésperas de nosso reajuste 
salarial, grande impacto 
inflacionário pelo aumento 
dos combustíveis.

A hora é de lutarmos 
por nossos direitos con-
quistados com muita luta. 
É hora de irmos às ruas exi-
gir novas eleições para que 
tenhamos um Congresso e 
um governo comprometi-
dos com os trabalhadores. 
Só a luta nos garante!

Belmiro 

Moreira 

- Presidente 

do Sindicato

Trabalhadores se reúnem em defesa da democracia

Os bancários de todo 
o Brasil em conjunto 
com as demais cage-

gorias se reuniram no dia 20 
passado, em vários estados do 
país em defesa da democra-
cia, por Fora Temer e Diretas 
Já. Eles também lutam contra 
a implementação da Reforma 
Trabalhista e a aprovação da 
Reforma da Previdência. Os 
atos foram organizados pelos 
movimentos sindicais e so-
ciais – Frente Brasil Popular 
e MTST -, e partidos políti-
cos. E também defenderam o 
ex-presidente Lula.

Condenado sem provas 
pelo juiz Sergio Moro, Lula 
compareceu no ato, realiza-
do na capital paulista. Dil-
ma Rousseff, alvo do golpe 
jurídico-parlamentar que 
começou com a ascensão 
do ilegítimo Michel Temer, 
também esteve presente. 

“Não vamos nos calar. 

Ato foi contra governo golpista e reformas que retiram direitos dos trabalhadores

Manifestação

Não vamos ficar conforma-
dos com este golpe dado 
contra o povo trabalhador. 
Vamos continuar nas ruas 
protestando e denunciando 
os golpistas. Os que votaram 
contra os trabalhadores sa-
bem o que fizeram e que isto 
vai ter consequências", disse 
o presidente da Contraf-CUT, 
Roberto von der Osten, que 
esteve presente no ato em São 
Paulo. 

Contra imposto sindical, CUT não negociará com Temer
A aprovação da Reforma 

Trabalhista pelo Senado 
sem destaques, conforme 
desejava o ilegítimo go-
verno, mostra que, além 
de servir aos patrões, o 
golpe tinha como objetivo 
colocar a faca no pescoço 
das centrais sindicais para 
diminuir a combatividade 
na proteção dos direitos da 

classe trabalhadora. 
De acordo com a mídia 

conservadora, Temer pro-
meteu a dirigentes de pelo 
menos duas centrais que, 
após a aprovação da reforma 
que acabou com o Impos-
to Sindical, editaria uma 
Medida Provisória criando 
uma contribuição para ga-
rantir o financiamento das 

centrais sindicais.
A CUT não participou 

dessa negociação e também 
não atendeu à convocação 
do ministro do Trabalho 
para uma reunião com o 
governo para discutir o 
tema porque não faz qual-
quer negociata em troca 
dos direitos da classe tra-
balhadora.

Bancos fecham 10.752 postos de emprego em todo o 
país no primeiro semestre de 2017

Os bancos já fecha-
ram 10.752 postos de 
emprego em todo o 

Brasil, no primeiro semestre 
de 2017, de acordo com o Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged). 
São Paulo, Paraná e Rio de 
Janeiro foram os estados com 
maior incidência de saldos 
negativos. Planos de desliga-
mento lançados por grandes 
Instituições Financeiras têm 
forte impacto no emprego no 
setor.

Se analisarmos desde ja-
neiros de 2016, observa-se 
saldo positivo somente no 

Planos de desligamento lançados por grandes Instituições Financeiras têm forte impacto no emprego no setor

Emprego

primeiro mês da série (ja-
neiro de 2016). Desde então, 
foram registrados apenas 
saldos negativos.

A análise por Setor de Ati-
vidade Econômica revela que 
os “Bancos múltiplos com 
carteira comercial”, categoria 
que engloba bancos como, 
Itaú Unibanco, Bradesco, 
Santander e Banco do Bra-
sil, foram responsáveis pelo 
fechamento de 6.030 postos. 
A Caixa Econômica foi res-
ponsável pelo fechamento de 
4.429 postos.

“O setor financeiro é o 
que mais lucra no país, no 

entanto é um dos que mais 
está diminuindo os postos de 
trabalho também. Isso é fruto 
da ganância dos banqueiros 
que não estão nem um pouco 

preocupados com o emprego 
e condições de trabalho de 
seus funcionários", disse Bel-
miro Moreira, presidente do 
Sindicato.
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COE debate pontos da PDVE com o Bradesco

A Comissão de Or-
ganização dos Em-
pregados (COE) do 

Bradesco se reuniu com o 
departamento de Recursos 
Humanos do banco para 
registrar as posições do mo-
vimento e sanar dúvidas dos 
bancários sobre o Plano de 
Desligamento Voluntário 
Especial (PDVE), lançado 
pelo banco no dia 13 de 
julho, mesma data em que o 
presidente Temer sancionou 
a reforma trabalhista, que 
havia sido aprovada dois dias 
antes pelo Senado.

No dia 27 de julho, o Sin-
dicato realizará uma plenária 
para esclarecimentos sobre 
esse processo. O evento será 
na sede social do Sindicato, 
rua Xavier de Toledo, 268 – 

Sindicato organizará plenária para esclarecimentos sobre o PDVE no próximo dia 27 de julho

Bradesco

Centro de Santo André – às 
19 horas.

Todos os aposentados ou 
em condições de aposentar 
até o dia 31/08/2017, tanto da 
rede de agências quanto dos 
departamentos podem aderir 
ao plano. Àqueles que são lo-
tados em departamentos ou 
gerencias regionais basta ter 
10 anos ou mais de trabalho. 
No entendimento do movi-
mento sindical esse PDVE 
só está acontecendo porque 
o Brasil sofreu um golpe que 
visa atacar os direitos sociais 
e trabalhistas e que levou ao 
aprofundamento da crise 
econômica.

O coordenador da COE 
do Bradesco e diretor do 
Sindicato, Gheorge Vitti, 
deixou clara a preocupação 

PDVE, reestruturação e GDP, 
tudo num único pacote

Os ataques à Caixa 
e aos seus funcio-
nários estão a todo 

vapor. A direção do banco 
divulgou medidas relacio-
nadas à reestruturação que 
preveem extinção de filiais 
e a migração de trabalha-
dores. 

Outra mudança, unila-
teral, foi a ampliação do 
G.D.P. (Gestor de Desempe-
nho de Pessoas) através do 
Manual Normativo RH205. 
Na mesma semana começa o prazo 
para adesão ao Programa de Desli-
gamento Voluntário Extraordinário 
(PDVE). Este objetiva o desliga-
mento de 5.480 empregados. 

“Está claro que essas medidas 
visam diminuir o tamanho e a im-
portância da Caixa. Está claro tam-
bém que as medidas tomadas por 

Caixa

esse governo golpista, que é nosso 
patrão, estão favorecendo o sistema 
financeiro privado, até porque no 
Banco Central, quem dita as regras 
é um diretor que é sócio do Itaú, 
para quem não interessa bancos 
públicos fortes no mercado”, avalia 
Jorge Furlan, diretor do Sindicato e 
representante da Fetec-SP na mesa 
de negociação com a Caixa.

Mesa de Negociação com a Caixa

Redução de postos de trabalho e 
agências prejudica atendimento

Levantamento realizado pelo 
Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (Dieese) aponta 
que aumento de 46% no total de 
reclamações de clientes do Banco 
do Brasil junto ao Banco Central 
entre o primeiro semestre de 2015, 
quando foram registradas 12.246 
reclamações, e o 1º semestre de 2017, 
com 17.889 ocorrências. No mesmo 
período, houve uma redução de 5.541 
para 4.943 agências, o que representa 
uma variação de -11%.

Os dados registrados no Banco 
Central apontam que a reclamação 
com maior incidência é justamente 
a de “insatisfação com o atendimen-
to prestado por agências”. Ao todo 
foram 9.171 ocorrências, o que repre-
senta 12% das reclamações de clientes 
do BB entre 2015 e 2017.

"As agências doABC demonstram 

Banco do Brasil

bem o que esse levantamento revela. 
Faltam funcionários e sobram recla-
mações, sofremos o efeito da última 
desestruturação que fechou agências, 
postos de trabalho e diminuiu as co-
missões impondo perdas salariais de 
até 60%. A direção do banco anuncia 
o ano do atendimento e faz o contra-
rio", afirma Otoni Lima, diretor do 
Sindicato e funcionário do BB.

"Impor o atendimento digital aos 
clientes por meio da precarização do 
atendimento nas agências parece ser 
o que está por trás deste movimento 
do banco", finaliza Otoni.  

COE se reúne com banco para debater PDVE

da categoria com a possibi-
lidade de precarização do 
trabalho. “O banco abriu 
um processo de demissão 
voluntária que pode reduzir 
drasticamente seu quadro 
de funcionários. Mas, todos 
os locais de trabalho que vi-
sitamos constatamos a falta 
de pessoal. Essa redução vai 
sobrecarregar ainda mais 
os funcionários que per-
manecerem trabalhando”, 
observou o dirigente. “Per-
guntamos ao banco se vai 
haver reposição do quadro 
e de que forma a mesma se 
dará. Não aceitaremos que 
o banco demita bancários 
para contratar trabalhado-
res terceirizados. Isso gera 
precarização do trabalho, 
dos salários e dos direitos”, 

completou Gheorge.
O Sindicato não pode 

interferir na decisão indivi-
dual de cada trabalhador. A 
adesão é voluntária. Apenas 
instrui que a adesão seja 
tomada com muito cuidado 
e que o funcionário leve 
em conta que, se decidir 
pela adesão, que faça isso 
após o dia 2 de agosto, para 
garantir o recebimento da 

PLR deste ano, conforme 
estipulado na Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) 
da categoria. Após a adesão, 
o bancário terá até cinco dias 
para desistir. "Por isso é mui-
to importante a participação 
de todos na plenária que 
o Sindicato vai realizar no 
dia 27 para sanar as dúvidas 
antes de tomarem qualquer 
decisão", finaliza Gheorge 
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Pato - Governo anuncia ele-
var impostos, aumentando as 
alíquotas do PIS/Cofins sobre 
gasolina, diesel e etanol. O im-
pacto no preço de combustíveis 
chega a 11,78%. 

Paga Pato - Após ter apoiado 
e patrocinado a retirada de di-
reitos dos trabalhadores a Fiesp 
de Skaf (PMDB-SP), convoca 
novamente o Pato pra marchar 
contra o aumento de impostos.

Jornalões -Após aprovada a 
reforma trabalhista , aparecem 
aqui e acolá matérias dissecan-
do os graves problemas que vão 
surgir com a entrada em vigor 
da nova legislação.

Custos - Manchete da folha 
alerta que “Com reforma, tra-
balhador pode ter que pagar 
custos de processos atuais” 
conforme nosso Notícias Ban-
cárias vem a muito alertando, 
a reforma trabalhista não era só 
imposto sindical.

Negociata - Após recusa da 
CUT de trocar a volta do impos-
to sindical por apoio a reforma 
trabalhista, governo Temer 
trabalha para criar uma nova 
central sindical para apoiar o 
governo. 
 
Temer Collorido - Temer segue 
o exemplo de Fernando Collor 
que impulsionou a criação da 
Força Sindical para rivalizar 
com a CUT.
 
Sindicalizar é Preciso - Fim 
do imposto sindical fará com 
que sindicatos mais combativos 
sobrevivam e apostem mais em 
campanhas de sindicalização. 
Preponderância do negociado 
sobre o legislado exige do traba-
lhador participação mais ativa e 
vigilante sobre acordos.

Aspas - “Com lei ou sem lei 
nossa luta vai continuar, até 
porque, tudo que conquistamos 
foi resultado da mobilização 
do movimento sindical. PLR, 
redução de jornada, 13º salário, 
férias, tudo isso custou sangue 
e suor. E a classe trabalhadora 
vai continuar a mobilizar e 
debater o regime democrático, 
investindo também na for-
mação de um Congresso nas 
próximas eleições que defenda 
direitos e não esse vendido que 
quer entregar as conquistas dos 
trabalhadores.”
Paulo Cayres, presidente da Confederação 
Nacional do Ramo Metalúrgicos (CNM)
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Santander

Sindicato conquista eleições no SantanderPrevi

Pela primeira vez na 
história do Santan-
derPrevi (antigo Ho-

landaPrevi) – fundo de 
pensão de mais de 40 mil 
funcionários do Santander 
– serão realizadas eleições 
democráticas e transparen-
tes para Conselho Delibe-
rativo (1 vaga) e Conselho 
Fiscal (1 vaga). É importan-
te destacar que essa eleição 
é fruto de anos de batalha 
do Sindicato. Foram oito 
anos de luta para conquistar 
esse resultado, que só foi 
iniciado porque o banco 
foi obrigado a cumprir uma 
decisão judicial definitiva.

“Essa eleição não é fruto 
da ´bondade´ do banco, 
pois o mesmo sempre co-
locou diretores da própria 
empresa para representar 
os participantes do fun-
do  sempre boicotando 
eleições, pois se houvesse 
eleições de verdade possi-
bilitando  a participação de 
legítimos representantes 
dos trabalhadores dentro 
da Diretoria do Fundo, 
mesmo sendo minoritários, 
certamente  desmandos 
não aconteceriam ou se 
acontecessem seriam ime-
diatamente denunciados”, 
disse Orlando Puccetti Jr., 

candidato ao Conselho De-
liberativo apoiado pelo 
Sindicato.

O processo eleitoral será 
realizado de 28 de julho de 
3 de agosto, diretamente no 
site www.santanderprevi.
com.br ou diretamente 
na área restrita do site via 
Link disponível no Portal 
RH do empregador.

O Sindicato dos Bancá-
rios do ABC junto com a 
Afubesp, outros sindicatos 
de bancários, federações e a 
Contraf-CUT, indica votar 
em Orlando Puccetti Junior 
e Patrícia Bassanin Del-
gado, nomes que já lutam 
pelos direitos dos partici-
pantes há anos. Ambos fo-
ram, inclusive, integrantes 
do Grupo de Trabalho para 
debater as questões do San-
tanderPrevi com o banco.

“É muito importante a 
eleição de Orlando e Patrí-
cia pois eles são indepen-
dentes e não serão subor-
dinados ao banco”, disse 
Belmiro Moreira, presiden-
te do Sindicato.

 

Agora os bancários poderão eleger quem efetivamente irá representa-los no fundo de pensão

É formado em Adminis-
tração de Empresas e pos-
sui 46 anos de experiência 
como bancário. Ingressou 
no Banco Sudameris, su-
cedido pelo ABN AMRO 
Real e posteriormente pelo 
Santander. Exerceu diver-
sos cargos de gerência tan-
to em agências como em 
departamentos da Direção 
Central. Durante 15 anos 
lotado na regional de São 
Bernardo do Campo como 
gerente geral, foi eleito para 
diversos mandatos como 
dirigente do Sindicato dos 
Bancários do ABC.

Iniciou sua carreira pro-
fissional em 1991 no banco 
América do Sul, adquirido 
pelo Sudameris, depois 
Banco Real e Santander 
ocupando os cargos de es-
criturária e assistente co-
mercial. Entrou no meio 
sindical em 1996, atuando 
por duas gestões como con-
selheira fiscal do Sindicato 
dos Bancários de Campinas 
e Região. É atualmente 
diretora de patrimônio da 
entidade. Tem formação em 
Educação Física na PUC 
Campinas.

Propostas:
- Lutar contra a submissão da entidade diante da patrocinadora;
- Lutar pela participação efetiva de suplentes nos colegiados;
- Trabalhar pela implantação de um Comitê de Investimentos;
- Comunicar aos participantes e assistidos a gestão dos eleitos, que vão acompanhar 

com atenção investimentos e analisar resultados obtidos pelo fundo.

Itaú

GT de Saúde debate com banco Programa de Retorno ao Trabalho

O GT de Saúde e Con-
dições de Trabalho 
do Itaú-Unibanco 

se reuniu, com o Banco para 
tratar dos assuntos penden-
tes da última reunião dentre 
os quais se encontram a res-

posta as reivindicações  do 
movimento sobre o Progra-
ma de Retorno ao Trabalho/
Readaptação. Na reunião, 
o banco entregou um do-
cumento com proposta,  
que será avaliado pelos re-

presentantes dos 
trabalhadores.

Veja mais de-
talhes no site do 
Sindicato - www.
bancar iosabc .
org.br


