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ATENÇÂO: A reserva deste ano não será feita por telefone como nos anos anteriores. As inscrições deverão ser efetuadas 
a partir do dia 02/08/2017, exclusivamente pelo site: www.bancariosabc.org.br onde será gerado um PROTOCOLO DE 
INSCRIÇÃO que deverá ser impresso para a retirada dos convites. (Obs. O protocolo não vale como convite). Para a 
inscrição, utilizar preferencialmente Desktop ou Notebook, com os navegadores Chrome, Firefox ou Explorer.
Cada sócio poderá levar 01 (um) acompanhante e dependentes menores de 10 anos (Criança acima de 10 anos, será 
considerado como acompanhante – convite adulto) Para os convites infantis, NÃO será necessária a reserva prévia, sendo 
que os mesmos, deverão ser retirados na Sede do Sindicato juntamente com os convites do Sócio e acompanhante. 
PLANTÃO DE ATENDIMENTO E DÚVIDAS (acerto de cadastro, senhas e outras dúvidas): De segunda a sexta-feira, das 9h as 
18h, SOMENTE através dos telefones : (11) 99739-8753 / (11) 98244-2046 / (11) 99798-4732 / (11) 99852-5565

Mais informações acesse o site do Sindicato: www.bancariosabc.org.br

Ainda há convites disponíveis!
Participe da Comemoração do Dia do Bancário
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Reforma 
trabalhista 

em ação

A pesar de oficialmente 
só começar a valer em 
novembro, a reforma 

trabalhista já é sentida pelos 
trabalhadores bancários e 
demais categorias e pelo povo 
brasileiro, além de um verda-
deiro desmonte de direitos 
ganhar corpo nas empresas 
públicas e privadas. Gestadas 
pelos banqueiros e capitane-
adas pelos patrões - seja por 
intermédio da Fiesp ou da 
própria Fenaban -, a reforma, 
assim como a lei da terceiri-
zação, ignora as convenções 
coletivas e a própria CLT e 
oferece condições pioradas 
para a maioria dos trabalha-
dores brasileiros.

Embora o grande interesse 
seja do empresariado, nas 
cidades industriais e no cam-
po, entre os ruralistas, não 
se pode esquecer que tanto 
a reforma quanto a terceiri-
zação ilimitada, entre outros 
absurdos, foram votadas e 
aprovadas pelos parlamenta-
res no Congresso Nacional. O 
custo desses votos está visível 
para quem quiser ver, mas é 
preciso que os eleitores en-
xerguem ainda mais longe e 
sejam de fato seletivos: quem 
vota contra o seu direito não 
merece o seu voto.

Desde o impeachment da 
presidenta Dilma, passando 
pela PEC do Teto e, mais 
recentemente, a suspensão 
do processo que investigava 
Temer por corrupção, depu-
tados federais e senadores 
vêm mostrando sua (péssima) 
índole, muito mais afeitos 
a poder e grana do que aos 
interesses de seus eleitores. 
Felizmente, há, sim, exce-
ções, mas, nesse momento, 
sem força para reverter o 
quadro de ataque a todos os 
trabalhadores brasileiros, que 
têm apenas na organização e 

na resistência 
sua resposta.  

Belmiro 
Moreira 

- Presidente 
do Sindicato

Não jogue fora o seu voto

No último ano, desde 
o impeachment da 
presidenta Dilma, 

várias votações no Congres-
so Nacional mostraram a 
cara dos parlamentares e o 
lado que defendem. Além 
do impeachment, foram 
votadas e aprovadas, entre 
outras, a PEC do teto, que 
congelou investimentos em 
setores essenciais como saú-
de e educação por 20 anos; 
a reforma trabalhista, um 
grande retrocesso nos direi-
tos dos trabalhadores e, mais 
recentemente, a suspensão 
das apurações que pesam 
contra o presidente Temer. 

Nessa última, cabe desta-
car que o presidente golpista 
tem 4% de aprovação da 
sociedade e, mesmo assim, 
a maioria dos deputados 
ignorou a vontade da popu-

Cidadania

lação. Em troca de favores 
muito bem pagos, e am-
plamente divulgados, esses 
deputados venderam seus 
votos e sua dignidade por 
dinheiro e poder. Segundo 
um levantamento do jornal 
Valor Econômico, os 263 
votos custaram nada menos 
que R$ 13,4 bilhões, entre 
emendas parlamentares e 
favores aos setores que do-
minam o Congresso, como 
o ruralista. Ou seja: R$ 51 
milhões por deputado.  

“Nessa hora é importante 
que o eleitor saiba como 
agiu o deputado em que ele 
votou. Se foi contra seus 
interesses, nunca mais deve 
merecer seu voto”, destaca 
o presidente do Sindicato, 
Belmiro Moreira. Num 
levantamento rápido com 
os deputados mais conhe-

Votações no Congresso expõem a cara dos 
parlamentares, muitos bem distantes do interesse 
de seus eleitores

cidos eleitos por São Paulo, 
votaram contra todas essas 
mudanças prejudiciais ao 
País os deputados federais 
Vicentinho (PT), Erundi-
na (Psol), Paulo Teixeira 
(PT), Ivan Valente (Psol), 
Nilto Tatto (PT), Vicente 
Cândido (PT), Carlos Za-
ratini (PT), Orlando Silva 
(PCdoB).

Na outra ponta, a favor 
de todas essas mudanças, 
estão os parlamentares Cel-
so Russomano (PRB) Beto 
Mansur (PRB), Ricardo Izar 
e Paulo Maluf (ambos do 
PP). Entre os representan-

tes do Grande ABC, além de 
Vicentinho, já citado acima, 
Alex Manente (PPS-SP) 
votou pelo impeachment da 
Dilma e pela reforma traba-
lhista; não votou na PEC do 
Teto e votou contra o arqui-
vamento da denúncia contra 
Temer. “Apesar do momento 
crítico que vivemos, essas 
votações servem para que 
de fato o eleitor conheça a 
índole e o interesse de cada 
parlamentar. A resposta nas 
urnas deve ser um sonoro 
não a quem desrespeita os 
direitos de seus eleitores”, 
enfatiza Belmiro.

Reforma trabalhista fomenta a precarização do trabalho
Trabalho

Bancos buscam formas de escapar da Convenção Coletiva

A aprovação da re-
forma trabalhista, 
que tem por trás 

banqueiros e demais em-
presários, já vem resul-
tando em mudanças nas 
formas de contratação que 
ignoram as convenções 
coletivas das categorias. 
A XP Investimentos, por 
exemplo, anunciou nessa 
semana que, após associa-
ção com o Itaú Unibanco, 
vai contratar mais “agentes 
autônomos”: bancários 

que deixam de ter seus di-
reitos estabelecidos para se 
tornarem autônomos – ou, 
na linguagem da empresa, 
“empreendedores”, um 
contingente que pode che-
gar a 5 mil em um ano. 

Esse tipo de contrata-
ção para agente autônomo 
(a maioria é de gerentes 
egressos de bancos) cresce 
com o atendimento digital 
e as fusões, e tem exemplos 
na compra do Citi pelo Itaú 
e do HSBC pelo Bradesco. 

De acordo com a XP cerca 
de 80% da captação da pes-
soa física vem pelo canal 
dos agentes autônomos. “A 
reforma trabalhista acaba 
por avalizar essas contra-
tações, assim como o fim 

dos concursos públicos”, 
alerta o secretário geral do 
Sindicato, Gheorge Vitti 

(veja mais sobre este 
assunto na matéria sobre a 
Caixa e Editorial)
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Caixa muda regulamento interno para implementar 
a terceirização

Depois de anunciar 
uma reestruturação 
e a reabertura do 

Programa de Desligamento 
Voluntário Extraordinário 
(PDVE), a direção da Caixa 
Econômica Federal realiza 
mais uma ofensiva como 
parte do processo de des-
monte do banco. A empresa 
divulgou uma nova versão 
do RH 037 adequando o 
normativo à Lei 13.429/2017 
– sancionada por Michel Te-
mer e oriunda do PL 4302, 
de autoria do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardo-
so –, permitindo a contrata-
ção de trabalhadores tempo-
rários sem qualquer vínculo 
empregatício com o banco, 
por meio de empresas que 
fornecem mão de obra ter-
ceirizada, para a realização de 
tarefas de técnico bancário. 
A Comissão Executiva dos 
Empregados (CEE/Caixa) vai 
cobrar do banco a revogação 

Caixa

do normativo.
“A Caixa adequou a RH 

037 as novas regras traba-
lhistas causando um grande 
retrocesso aos trabalhadores, 
pois com isso as relações de 
trabalho serão ainda mais 
precarizadas pois o banco 
não vai terceirizar o traba-
lho, que já seria ruim, mas 
vai contratar empresas que 
contratarão terceirizados, e 
isso é ainda pior tendo como 
consequência o fim dos con-
cursos públicos”, disse Jorge 
Furlan, diretor do Sindicato 
e membro da Comissão de 
Empresa da Caixa.

O RH 037 já está na sua 
21ª versão e sempre foi com-
batido pelo movimento sin-
dical bancário. Nos anos 
90 e início dos anos 2000, a 
Caixa trabalhou com muitos 
temporários, chegando a ter 
uma relação meio a meio 
com os concursados. Com a 
assinatura de uma TAC (Ter-

mo de Ajuste de Conduta) 
com o Ministério Público, 
conquistada após diversas 
ações judiciais contra a ter-
ceirização da atividade-fim, 
o banco teve de encerrar 
este tipo de contratação, 
que foi extinta só em 2006, 
mas manteve o normativo. 
“Sempre cobramos a revo-
gação do RH 037 em mesas 
de negociação e, no ano 
passado, a Caixa alegou que 
aguardava a regulamentação 
do trabalho terceirizado em 

Medida significa o fim da contratação por 
concurso público

lei”, complementa Furlan.
A nova versão do nor-

mativo indica que a Caixa 
pretende não realizar mais 
concursos públicos para a 
contratação de novos empre-
gados ou mesmo para substi-
tuir bancários que deixaram 
a instituição por meio dos 
planos de aposentadoria.

A contratação de mais tra-
balhadores é uma reivindica-
ção histórica do movimento 
nacional dos empregados da 
Caixa, solução vista como a 

mais adequada para suprimir 
a realidade de empregados 
sobrecarregados nas unida-
des de todo o país.

O RH 037 não estipula 
a quantidade de temporá-
rios que serão contratados e 
prevê que o número de con-
tratações dependerá da dis-
ponibilidade orçamentária 
e dos resultados esperados 
pelo gestor, com base nas de-
terminações da Geper (Ge-
rência Nacional do Quadro 
de Pessoas e Remuneração).

Superintendente de SP assedia funcionários

O Superintendente 
do Banco do Brasil 
na capital paulista 

emitiu uma Ordem de 
Serviço (OS) direcionada 
aos gerentes estabelecendo 
percentuais mínimos de 
vendas para produtos como 
Seguro Prestamista, Tarifa 
Free, Conta Nova Pessoa 
Física – Cheque Especial e 
Cartão, entre outros. A OS 
é uma solicitação formal do 
banco que, se não for cum-

Banco do Brasil

prida, pode acarretar desde 
sanções administrativas 
até demissão. 

O documento 
determina,  por 
exemplo, a meta 
mínima de 80% de 
venda de Seguro 
Prestamista, que 
garante o corren-
tista em caso de 
inadimplência . 
“É inadmissível 
e um abuso asso-

Gestor estipula metas e força venda casada com instrumento que pode gerar até demissão em caso de descumprimento
ciar metas a uma Ordem 
de Serviço. Esse tipo de 
assédio só aumenta a inse-

gurança dos funcionários 
do BB, contribui para mais 
estresse e adoecimento e 

para o desmonte 
que vem sendo 
promovido pelo 
governo”, desta-
ca o diretor sin-
dical e empre-
gado do banco, 
Otoni Lima.  

Além disso, 
cabe  lembrar, 
a venda casada 

configura crime contra 
as relações de consumo. 
O Banco do Brasil já foi 
alvo de ação do Ministé-
rio Público do Trabalho 
por obrigar a esse tipo de 
comercialização de pro-
dutos. O Sindicato alerta 
que os trabalhadores que 
sofrerem qualquer tipo de 
pressão devem denunciar 
à entidade.

(com informações do Seeb SP)
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Emendas - Na quarta-feira 2, 
em sessão na qual a maioria da 
Câmara dos Deputados mais 
uma vez revelou seu descompas-
so com o Brasil, Michel Temer 
conseguiu engavetar a denúncia 
da Procuradoria-Geral da Re-
pública e permanecer no cargo.
Sua principal tática foi apostar 
nas negociações de varejo com 
cada deputado e com as ban-
cadas de interesse. A liberação 
de verbas não só compra base 
de apoio parlamentar. Ela dá 
vantagens aos beneficiários na 
corrida eleitoral do próximo ano.

Impostos - Sem reforma tri-
butária, aumento de imposto é 
saída de emergência. Expediente 
comum para tapar buraco nas 
contas do país, aumento emer-
gencial de tributo maquia neces-
sidade de reformas estruturais 
no sistema tributário.

Impeachment - No sábado, 5, 
aconteceu em Nova York, em 
palco no Central Park, o Brazil 
Summerstage, com shows de Li-
niker e Elza Soares, dois artistas 
profundamente politizados, que 
atraíram milhares de brasileiros 
residentes em NY. O #Defen-
dDemocracyinBrazil, nascido 
das lutas contra o golpe de 2016, 
e o Movimento Nacional pela 
Anulação do Impeachment, 
estiveram presentes ao evento, 
com faixas, cartazes e banca de 
assinaturas, e receberam apoio 
de muitos compatriotas. 
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Mulheres

Lei Maria da Penha completa 11 anos

A lei Maria da Penha, 
que tem por objetivo 
a proteção à mulher 

vítima de violência domés-
tica, completou 11 anos 
no último dia 7. Apesar de 
representar um marco nessa 
frente, a lei ainda depende 
de condições mais favo-
ráveis para que possa, de 
fato, ser aplicada de forma 
efetiva pelo País.

Uma dessas deficiências 
é a falta de varas de Justiça 
especializadas em violência 
doméstica, principalmente 
nas cidades interioranas. 
Das cerca de 112 existentes, 
mais da metade fica nas 
principais capitais. Apenas 
55 varas foram criadas em 
municípios do interior, 
segundo dados do Mapa de 
Produtividade Mensal de 
2016 elaborado pelo Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ). 

No entanto, de acordo com 
outro mapa, o da Violência 
2015, com base em dados 
oficiais divulgados pela Or-

ganização Mundial da Saúde 
(OMS), ONU Mulheres e 
Governo Federal, as cidades 
com mais alto índice de vio-
lência do Brasil são aquelas 
com menos de 100 mil ha-
bitantes. Para a titular da 2ª 
Vara Criminal da Comarca 
de Santo André/SP, juíza Te-
resa Cristina Cabral Santana 
Rodrigues dos Santos, os 
juízes do interior, normal-
mente sobrecarregados de 
processos, tendem a bana-
lizar a violência doméstica.

“Por isso é tão importante 
a especialização dos que 
julgam os casos de violên-
cia doméstica. Se você não 
entende a vulnerabilidade 
em que a mulher se encon-
tra, não acolhe, não presta o 
serviço que ela necessita”, 
afirmou recentemente em 
entrevista ao Portal CNJ. 
Ela, que também é integran-
te da Coordenadoria Estadu-
al da Mulher em Situação 
de Violência Doméstica e 
Familiar do Poder Judiciá-
rio do Estado de São Paulo, 

Apesar de representar um marco no País, lei ainda precisa de mais suporte, assim como é 
necessário educar para respeitar

lembra que “para denunciar 
a violência doméstica, é 
preciso muita coragem. Há 
muito preconceito, medo, 
vergonha. O Judiciário pre-
cisa estabelecer esse comba-
te como prioritário em todas 
as suas unidades”.

Em São Paulo tramita-
vam, em março passado, 
cerca de 70 mil processos de 
violência contra a mulher, 
nas 12 varas especializadas 
sobre o tema - sete na ca-
pital e cinco, no interior. 
Pesquisa do Instituto Da-
tafolha divulgada no últi-
mo Dia da Mulher revelou 
que, no ano passado, 503 
mulheres foram vítimas de 

agressão física a cada hora 
no País, o que representa 
4,4 milhões de brasileiras 
(9% do total das maiores de 
16 anos). Se forem contabi-
lizadas as agressões verbais, 
o índice de mulheres que 
se dizem vítimas de algum 
tipo de agressão em 2016 
sobe para 29%. “Temos 
uma lei avançada, mas que 
precisa de suporte para 
funcionar bem. A luta con-
tra a violência doméstica 
tem que ser contínua, na 
Justiça e na educação para 
uma cultura que respeite 
os direitos das mulheres”, 
aponta a diretora sindical 
Inez Galardinovic.

O professor de Relações Internacionais da Universidade 
Federal do ABC, Igor Fuser, esteve na segunda-feira, 
07, reunido com a diretoria do Sindicato para 
esclarecer sobre a situação atual na Venezuela e suas 
consequências para a América Latina, especialmente 
o Brasil.
Igor Fuser  é doutor em Ciência Políica pela Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Mestre em 
Relações Internacionais. Autor dos livros "Energia 
e Relações Internacionais", "Petróleo e Poder - O 
Envolvimento Militar dos Estados Unidos no Golfo 
Pérsico", "Geopolítica - O Mundo em Conflito", "A 
Arte da Reportagem" e "México em Transe". 

EDITAL DE AVISO
O Sindicato dos Trabalhadores 

em Empresas do Ramo Financeiro do 
Grande ABC, por seu Presidente abaixo 
assinado, comunica aos que possam 
interessar, desde que sejam emprega-
dos em estabelecimentos bancários 
dos bancos públicos e privados da base 
territorial deste Sindicato, nas cidades de 
Santo André, São Bernardo do Campo, 
São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, 
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, 
que o direito de oposição ao desconto 
da contribuição assistencial 2017 defi-
nida em assembleia geral da categoria 
ocorrida em 06/10/2016, será de 1,5% 
(Hum vírgula cinco por cento) do salário 
e verbas fixas de natureza salarial, sobre 
a folha de pagamento de setembro de 
2017, poderá ser feito no período de 
14/08/2017 a 25/08/2017, no Sindicato 
à Rua Cel. Francisco Amaro, 87, Casa 
Branca, Santo André/SP, no horário das 
8h30min às 18h, pelos funcionários 
admitidos a partir de 17/10/2016, 
mediante entrega individual e pessoal 
(comprovada pela cédula de identidade 
e Carteira de Trabalho e Previdência So-
cial) de requerimento constando: nome, 
qualificação completa, nome da empre-
sa, unidade em que trabalha e matrícula 
funcional. Santo André, 08 de Agosto de 
2017. Belmiro Aparecido Moreira, CPF 
nº 107.567.078-03 - Presidente.


