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Proteção
aos direitos

A

classe trabalhadora brasileira vem
sendo submetida
a ferozes e cruéis ataques
no governo Temer. Várias
mudanças aprovadas derrubam direitos históricos
e abrem a possibilidade
de condições de trabalho
pioradas, o que inevitavelmente amplia o risco de
assédio moral e doenças de
todo tipo.
Muito pouco se pode
esperar do atual Congresso Nacional para impedir
essa situação. E depois da
aprovação da terceirização
ilimitada e da reforma
trabalhista, outro grande
perigo ronda os trabalhadores, com a reforma da
Previdência. Aos sindicatos combativos, nesse momento cabe informar, tentar organizar as categorias e
agir, inclusive legalmente,
para brecar esse massacre.
É com esse objetivo que
a Contraf-CUT, que reúne
os sindicatos bancários
cutistas, encaminhou na
semana passada um Termo
de Compromisso aos banqueiros. A ideia é preservar
direitos em contraposição a
muitos dos itens aprovados
na reforma trabalhista. São
21 pontos que tratam de
jornada, férias, PLR entre
outros, e que se pode conferir nesta edição.
Ao mesmo tempo, mais
uma vez chamamos todos
os bancários a se engajarem na luta contra essa
reforma. Nessa conjuntura
tão adversa, resistir é fundamental.
Belmiro
Moreira
- Presidente
do Sindicato

Previdência

Resistir para não morrer trabalhando
Votação deve ocorrer em breve e, apesar do chiado do ´Centrão´, classe trabalhadora não
pode esperar pelo apoio do Congresso

O

governo quer aprovar
a reforma da Previdência já neste mês
de setembro. Mas, felizmente
para os trabalhadores, aprovar essas mudanças parece
que não vai ser tão fácil quanto nas votações anteriores,
quando se estabeleceu a terceirização ilimitada e outros
itens da reforma trabalhista
que acabaram com muitos
dos direitos da classe trabalhadora.
A rejeição de uma expressiva parcela dos parlamentares à reforma, porém, não
tem nada de nobre. Políticos
ligados ao chamado ´Centrão´ (grupo do qual fazem
parte PP, PSD e PR) e até do
PMDB querem que o Palácio
faça uma redistribuição de
cargos que estão nas mãos
dos que votaram pela investigação da denúncia contra
Temer. Esses parlamentares
descontentes se dizem dispostos a paralisar ou derrotar
a agenda econômica que
tramita no Congresso para
conseguir o que querem.
O governo, por sua vez,

afirma que continuará “investindo” em conversas com
os parlamentares da base.
Possivelmente da mesma
forma que fez antes da votação da denúncia, quando,
segundo levantamento do
jornal Valor Econômico, os
263 votos custaram nada
menos que R$ 13,4 bilhões,
entre emendas parlamentares e favores aos setores que
dominam o Congresso, como
o ruralista. Por esses cálculos,
foram R$ 51 milhões por
deputado.
“A reforma da Previdência
penaliza os trabalhadores,
que vão acabar morrendo
antes de conseguirem se aposentar. Não podemos depender desse Congresso, que é o
pior dos anos democráticos.
Nossa resistência é a única
alternativa nesse momento”,
destaca o presidente do Sindicato, Belmiro Moreira.
Sonegação - O INSS deixou de arrecadar pelo menos
R$ 30,4 bilhões em 2015 devido a sonegação ou inadimplência, segundo estudo do
Sindicato Nacional dos Au-

ditores Fiscais do Trabalho
(Sinait). O valor representa
pouco mais de um terço
(35%) do chamado "déficit
da Previdência", que naquele
ano foi de R$ 85 bilhões. Os
números são relativos a contribuições previdenciárias do
trabalhador retidas na hora
do pagamento do salário, que
variam de 8% a 11% da folha
salarial. A arrecadação desse

tipo foi de R$ 60,2 bilhões em
2015, mas deveria ter sido de
R$ 90,6 bilhões pelo cálculo
dos auditores com base nos
dados de empregos formais
do Ministério do Trabalho
e Emprego. Ou seja, 33%
do que deveria ter sido pago
como contribuição previdenciária do trabalhador em
2015 não chegaram aos cofres
da Previdência.

Campanha de sindicalização premia mais oito bancários;
participe você também!
Associados têm benefícios e fazem categoria mais forte
A campanha de sindicalização
premiou mais oito trabalhadores
bancários nesta segunda, 14.
Eles ganharam ingressos para
dois shows: o musical Carpenters
Tribut (6 pares) e o do cantor
Wesley Safadão (2 pares). Os dois
espetáculos acontecem no dia
18, respectivamente no Teatro
Municipal de Santo André e na
estância Alto da Serra. Veja ao
lado quem foram os ganhadores.

Renata Oliveira de Sousa (Bradesco);
André Gonçalves da Silva (Santander);
Wesley Rocha (Itaú);
Leriane Zanesco (Bradesco);
Sílvia Jovina Santos Silva (Itaú)
Luci de Paula (Bradesco).

Osmar Filho (BB)
Jessyka Isabelly (Bradesco).
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Reforma Trabalhista

Sindicatos tentam proteger direitos
e pedem assinatura de Termo de
Compromisso à Fenaban
Documento dirigido aos banqueiros pelo Comando Nacional dos Bancários
à Fenaban contém 21 pontos que delimitam atos que possam prejudicar os
trabalhadores. Entrega ocorreu em reunião de negociação no último dia 8.
Confira itens.
1º. As partes ajustam entre
si que todas as negociações
serão feitas exclusivamente
com os sindicatos.
2º. As partes ajustam entre
si que a Convenção Coletiva
de Trabalho é válida para
todos os empregados das
instituições financeiras e
bancárias que o assinam,
independente de faixa de escolaridade e de remuneração
em que se enquadram.
3º. As partes ajustam entre
si que todos os trabalhadores
que prestam serviço em favor
da cadeia de valores, da qual
sejam integrantes os bancos
e as instituições financeiras
sejam representados pelos
sindicatos de bancários.
4º. As partes ajustam
entre si que todas as homologações dos desligamentos
serão feitas nos sindicatos.
5º. As partes ajustam entre si que o empregador é
responsável pelas condições

de saúde e segurança no ambiente de trabalho, seja ele
interno ou externo.
6º. As partes ajustam entre
si que os bancos não contratarão trabalhadores terceirizados em atividades fim.
7º. As partes ajustam entre
si que os bancos não empregarão, por intermédio de
contratos de autônomos, de
contratos intermitentes, de
contratos temporários, de
contratos a tempo parcial e
de contratos a regime 12x36.
8º. As partes ajustam entre si que jornada, pausas e
intervalos serão consideradas
como norma de saúde, higiene e segurança do trabalho.
9º. As partes ajustam entre
si que os dirigentes terão livre
acesso a todos os locais de
trabalho, inclusive, agências
digitais.
10. As partes ajustam entre si que todas as cláusulas
da CCT estarão asseguradas

após a data base e permanecerão as suas vigências até a celebração de nova contratação.
11. As partes ajustam entre si que todas as gratificações de função ou comissões
serão incorporadas após dez
anos de recebimento.
12. As partes ajustam entre si que PLR não será parcelada em mais de duas vezes.
13. As partes ajustam entre si que não será feita rescisão de contrato de trabalho
de comum acordo no formato
previsto na lei 13.467/2017.
14. As partes ajustam entre si que não haverá compensação de banco de horas, sem
negociação coletiva.
15. As partes ajustam entre si que os intervalos de
repouso e de alimentação
terão duração mínima de
uma hora.
16. As partes ajustam entre si que as férias anuais não
serão parceladas em mais de

duas vezes.
17. As partes ajustam entre si que não será utilizado
o artigo 223 F e incisos da
Lei 13.467/2017 que limita
a liberdade de expressão dos
sindicatos e dos trabalhadores individualmente.
18. As partes ajustam entre si que o salário não será
pago em prêmios ou por
produtividade.
19. As partes ajustam entre si que não farão a quitação
anual de passivos na forma
prevista na lei 13.467/ 2017.
20. As partes ajustam entre si que não serão cons-

tituídos representantes de
empregados não vinculadas
aos sindicatos para negociar
diretamente com os bancos.
21. As partes ajustam entre si que constituirão o Grupo de Trabalho permanente
para avaliar os impactos nas
relações de trabalho advindas
das mudanças previstas nas
Leis da Reforma Trabalhista.
Comando
Nacional dos Bancários

Banco do Brasil

BB esfola clientes para aumentar lucro

Balanço do 1º semestre aponta que lucro do Banco do Brasil saltou 67,3% em um
ano; resultado é uma consequência do aumento da renda com tarifas bancárias

N

o 1º semestre de 2017,
o Banco do Brasil
obteve um Lucro
Líquido Ajustado de R$ 5,2
bilhões, que representou um
crescimento de 67,3% em
doze meses e 5,3% no semestre. A rentabilidade (retorno
sobre o Patrimônio Líquido
Médio Anualizado – ROE)
ficou em 10,4%, com alta de
3,8 pontos percentuais. Uma

análise feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), com base
no relatório do banco, aponta
que o resultado foi consequência principalmente pelo
aumento das rendas de tarifas e redução da despesa de
provisão, quando comparado
ao primeiro semestre do ano
anterior.

A receita com prestação de
serviços e a renda das tarifas
bancárias cresceram 10% no
período, totalizando R$ 12,4
bilhões. Enquanto isso, as
despesas de pessoal, já considerando o pagamento da
Participação nos Lucros ou
Resultados (PLR), caíram
1,8%, atingindo R$ 10,9 bilhões. Portanto, a cobertura
dessas despesas pelas receitas

secundárias do banco foi de
113,5%.
Veja acima tabela elaborada pelo Dieese com o resumo

dos dados do balanço do BB e
veja mais detalhes no site do
Sindicato: www.bancariosabc.org.br
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Repressão - PM ocupa audiência pública em universidade e
intimida alunos e professores.
O caso aconteceu na Unifesp da
Baixada Santista, em São Paulo.
Policiais militares, com placas
de “Bolsonaro 2018”, compareceram em peso na audiência
pública sobre o Plano Estadual
de Educação em Direitos Humanos para aprovar pautas que
retiram conceitos de direitos
humanos da educação. Alunos
e professores foram ameaçados
e intimidados.
Obesidade? - Doria diz que
cortou merenda nas escolas por
conta da “obesidade infantil”.
Diversas professoras da rede
municipal fizeram a denúncia
de que prefeitura havia dado ordens para não deixar as crianças
repetirem a refeição e a notícia
revoltou internautas. Ao responder uma das críticas, o prefeito disse que está implantando
apenas uma “readaptação” para
tornar a merenda mais saudável, já que a obesidade infantil,
de acordo com o tucano, seria
um problema sério na cidade.

Esporte

Dia 19 acontece a segunda
rodada do Campeonato de
Futebol Society

N

o último sábado, 12, aconteceu a primeira rodada
do Campeonato de Futebol Society do Sindicato
dos Bancários do ABC 2017. Os jogos foram realizados nas quadras do Top Spin na avenida Piraporinha,
em São Bernardo do Campo. A próxima rodada será no
próximo sábado, dia 19. Veja abaixo os resultados da primeira rodada e as equipes participantes:

CENTRO DE FORMAÇÃO DO SINDICATO
WORKSHOP DE COACHING INTEGRATIVO

DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 ÀS 19H
O Sindicato convida a categoria o para esse workshop,
visando explicar como funciona o processo de coaching e o
subsídio que o Sindicato vai exercer aos inscritos no processo
de coaching a partir de setembro.
O workshop será apresentado pelo professor Neco Ribeiro, formado em Psicologia, Artes Cênicas, PNL e Coaching,
e professor do Centro de Formação do Sindicato.

NOVOS CURSOS
Em setembro o Centro de Formação do Sindicato terá
novos cursos rápidos para você e para os seus dependentes.
Confira!
CURSO DE INGLÊS PARA INICIANTES: horários e datas
alternativas (das 9h às 10h) de segunda e quarta-feira ou
de terça e quinta-feira. Um módulo de conteúdo básico de
conversação onde o aluno consegue aprender mais de 1000
frases em inglês em 3 meses.

Distritão - Michel Temer, Rodrigo Maia vulgo “Botafogo” e
Eduardo Cunha são os inventores de mais uma exceção que
hoje figura ainda nas pretensões
golpistas. A comissão especial
na Câmara, que trata das reformas, aprovou rapidamente nos
últimos dias o texto-base que,
se aprovado, vai alterar expressivamente, para candidatos e
eleitores, os procedimentos da
situação existente.

CURSO COMPORTAMENTAL E AUTO CONHECIMENTO:
para todas às pessoas que querem melhorar sua postura
com os que os cercam, melhora relacionamentos e ajuda a
interiorizar-se e refletir melhor.

Corte - A ex-presidenta Dilma Rousseff classificou como
“estarrecedor” o corte de 1,2
milhão de famílias do programa
Bolsa Família sob a gestão de
Michel Temer. “É estarrecedor
que depois de liberar dinheiro a
deputados para arquivar uma denúncia contra si e de gastar R$ 14
bilhões para atender a interesses
escusos, além de criar o bolsa-ruralista, o governo golpista de
Michel Temer decida reduzir os
programas sociais. Justamente
o Bolsa Família que protege as
famílias brasileiras mais pobres”.

CURSO DE ARTES COM BALÕES: um novo método anti-estresse, uma forma lúdica de aprender a ter controle interno, paciência e tolerância.

Aspas - "As medidas que Temer
enviou ao Congresso alegando
que eram para conter os gastos
e ajudar a reduzir o rombo nas
contas só contribuíram para
aumentar o caos econômico
e social". (Vagner de Freitas presidente da CUT)

CURSO DE ARTES CÊNICAS BÁSICAS: esse curso melhora
todos os profissionais do estresse do dia a dia, além de perder o medo de falar em público e reconhecer que o corpo
fala também.

Obs: OS NOVOS CURSOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO
SERÃO SEMPRE EM HORÁRIOS E DATAS ALTERNATIVAS,
PORÉM SOMENTE ABRIREMOS TURMAS COM MAIS DE 3
ALUNOS INSCRITOS.
Entre em contato com o Centro de Formação
através dos telefones:
4436-6312 / 4436-4371 / 9-6486-0093
para mais informações
Veja mais fotos no site do Sindicato www.bancariosabc.org.br
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