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Banco do Brasil e Caixa Econômica 
Federal na mira do Governo Temer
Durante o próximo ano, 402 agências serão fechadas; 222 só em SP.  Plano de reestruturação que pretende fechar 
centenas de agências e cortar milhares de postos de trabalho também inclui incentivo à aposentadoria.

Sindicato realizou debate sobre o Ensino Médio e Escola sem 
partido, orientado pelo coletivo de formação sindical do 
Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região.
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2  Notícias

Bancários do Santander aprovam 
em assembleia do acordo aditivo

oi com muita negociação e 

F persistência que a Comissão 

Executiva dos Empregados do 

Banco Santander finalmente conseguiu 

que o banco apresentasse uma proposta 

de aditivo (acordo específico) que 

va lo r i z a s s e  o  e s fo rço  de  s eus 

funcionários. A proposta aprovada no 

dia 27/11/2016, em assembleia ocorrida 

na sede do Sindicato, é fruto de nove 

difíceis rodadas de negociação, mas que 

nos trouxeram os seguintes resultados:

B o l s a s  d e  e s t u d o   –  O s 
trabalhadores conquistaram a correção 
das bolsas (2 mil de graduação e 500 
de pós-graduação) pelo índice da 
Fenaban: 8% em 2017 e, em 2018, 
INPC mais 1% de aumento real.

PPRS – O Programa de Participação 
nos Resultados do Santander (PPRS) 
terá reajuste de 9,13% em 2016, que 
equivale a R$ 2.200. Em 2017, o 
programa terá a correção da inflação 
(INPC) mais 1% de aumento real. 
Todos os bancários do Santander 
receberão R$ 2.200 de PPRS 
referente ao ano de 2016 (o crédito é 
e m  m a r ç o  d e  2 0 1 7 ) .  J á  o s 
trabalhadores que são elegíveis à 
remuneração variável (os que ganham 
pelo cumprimento de metas acordadas 

com o banco) receberão o valor que for 
maior.

Férias – Em nova cláusula, o aditivo 
garante o parcelamento, em até três 
vezes, do adiantamento das férias, caso 
façam essa opção. 

Metas – Não houve avanços em 
relação às condições de trabalho e as 
metas, mas o banco assumiu o 
compromisso de discutir em uma 
reunião já agendada para dezembro.

Conforme Marcio Augusto, diretor do 
Sindicato e funcionário do banco “O 
aditivo não atende a todas as 
reivindicações e desejos dos bancários, 
mas o acordo traz avanços e representa 
uma vitória”.

TRANSPARÊNCIA 
SINDICAL

Dia 14 de dezembro de 2016, quarta-feira é 

dia de participação da categoria nos rumos 

da entidade. É um bom momento para 

acompanhar as nanças do Sindicato e 

vericar  quais  as  propostas  de 

direcionamento dos recursos para o ano 

seguinte. Participe!

 

O Sindicato dos Empregados em 

Estabelecimentos Bancários e Financiários 

de Guarulhos e Região, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 58.480.815/0001-03, 

Registro sindical nº 24000.001776/90-53, 

por seu presidente abaixo assinado, 

convoca todos os empregados em 

estabelecimentos bancários dos bancos 

públicos e privados, associados e não 

associados, da base territorial deste 

sindicato, para a assembleia geral ordinária 

que se realizará dia 14 de dezembro de 

2016, às 18h em primeira convocação, e 

às 18h30 em segunda convocação, no 

endereço à Rua Paulo Lenk, nº 128, Jd. 

Zaira, Guarulhos-SP, para discussão e 

deliberação acerca da seguinte ordem do 

dia:

1. Previsão Orçamentária para o ano de 

2017;

2. Outros assuntos de interesse da 

categoria.

Guarulhos, 06 de dezembro de 2016.

LUIS CARLOS DOS SANTOS

Presidente

Assembleia de 
Previsão Orçamentária

Edital Assembleia Geral 
Ordinária

Edital Assembleia Geral Extraordinária - Banco Yamaha

Validade - O aditivo, assim como a  

Convenção Coletiva de Trabalho, 

a s s inada  com  a  Fenaban  na 

Campanha 2016, terá validade de 

dois anos. É válido de 1º de setembro 

de 2016 a 31 de outubro de 2018.

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e 
Financiários de Guarulhos e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
58.480.815/0001-03, Registro sindical nº 24000.001776/90-53, por seu 
presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados do Banco 
Yamaha Motor do Brasil S/A, associados e não associados, da base 
territorial deste sindicato, para a assembleia geral extraordinária que se 
realizará dia 15 de dezembro de 2016, às 17h, em primeira convocação, e 
às 17h30, em segunda convocação, no endereço situado à Rod. Pres. 

Dutra, Km 214, Guarulhos-SP, para discussão e deliberação acerca da 
seguinte ordem do dia:
1) Discussão e deliberação acerca da proposta de renovação do Acordo 
Coletivo de Trabalho referente ao Programa Próprio de Participação nos 
Lucros ou Resultados de 2017; 
2) Outros assuntos de interesse da categoria prossional. 

Guarulhos, 06 de dezembro de 2016.
LUIS CARLOS DOS SANTOS



3 Política

Pouco tempo depois de assumir a presidência do País, 
Michel Temer começa a colocar em prática o ataque aos 
direitos dos trabalhadores e da Consolidação das Leis 
Trabalhistas, a CLT. No dia 21 de novembro, o Banco do 
Brasil anunciou o fechamento de 402 agências em todo o 
território nacional, sendo 222 apenas no Estado 
de São Paulo e quatro em Guarulhos, 
impactando mais de 80 funcionários em 
nosso município e outros milhares 
espalhados pelos quatro cantos do 
Brasil.
Chamada de reestruturação de 
agências, o ataque à instituição e seus 
trabalhadores visa gerar economia de 
R$3,798 bilhões aos cofres públicos. 
Os colaboradores prejudicados pelas 
a ç õ e s  d o  G o ve r n o  d e ve m  s e r 
transferidos para outras agências, 
escritório de negócios ou deixarem seus 
empregos optando pelo “benefício” do 
Programa Extraordinário de Aposentadoria Incentivada 
(PEAI).
Ao todo, Guarulhos fica sem seis agências do BB, isso 
porquê antes da divulgação da reestruturação a cidade já 

havia perdido uma agência no Centro da cidade e outra 
na Vila Galvão. Agora as atividades nas agências de 
Cumbica, Aeroporto Internacional de Guarulhos, 
avenida Guarulhos e do Fórum da cidade também serão 
encerradas. Ao que tudo indica, o próximo alvo do 

ataque será a Caixa Econômica Federal. 
Para o presidente do Sindicato dos Bancários 

de Guarulhos e Região, Luis Carlos dos 
Santos, para que não haja avanço no 

ataque aos trabalhadores, é importante 
que os funcionários unam-se pelos 
s e u s  d i r e i t o s .  “ S o m e n t e  a 
participação e o envolvimento direto 
desses trabalhadores será capaz de 
interromper o desmonte dos bancos 

públicos”, destaca.
Agindo com total falta de respeito, o 

Banco do Brasil não procurou o Sindicato 
dos Bancários em momento algum para ser 

informado sobre o fechamento das agências na 
cidade e nas regiões por ele atendidas (Itaquaquecetuba, 
Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Mairiporã), mesmo 
assim, adotará todas as medidas cabíveis em defesa do 
emprego e do bom atendimento à população. 

Sindicato apoia Chapa 1 na eleição para 
Conselho de  Administração da Caixa
Maria Rita Serrano e Orency Francisco (chapa 1) têm 

compromisso de lutar em defesa dos direitos dos 

empregados e o fortalecimento do banco público.

De 12 a 16 de dezembro, os bancários e bancárias da 

CEF têm o compromisso e a responsabilidade de 

participar do processo eleitoral em 

primeiro turno e eleger a melhor 

representante para o Conselho 

de  Adminis t ração do 

banco que entre outras funções, tem o papel de aprovar a 

gestão e plano estratégico da Caixa e fiscalizar a 

execução da política geral dos negócios e serviços do 

banco. Apoiamos a candidatura de Maria Rita Serrano 

por entender que a mesma, reúne as condições para 

defender um banco verdadeiramente público.

Caso haja necessidade de segundo turno, será de 16 a 20 

de janeiro.

‘‘EM DEFESA 

DOS DIREITOS DOS 

TRABALHADORES E

FORTALECIMENTO  DOS

BANCOS PÚBLICOS’’

Governo Temer ataca direitos trabalhistas e 
fecha mais de 400 agências do Banco do Brasil



Sindicato promoveu debate 
sobre a Escola sem partido

4  Sociedade

Sindicato realizou debate sobre o Ensino Médio e 
Escola sem partido, orientado pelo coletivo de formação 
sindical do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e 
Região, foi realizado no dia 23/11 /2016, seminário que 
avaliou as propostas contidas no Projeto de Lei do 
Senado – PLS 193/2016, que inclui entre as diretrizes e 
bases da educação o "Programa Escola sem Partido" e a 
medida provisória 746/2016 que promove alterações na 
estrutura do ensino médio. Para os participantes 
nenhuma destas propostas tem o alcance necessário para 
transformar alunos em cidadãos, pelo contrário ambas 
propõem alunos submissos, sem identidade e acríticos 
podendo serem responsáveis por uma geração inteira de 
adultos lobotomizados e a serviço do capital.

Nenhum professor deve ser impedido de valorizar a 
cultura e aprendizagem que o aluno traz consigo, salienta 
Adjackson Moraes um dos coordenadores da atividade.
Definitivamente o aluno não se resume à uma página em 
branco como supõe o autor do PLS 193/2016, 
claramente se nota o distanciamento que o mesmo 
possui da educação. O pensamento de uma educação 
desenvolvida para criar trabalhadores mais qualificados 
segue um padrão de educação pensada para a 
sobrevivência que em vez de criar perspectivas de 
desenvolvimento cientifico e intelectual, aumentará os 
privilégios das elites brasileiras e a distância 
para uma sociedade  plena de cidadania.

O jornal Bang! é uma publicação do Sindicato dos Bancários de Guarulhos, Itaquaquecetuba, 
Arujá, Ferraz de Vasconcelos e Mairiporã.  
Endereço: Rua Paulo Lenk, 128 - Centro - Guarulhos- CEP 07094-040  Telefone 2440-7888 

Presidente: Luis Carlos dos Santos
Diretora de imprensa: Silvana Kaproski
Jornalista responsável: Ana Paula Almeida 
diagramação: Tarcísio Silva
Correio: imprensa@bangnet.com.br

Fim do Fator Acidentário de Prevenção – FAP

Bradesco Santander

Sindicato cobra e Bradesco diz que não haverá plano 
de demissões resultante da compra da HSBC.

Mais Bradesco
Diretores do sindicato estão analisando o regimento 
da certificação SA 8000 para posterior denuncia ao 
órgão certificador, caso seja evidenciado o 
descumprimento das normas que regem a 
certificação. 

Mesmo com os altíssimos lucros o banco 
Santander prejudica clientes, funcionários e a 
população em geral, ao transformar duas de suas 
agências em postos de atendimento, voltada apenas 
para a formalização de negócios. Sindicato cobra 
compromisso com os empregos no Brasil.

DENÚNCIE!
FAÇA PARTE!

Em mais um flagrante de ataque aos direitos dos trabalhadores, aliança realizada entre banqueiros, industriais e 
governo, em votação no Conselho Nacional de Previdência Social extingue o FAP, mecanismo criado para 
estimular processos de prevenção de acidentes nas empresas. 

SE LIGA BANCÁRIO!


