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PARTICIPE DO II CENSO DA 
DIVERSIDADE

O II Censo da 
Diversidade, 
conquistado 

na Campanha Nacio-
nal 2012, começou a 
ser aplicado em todo 
país. Ao longo de 40 
dias, até 25 de abril, 
cerca de 486 mil ban-
cários e bancárias, que representam 98% 
do funcionalismo de 19 bancos públicos 
e privados, poderão responder o ques-
tionário através do hotsite da Febraban 
(www.febraban-diversidade.com.br). A 
novidade em relação ao primeiro levan-
tamento é a inclusão de uma pergunta 
sobre a questão LGBT.

O tempo previsto para responder 
as perguntas é em torno de 8 e 10 minu-
tos. O sistema conta com um programa 
de segurança e as respostas serão sigilo-
sas e confidenciais. Todos os bancários, 
inclusive os licenciados por motivos de 
saúde, maternidade e mandato sindical, 
que estão na base de cadastro da RAIS, 
poderão participar do censo.

A Contraf-CUT fará o acompa-
nhamento do II Censo até a divulgação 
dos seus resultados em julho,  para averi-
guar se os bancos estão efetivamente as-
segurando condições igualitárias na con-
tratação, na remuneração e na ascensão 
profissional de todos os trabalhadores, in-
dependente de sexo, gênero, raça/cor, et-
nia, se LGBT ou pessoas com deficiência.

Com o II Censo será possível 
comparar se as distorções detectadas na 
primeira pesquisa, realizada em 2008, 
foram corrigidas, como a situação das 
mulheres que ganhavam salários meno-
res, mesmo exercendo a mesma função 
dos homens. 

A partir dos resultados do II Cen-
so, a categoria terá melhores condições 
para avaliar quais as ações devem ser 
implementadas, para pôr fim às discri-
minações e aos preconceitos existentes 
nos locais de trabalho.

Uma história de lutas contra a 
discriminação e o preconceito

O debate sobre igualdade de opor-
tunidades foi pautado no Encontro Nacio-
nal dos Bancários, em 1992. De lá para cá, 
foram inúmeras ações voltadas ao com-
bate da discriminação no setor financeiro. 
Em 1996, o tema foi incluído na minuta de 
reivindicações entregue aos bancos. 

No I Encontro de Mulheres, em 
1997, foi criada a Comissão de Gênero, 

Raça e Orientação Sexual 
(CGROS) e, no ano se-
guinte, o tema igualdade 
de oportunidades tornou-
-se bandeira de luta da 
Campanha Nacional dos 
Bancários.

Os bancos sempre 
negaram a discriminação 

no local de trabalho, mas em 2000 a 
então CNB-CUT e o Dieese realizaram 
uma pesquisa nacional, a qual resultou 
na publicação “Os Rostos dos Bancá-
rios”. O levantamento traçou o perfil da 
categoria e comprovou a existência de 
distorções de gênero e raça. 

Depois da identificação das de-
sigualdades a CNB-CUT produziu três 
cartilhas entre 2001 e 2003: “Assédio 
Moral no Trabalho”, “Relações Com-
partilhadas” e “Igualdade de Oportu-
nidades”, intensificando o debate junto 
aos bancários. Essas ações refletiram 
positivamente na criação da mesa bipar-
tite sobre igualdade de oportunidades, 
em 2001. 

Ao longo desses mais de 10 anos, 
a mesa temática aprofundou o debate 
sobre diversos temas relacionados “às 
minorias”. E em 2008 foi construído o 
primeiro censo, chamado de “Mapa da 
Diversidade”, que revelou uma série de 
desigualdades nos bancos.

Fonte: Contraf-CUT

O Sindicato comemora 25 anos de lutas e conquistas.  
Bancári@, faça parte desta história! Sindicalize-se!!! 
Utilize a ficha encartada na página 3. Vamos juntos, 

rumo aos próximos 25 anos... 
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Bancários de
Guarulhos e
Região
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Sindicato solicita fiscalização nos bancos

No final de março, em reunião com 
a Delegacia Regional do Traba-
lho de Guarulhos, foi solicitada 

fiscalização em agências bancárias da 
base do Sindicato dos Bancários de Gua-
rulhos e Região, especificamente do Ban-
co do Brasil e Caixa Econômica Federal 
a fim de se constatar irregularidades por 
parte das instituições bancárias, no tocan-
te à Resolução do Banco Central nº 4035, 
de 30/11/2011, que no seu artigo 17 – A 
proclama: “É vedada a prestação de ser-
viços por correspondente no recinto de 
dependências da instituição financeira 
contratante”.

Os bancos, em descumprimento 
da resolução citada, utilizam de traba-
lhadores correspondentes bancários em 
seus recintos, o que sugere interposição 

fraudulenta de mão-de-obra  pois os re-
feridos trabalhadores exercem atividades 
tipicamente bancárias, sem nenhum be-
nefício previsto na convenção coletiva da 
categoria. Além do prejuízo financeiro, os 
trabalhadores estão sujeitos aos riscos de 
saúde, inerentes à categoria, como Ler/
Dort  por exemplo.

Os funcionários bancários do 
Banco do Brasil e Caixa Economica Fe-
deral só podem ser admitidos via con-
curso público, aliás, em acordo coletivo 
de trabalho, o Banco do Brasil se com-
prometeu a contratar mais 3.000 bancá-
rios até agosto de 2014. O uso dos tra-
balhadores correspondentes bancários 
nas agências, notadamente para efe-
tuarem contratações de empréstimos, 
permitem o atingimento de metas esta-

belecidas pelas instituições bancárias, 
sem que haja o compromisso social e de 
acordo sindical, para a contratação de 
trabalhadores primarizados. Neste sen-
tido é que pedimos a fiscalização, para 
constatação e correção dessa distorção 
trabalhista.

TERCEIRIZAÇÃO

Sindicato apoia Chapa 1 
Todos pela Cassi na eleição

de 9 a 22 de abril

Os associados da Caixa 
de Assistência dos Fun-
cionários do Banco do 

Brasil (Cassi) vão às urnas entre 
9 e 22 de abril para renovar par-
te da diretoria e dos conselhos 
deliberativo e fiscal da entidade 
que administra os planos de saú-
de dos funcionários do BB e de 
seus familiares. Quatro chapas 
disputam a eleição. O Sindica-
to dos Bancários de Guarulhos 
e Região, a Contraf-CUT e a 
grande maioria dos seus sindica-
tos filiados apoia a Chapa 1 To-
dos pela Cassi, encabeçada por 
William Mendes, coordenador 
da Comissão de Empresa dos 
Funcionários do BB e secretário 
de Formação da Confederação, 
candidato a diretor de Saúde 
que como coordenador da Co-
missão de Empresa está na linha 
de frente das lutas nacionais do 
funcionalismo do BB na defesa 
das reivindicações dos bancá-
rios, inclusive sobre saúde do 
trabalhador, combate ao assédio 
moral e melhoria da assistência 

à saúde por parte da Cassi.
A Cassi atende 800 mil 

vidas em seus dois planos de 
saúde: o Plano de Associados, 
para os funcionários da ativa e 
aposentados e seus dependen-
tes, e o Cassi Família, voltado 
para familiares até o terceiro 
grau de parentesco. 

A direção da Caixa de 
Assistência é compartilhada. 
O BB indica o presidente, o 
diretor de administração e fi-
nanças, quatro dos oito conse-
lheiros deliberativos e três dos 
seis conselheiros fiscais. Os 
associados elegem o diretor de 
Saúde e Rede de Atendimento, 
o diretor de Planos de Saúde e 
Relacionamento com Clientes 
e a metade dos conselhos deli-
berativo e fiscal.

CASSI

Foto: D
ivulgação

Nosso Sindicato, junto com a Cut, está na luta contra a 
terceirização

Chapa 1 vence eleição 
dos bancários em SP

Entre os dias 25 e 28 
de março ocorreu 
a eleição do maior 

sindicato dos bancários 
do Brasil, o Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, 
Osasco e Região, para a 
gestão 2014/2017, sendo 
eleita a Chapa 1, que tem 
à frente a atual presidenta 
da entidade, Juvandia Mo-
reira. A Chapa 1, apoiada 
por nosso Sindicato, Fe-
deração e Confederação, 
obteve 23.159 votos, que 
representa 82,11% do to-
tal recebido pelas duas 
chapas concorrentes.

O Sindicato, fun-
dado em 1923, atualmen-
te tem em sua base mais 
de 142 mil trabalhadores 

de bancos públicos e pri-
vados que atuam em 18 
municípios. Além disso, 
representa mais de 25% 
de toda a categoria no 
Brasil, atualmente são 
cerca de 465 mil ban-
cários, e tem papel fun-
damental na Campanha 
Nacional Unificada.

ELEIÇÃO SINDICAL

Juvandia Moreira, atual presidenta da 
entidade, reeleita com a Chapa 1 para 

comandar o Sindicato de São Paulo
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ANOTE AÍ A PROGRAMAÇÃO
COMEMORATIVA DOS 25 ANOS DO
SINDICATO E PARTICIPE CONOSCO:

CPA 10
De 21 de julho à 01 de agosto, de segunda à sexta das 19 às 22 h, no Sindicato dos 
Bancários de Guarulhos e Região, na Rua Paulo Lenk nº 128, Centro de Guarulhos.
Valor para bancário sindicalizado: R$ 420 em 3 vezes. Venha estudar com a gente. 
Professores capacitados, alto índice de aprovação ANBID, simulados, material via 

correio eletrônico.

Maiores Informações pelo tel. 2440-7888.

Acompanhe os jogos da Copa Bancária 2014 e comemore conosco 
os 25 anos do Sindicato. São dez equipes participantes: 

Grupo 1: Santander Bosque Maia, Bradesco Vila Endres, Bradesco Vila Barros, 
Bradesco Cumbica e HSBC.

Grupo 2: Bradesco Timóteo, Bradesco Tranquilidade, Itaú Guarulhos, CEF e Itaú 
Itaquaquecetuba.

Jogos aos sábados (eventualmente no dia de semana). Acompanhe os locais e horários 
dos jogos em www.bangnet.com.br ou facebook.com/bangnet.oficial ou cadastre seu 
celular para recebimento das informações gratuitamente por torpedo escrevendo para 

contato@bangnet.com.br

Cultural

Show Katya Teixeira - Projeto Dandô*
Em 13 de abril, domingo às 18 horas, no 
auditório do Sindicato dos Bancários de 
Guarulhos e Região, na rua Paulo Lenk, 128 
– Centro de Guarulhos. ENTRADA FRANCA.

Dona de uma voz rara e de uma personalidade 
musical inconfundível. Cantora, compositora, 
instrumentista, pesquisadora da cultura 
popular e da tradição oral. Kátia Teixeira empreende sua viagem 
musical em perfeita sintonia com a energia telúrica: homem-espírito, 
vida-semente-flor-fruto. Assim, compondo o lúdico cenário sonoro-
poético brasileiro, onde todos os povos e culturas se encontram em 
harmonia e ritmo, resultando numa música universal que fala à alma...
Participe, enviando seu nome e do seu convidado, além de telefone 
de contato para contato@bangnet.com.br

* Dandô – projeto de circulação de música por todo o país, com artistas  de várias regiões para 
intercâmbio e geração de novas plateias. 

O QUE VEM POR AÍ
Marque na agenda os próximos eventos culturais 

gratuitos  comemorativos dos 25 anos do Sindicato:

Abril:
30/04 - quarta - Cine Debate, a partir das 19 h, no 
auditório do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e 
Região. Filme: Garotas do ABC. Após, bate papo com 
pessoas ligadas a produção da obra.

Maio: 
03/05 - sábado - Final da Copa Bancária
Data a definir: Coquetel comemorativo dos 25 anos do Sindicato;
18/05, domingo - Show do Projeto Dandô

Junho:
01/06 - domingo - Show do Projeto Guarumusic – José Ricardo, 
show  “Suite Encontros - lançamento de CD.
11/06 - quarta - Cine Debate, a partir das 19 horas. Exibição de filmes 
e discussão sobre tema, produção e contexto histórico da obra.

Julho:
06/07 - domingo - Show do Projeto Guarumusic – artistas 
guarulhenses de música autoral em versões acústicas.


