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Bancários mobilizados!

Nosso bloco está na rua, di-
vulgando a campanha e, 
principalmente, posicionan-

do o bancário sobre cada passo dado. 
Afinal, após o término das negocia-
ções (previsto para 16/09), teremos 
que avaliar e deliberar sobre o cami-
nho a seguir. 

Negociações
Até o momento, ocorreram ne-

gociações em 19 de agosto, 02 e 03 
de novembro, que resultaram em fal-
ta de propostas ou compromissos va-
gos por parte dos banqueiros. “Esse 
assunto é específico para negociação 
direta com cada banco”, “vamos es-
tudar a proposta” e principalmente 
“não” tem sido o tom das reuniões 
até o momento e sintetiza a maioria 
das falas dos banqueiros. “O movi-
mento sindical bancário honra com o 
compromisso de negociar”, informa 
Jessé Costa, presidente do Sindicato, 
“mas, se a proposta da Fenaban não 
for condizente com os altos lucros e 
não apontar para a melhoria das con-
dições de vida do bancário, como as 
negociações vem apontando, nossa 
resposta será  a greve!”, finaliza.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS 2015

FETEC/SP

Fotos: Edu Jacupini

Caravana na cidade contou com bancários dirigentes sindicais de Guarulhos, Mogi, Taubaté, São Paulo e ABC
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CAMPANHA NACIONAL 2015

Reajuste salarial de 16%. (incluindo reposição da in-
flação mais 5,7% de aumento real)

PLR: 3 salários mais R$7.246,82 
Piso: R$3.299,66 (equivalente ao salário mínimo do 

Dieese em valores de junho último).
Vales alimentação, refeição, 13ª cesta e auxílio-

-creche/babá: R$788,00 ao mês para cada (salário míni-
mo nacional).

Melhores condições de trabalho com o fim das me-
tas abusivas e do assédio moral que adoecem os bancários.

Emprego: fim das demissões, mais contratações, fim 
da rotatividade e combate às terceirizações diante dos ris-
cos de aprovação do PLC 30/15 no Senado Federal, além 
da ratificação da Convenção 158 da OIT, que coíbe dispen-
sas imotivadas.

Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS): para 
todos os bancários.

Auxílio-educação: pagamento para graduação e pós.

Prevenção contra assaltos e sequestros: perma-
nência de dois vigilantes por andar nas agências e pontos 
de serviços bancários, conforme legislação. Instalação de 
portas giratórias com detector de metais na entrada das áre-
as de autoatendimento e biombos nos caixas. Abertura e 
fechamento remoto das agências, fim da guarda das chaves 
por funcionários. 

Igualdade de oportunidades: fim às discriminações 
nos salários e na ascensão profissional de mulheres, negros, 
gays, lésbicas, transsexuais e pessoas com deficiência (PCDs). 

Cidadania: Entre as decisões dos trabalhadores, foi 
aprovada a luta pela reforma política, fim do financiamento 
privado para campanhas eleitorais, reforma tributária, demo-
cratização dos meios de comunicação, defesa da Petrobras 
(não à quebra do sistema de partilha), defesa da democracia 
e dos direitos, redução da taxa de juros com crescimento e 
desenvolvimento econômico, auditoria da dívida pública e 
contra a criminalização dos movimentos sociais. 

Principais reivindicações

Os representantes da Comissão de Organização dos 
Funcionários (COE) do Banco Mercantil do Brasil se 
reuniram em 19 e 20 de agosto para discutir pautas 

específicas que serão entregues ao banco, além de avaliar o 
último balanço divulgado neste mês, quando a instituição fi-
nanceira voltou a registrar crescimento. 

No primeiro semestre de 2015, o lucro líquido foi de 
R$ 48,5 milhões, o que representa uma melhora significativa 
em relação ao mesmo período do ano passado, com prejuízo 
líquido de R$ 76,1 milhões. Com esse resultado a rentabili-
dade ficou em 14,17%, de acordo com análise do balanço, 
feita pelo Dieese. Mesmo com uma recuperação expressiva 
dos rendimentos, o banco encerrou o primeiro semestre com 
2.778 funcionários e uma redução de 92 postos de trabalho 
em doze meses.

 
Pauta

Entre as pautas específicas, os funcionários reivindicam 
melhorias no modelo de PLR e também mais segurança. O 
coordenador do COE do BMB, Marco Aurélio Alves, ressalta 
que o Mercantil do Brasil ainda mantém abastecimento frontal 
dos caixas eletrônicos, colocando em risco os funcionários. Os 
diretores Luís Marques (Sindicato de Guarulhos) e Rafael Ca-
naveze (Fetec SP Regional 5) participaram da reunião.

Fonte: Contraf / Seeb Guarulhos

COE discute pautas específicas

Dirigentes sindicais do BMB de diversas cidades brasileiras participaram da reunião
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Quer ficar bem informado? Agora o Sindicato comunica-se com o bancário sindicalizado tam-
bém por whatsapp. Para isso, basta salvar o número (11) 97643-2611 em seus contatos e 
enviar mensagem com nome completo, banco e agência e você será cadastrado para receber 
notícias do Sindicato. Se ainda não for sindicalizado, solicite a ficha e entregue para um diretor 
do Sindicato. Nunca foi tão fácil ficar informado!

BMB
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COMISSÕES DE CONCILIAÇÃO

Os bancários da base sindical de 
Guarulhos, Itaquaquecetuba, 
Arujá, Ferraz de Vasconcelos 

e Mairiporã podem fazer uso do de-
partamento jurídico do Sindicato para 
a Comissão de Conciliação Voluntá-
ria (Cef, BB e Itaú) e Comissão de 
Conciliação Prévia (BB). A instalação 

desses instrumentos foram aprovadas 
em assembleias no último período.

Por meio da CCV, que tem ca-
ráter extrajudicial, o empregado pode 
buscar soluções para pendências traba-
lhistas sem a necessidade de recorrer 
à Justiça. Esse fórum é integrado por 
representante do Sindicato, do banco e 

pelo trabalhador, que pode ou não acei-
tar uma proposta feita pela empresa.

Bancários da CEF, BB e Itaú já 
contam com instrumento

No mês de agosto foi proferida 
sentença nos autos do pro-
cesso da Ação Civil Pública 

nº ACP-1000410-14.2014.5.02.0311 
em que são partes o SINDICATO e 
o BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S.A., em favor da entidade sindical e 
os bancários nela substituídos, para 
determinar a alteração no plano de 
saúde aos bancários do Santander, be-
neficiários das seguradoras Bradesco 
e Unimed, devendo restabelecer as 

condições contratadas e existentes a 
todos os empregados, inclusive aos 
dispensados e aposentados, sob pena 
de multa diária de R$ 10.000,00, até 
que as condições anteriores sejam 
restabelecidas. 

Pela sentença (passível de 
recurso), o banco fica obrigado a 
garantir a manutenção do plano de 
saúde ao empregado nas mesmas 
condições do convênio médico for-
necido pelo empregador durante o 

contrato de trabalho, desde que o 
ex empregado (aposentado) tenha 
contribuído com parte do pagamen-
to descontado em folha e assuma o 
pagamento da integralidade do pa-
gamento deste plano (artigo 31). 

Sua decisão se pautou no fato 
de ser a saúde, direito humano funda-
mental elevado ao patamar constitu-
cional, bem como reconhecido pelos 
Tratados Internacionais e pela Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS). 

Convênio para aposentados: 
Sindicato ganha ação

SANTANDER

Também no mesmo mês, 
assembleia na Banes-
prev aprovou as mu-

danças propostas. No plano 
II, por exemplo, o resgate para 
os funcionários da ativa agora 
passam a ser de 100 %. Em re-
lação aos planos I, II, III e IV 
foi aprovada a Cisão Total dos 
Planos de Benefícios. 
• Matéria na integra em http://
w w w. a f u b e s p . o rg . b r / i n d e x .
php?option=com_content&view=a
rticle&id=8238:assembleia-do-ba-
nesprev-aprova-dois-pontos-de-pa
uta&catid=10:noticias&Itemid=79

MAIS SANTANDER

Em uma grande celebração à de-
mocracia, os movimentos so-
ciais em conjunto com as cen-

trais sindicais realizaram ato em 20 de 
agosto, exigindo saída ‘pela esquerda’ 
do governo. Em São Paulo o ato em 
defesa da democracia e contra o ajuste 
fiscal levou mais de 90 mil pessoas às 
ruas segundo a organização do even-
to. As bandeiras dos manifestantes 
lembravam que a saída da crise eco-
nômica que o país vive deve ser pela 
esquerda, sem ônus para o trabalhador.

O ato foi uma resposta aos mo-
vimentos que pregam golpe, impe-

achment, volta dos militares e uma 
infindável lista de “exigências” extra-
vagantes ou cômicas, quase todas de 
cunho conservador. 

Ato pela Democracia e
Contra os Retrocessos

CIDADANIA

Nem o frio nem a chuva nem a noite foram capazes de 
espantar os quase cem mil manifestantes em SP. Na 

foto, diretoria do Sindicato dos Bancários de Guarulhos 
e Região – CUT na atividade

Foto: D
ivulgação

Banesprev
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SINDICALIZAÇÃO

Tablet, Câmera e Celular já tem dono! 
Não fique fora do próximo sorteio

Os bancários Rodrigo Antônio 
R. dos Santos, do Banco Ya-
maha, Mariza Ap. Rodrigues 

Genovez do BB e Walter V. Moraes 
Sichi da Cef foram os ganhadores da 
câmera, tablet e celular (respectiva-
mente), sorteados na Festa do Bancá-
rio de 28 de agosto. Quer participar do 
próximo sorteio? Preencha hoje mes-
mo a ficha de sindicalização!

Nosso Sindicato faz parte da 3ª 
Campanha de Sindicalização da Fede-
ração dos Bancários – Fetec CUT SP. 
A campanha tem o objetivo de somar 
novos sócios aos quadros dos Sindi-
catos, que contam com grande partici-
pação da categoria, fazendo com que 
os trabalhadores do Ramo Financeiro 
tenham reconhecidamente um dos 
melhores acordos coletivos do Brasil.

Some-se a isso uma rede de con-
vênios que proporcionam descontos  e 
condições exclusivas para aquisição de 
serviços e produtos e você tem todos 
os motivos para associar-se. No final 
do ano, todos (antigos e novos sócios) 
concorrerão com os demais associados 
do estado de SP filiados à Fetec a um 
carro popular zero Km! Solicite agora 
mesmo a ficha e faça sua parte!

Confira abaixo alguns dos momentos da sensacional festa do Dia do Bancário
no Neo Geo. Demais fotos você confere na galeria de fotos em 
www.bangnet.com.br ou www.facebook.com/bangnet.oficial.

Festa do Bancário

Galera animada batendo papo, jogando boliche, na pista de dança e ganhando tratamento facial do instituto Anna Pegova do Shopping Maia, sorteados durante a festa

Fotos: Eduardo Jacupini, Valdenir Silva (Zinho)

Foto: Valdenir Silva


