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MOBILIZAÇÃO TOTAL CONTRAMOBILIZAÇÃO TOTAL CONTRA
Movimentos sindical e social estarão nas ruas nas próximas semanas, em suas 
bases e em Brasília, debatendo com a sociedade e cobrando de deputados 
e senadores que rejeitem as reformas trabalhista e da Previdência; faça sua 
parte conversando com colegas, familiares, encaminhando mensagem aos 
parlamentares exigindo respeito aos trabalhadores

A RETIRADA DE DIREITOSA RETIRADA DE DIREITOS

faça a sua parte
A  Pro -

posta de 
Emenda à 

Co n s t i t u i ç ã o 
(PEC) 287, da reforma da 
Previdência, aguarda vota-
ção no plenário da Câmara 
dos Deputados. 
A trabalhista, aprovada na 
Câmara como PL 6.787, 

agora tramita como PLC 38 
no Senado. 
“Está clara a importância 
de toda pressão que puder-
mos fazer contra a retirada 
dos direitos dos trabalha-
dores”, reforça Ivone Silva, 
convocando os bancários 
a participar. “Além das mo-
bilizações promovidas pelo 

movimento sindical, envie 
mensagens aos deputados 
(bit.ly/DepSP) e senadores 
(bit.ly/SenadoBR) protes-
tando contra a retirada de 
direitos. Confira também 
os que já votaram contra 
os trabalhadores  (páginas 
centrais) e nunca mais vote 
neles!”

Não tem arrego! A luta contra as reformas 
trabalhista, da Previdência, em defesa dos 
bancos públicos só acaba quando o go-

verno Temer e sua base aliada desistirem de 
atacar os direitos dos trabalhadores. 

“Até lá, dirigentes dos movimentos sindical 
e social estarão nas ruas, em suas bases e em 
Brasília, debatendo com a sociedade e cobran-
do de deputados e senadores que rejeitem es-
sas reformas que são, na verdade, desmonte de 
tudo que foi conquistado em muitos anos de 
luta”, afirma a secretária-geral do Sindicato, 
Ivone Silva.

Na quarta-feira 17, uma grande mobilização 
está prevista para o Distrito Federal, com visi-
ta aos gabinetes dos senadores para pressionar 
contra o fim da aposentadoria representado 

pela reforma da Previdência de Temer. E para 
o dia 24 está confirmada a Marcha e Ocupa-
ção de Brasília.

“A pressão que conseguimos fazer, até agora, 
tem surtido efeito”, destaca Ivone. “Votações 
têm sido adiadas porque deputados e senadores 
estão muito incomodados com a mobilização 
da classe trabalhadora. Ou seja, não podemos 
arrefecer: vamos continuar e ampliar a luta para 
acabar com essas reformas que só prejudicam 
os trabalhadores (veja quadro ao lado).”

Para o secretário-geral da CUT, Sérgio No-
bre, uma nova greve geral pode parar o país 
caso o governo insista na retirada de direitos. 
“A de 28 de abril mostrou que a informação 
está chegando à população, que está partici-
pando de todas as atividades convocadas.” 

• Reforma trabalhista autoriza a demissão 
em massa

• O que está na lei não valerá mais para jor-
nada, férias, redução de salário, interva-
los, PLR etc

•  Possibilidade de jornadas de até 12 horas 
diárias

•  O trabalhador poderá ficar à disposição 
por horas, mas o empregador fará o paga-
mento somente pelo tempo efetivamente 
trabalhado 

•  Fim da ultratividade: enquanto não hou-
ver renovação do acordo, trabalhadores 
ficarão sem os direitos da CCT

•  Demissão em comum acordo permitirá 
que patrão e empregado possam extin-
guir contrato de trabalho; empregador 
pagará metade do aviso prévio e da mul-
ta do FGTS 

• Tira a homologação dos sindicatos, que 
não terão mais acesso a informações so-
bre demissões

• Serão dispensados do ponto eletrônico 
gerentes, tralhadores externos e em tele-
trabalho

•  Aposentadoria somente a partir dos 65 
anos, com no mínimo 25 anos de contri-
buição

•  Benefício integral de aposentadoria so-
mente para quem contribuir por pelo me-
nos 49 anos

• Idade mínima para se aposentar poderá 
subir ainda mais a cada dois anos 

s reformas trabalhista e da Previdência 
podem acabar com todos os direitos 
conquistados em anos de luta, mas ainda 
estão em votação no Congresso Nacional. 
Toda pressão que conseguirmos fazer pode 
ajudar contra a aprovação dessas aberrações 
que acabam com direitos dos trabalhadores, 
enquanto mantêm privilégios de banqueiros 
e grandes empresários. 

A
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Estes DEputados votaram contra seus direitos. 
Nunca mais vote neles!

Eli Correa Filho 
(DEM)

Jefferson Campos 
(PSD)

Baleia Rossi
(PMDB)

João Paulo Papa 
(PSDB)

Marcelo Aguiar 
(DEM)

Milton Monti
(PR)

Gilberto Nascimento
(PSC)

Lobbe Neto
(PSDB)

Missionário José 
Olimpio (DEM)

Pollyana Gama
(PPS)

Goulart
(PSD)

Alex Manente
(PPS)

Paulo Maluf
(PP)

Walter Ihoshi
(PSD)

Izaque Silva
(PSDB)

Mara Gabrilli
(PSDB)

Dr. Sinval Malheiros 
(PTN)

Guilherme Mussi 
(PP)

Major Olimpio 
(Solid.)

Sérgio Reis
(PRB)

Marcio Alvino
(PR)

Ricardo Izar
(PP)

Alexandre Leite 
(DEM)

Jorge Tadeu
Mudalen (DEM)

Miguel Haddad 
(PSDB)

Celso Russomanno 
(PRB)

Fausto Pinato
(PP)

Miguel Lombardi 
(PR)

Beto Mansur
(PRB)

Carlos Sampaio
(PSDB)

Eduardo Bolsonaro 
(PSC)

Bruna Furlan 
(PSDB)

Silvio Torres
(PSDB)

Adérmis Marini 
(PSDB)

Luiz Lauro Filho 
(PSB)

Nelson Marquezelli 
(PTB)

Pr. Marco Feliciano 
(PSC)*

Capitão Augusto 
(PR)

Antonio Bulhões 
(PRB)

Antonio Carlos 
Mendes Thame (PV)

Vitor Lippi
(PSDB)

Roberto Alves
(PRB)

Eduardo Cury 
(PSDB)

Herculano Passos 
(PSD)

Marcelo Squassoni 
(PRB)

Renata Abreu
(PTN)

Vanderlei Macris
(PSDB) 

Votaram pela retirada de 
direitos e fim da clt Votaram pela terceirização

Esses parlamentares votaram a favor da terceirização (lei 13.429, sancionada por Temer em 31 de abril) e das 
reformas trabalhista e da Previdência, que acabam com direitos previstos na CLT (Consolidação das Leis do 

Trabalho) e tornam a aposentadoria um sonho impossível para os brasileiros (leia mais na capa). Guarde bem esses 
rostos e nomes, que defendem os interesses dos poderosos em prejuízo do povo, e não deixe mais que se reelejam

Folha Bancária

Votaram sim pela terceirização,  
sim pela reforma trabalhista, e 
Aprovaram em comissão especial  

a reforma da previdência

Votaram pela retirada de direitos 
e pela terceirização

* Se absteve na votação da Terceirização
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Bancários sindicalizados do BB têm 
até 31 de maio para inscrever sua can-
didatura a delegado sindical. A eleição 

é de 1º a 14 
de junho, e o 
mandato, de 
1º de julho de 
2017 a 31 de 
junho de 2018. 
Os delegados 
sindicais são os 

representantes dos funcionários nos lo-
cais de trabalho e fazem a ponte entre 
o Sindicato e sua base.

“Eles são fundamentais para organi-
zar os bancários e fortalecer a luta por 
direitos específicos dos funcionários do 
BB e também por conquistas para toda 
a categoria”, destaca o diretor do Sin-
dicato João Fukunaga, acrescentando 
que essa luta torna-se ainda mais im-
portante na atual conjuntura, de des-

monte dos bancos públicos e ataques 
a direitos. 

“O governo ilegítimo de Temer tem 
atacado os bancos públicos com medi-
das de desmonte e ameaças de privati-
zação. O trabalho do delegado sindical 
é extremamente importante na resis-
tência a tudo isso. Por isso conclamo os 
bancários a participar”, diz João.

As fichas de inscrição estão disponí-
veis nas regionais do Sindicato. Após 
preenchidas, devem ser entregues a um 
dirigente ou funcionário da entidade. 
Mais informações no edital ao lado.  

Seja delegado sindical e ajude na luta
Inscrições para candidatos até 31 de maio; representantes 
são importantes para resistência ao desmonte do banco

Os integrantes eleitos do Conselho de Usuários do Saúde 
Caixa voltaram a cobrar da direção da empresa melhorias 
no atendimento aos usuários do plano de saúde. Entre os 
problemas apontados, em reunião realizada no dia 10, está a 
demora no reembolso e autorização prévia de procedimentos 
odontológicos.

O banco admitiu que, em 2016, a situação levou a atra-
sos de, em média, 90 dias para autorizações prévias. Mas 
um novo fluxo, em vigor desde fevereiro, está reduzindo aos 

poucos, segundo a Caixa, a espera para em média 30 dias.
Outra informação apresentada na reunião: a implanta-

ção do sistema de gerenciamento do plano de saúde criou 
problemas na cobrança das mensalidades, o que está sendo 
regularizado.

O Conselho de Usuários avaliou ainda os demonstrativos 
financeiros de 2015 e 2016. A discussão sobre esse tema deve 
prosseguir na próxima reunião, prevista para 28 de junho.

Leia íntegra no bit.ly/SaudeCaixa. 

Conselheiros cobram melhorias no Saúde Caixa

O Santander é o único banco privado do Brasil 
que possui acordo aditivo, que assegura aos fun-
cionários conquistas além das previstas na CCT 
da categoria.

Para que todos os funcionários se empoderem 
dos seus direitos, o Sindicato lançou cartilha apre-
sentando, de forma acessível, as cláusulas sociais e 
econômicas desse acordo. O material impresso será 
distribuído em todos os locais de trabalho a partir da segunda quinzena 
de maio. A versão digital pode ser baixada no bit.ly/CartilhaSantander

“O Acordo Aditivo só foi renovado após muita mobilização e luta. 
Há cláusulas novas, como o parcelamento do pagamento do adianta-
mento de férias”, destaca a coordenadora da Comissão de Organiza-
ção dos Empregados do Santander (COE), Maria Rosani.

Leia íntegra no bit.ly/SindicatoCartilhaSantander 

O reajuste nos planos de saúde para funcio-
nários do Itaú a partir de maio (16,44% para 
titulares e 21,99% para dependentes) foi de-
cidido sem qualquer debate ou transparência, 
o que tem revoltado os trabalhadores.

Desde 2011, o Sindicato cobra uma ne-
gociação clara sobre o plano, mas o ban-
co se recusa.  “Vamos cobrar  que o Itaú 
reveja esses reajustes. Caso não atendam, 
realizaremos protestos nos locais de tra-
balho”, avisa a dirigente sindical, Valeska 
Pincovai.

Leia íntegra no bit.ly/AumentoPlanoSaude. 

Os funcionários do Casa 1 
do Santander elegem, entre 
16 e 18 de maio, seus repre-
sentantes para a Comissão In-
terna de Prevenção de Aciden-
tes (Cipa). O Sindicato apoia 
nove candidatos por serem 
de fato comprometidos com 
a melhoria das condições de 
trabalho no local. Veja quem 
o Sindicato apoia e suas prin-
cipais propostas no bit.ly/Cipa 
Casa1. O voto é em apenas um 
candidato. 

SANTANDER ITAÚCASA 1

Cartilha explica Acordo Aditivo Aumento abusivo 
no plano de saúde

Eleição de Cipa 
vai até quinta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE 
REPRESENTANTE SINDICAL DE BASE DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI-
MENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, por sua presidenta, 
comunica a todos os empregados do Banco do Brasil S/A, dos 
municípios de São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba, Caucaia 
do Alto, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, 
Jandira, Juquitiba, Pirapora do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, 
São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista, 
a abertura de processo eleitoral para delegado sindical do Banco do 
Brasil S/A, em conformidade com os termos ajustados em acordo 
celebrado entre o banco e a Contraf, federações e sindicatos:
• A eleição considerará a quantidade de funcionários da base sindi-
cal, limitado a 1 (um) por agrupamento de 80 (oitenta) funcioná-
rios do banco, que serão distribuídos em cada uma das regionais do 
Sindicato da seguinte forma: Norte (até 13); Sul (até 22); Oeste (até 
17); Leste (até 25); Centro (até 50); Osasco (até 18) e Paulista (até 
30), nos termos do parágrafo 1º, do artigo 2º, do Anexo ao Aditivo 
ACT 2016/2018, que considera a lotação de cada dependência 
para a realização do processo eleitoral; 
• Nos prefixos, com lotação superior a 300 (trezentos) funcionários, 
será observado o limite de até 3 (três) representantes, buscando 
garantir representação para cada localidade, em caso de prefixos 
espalhados geograficamente;
• Nos PSOs, será considerado limite para a quantidade de represen-
tantes a fração de 1 (um) para cada 50 (cinquenta) funcionários do 
prefixo PSO ao qual o candidato está vinculado, e um representan-
te em unidades com menor lotação;
• As fichas de inscrição deverão ser entregues pessoalmente pelo 
candidato a um diretor ou funcionário do Sindicato;
• Para ser candidato, o funcionário deverá ser associado ao Sin-
dicato; estar lotado na dependência para cuja representação se 
candidata, respeitando-se ainda a seção, em caso de estar apartada 
fisicamente de prédio diverso do funcionamento da dependência 
de lotação;
• Na hipótese de eleição de delegados em número superior ao per-
mitido regionalmente, será realizado o processo eleitoral apenas nas 
agências como maior lotação de funcionários;
• Em caso de empate na apuração dos votos de uma dependência, 
se utilizará a conjugação do maior tempo de associação ao Sindicato 
com o tempo de vínculo empregatício com o banco, consideran-
do, inclusive, o período trabalhado em bancos incorporados da 
seguinte fórmula: sendo A o tempo de associação ao Sindicato e 
B o tempo de vínculo empregatício, temos:  (2 x A) + B. Se ainda 
assim houver empate, será eleito aquele com maior tempo de vin-
culo empregatício; 
• O regulamento encontra-se disponível na sede do Sindicato e 
em suas regionais;
• O seguinte cronograma deverá ser verificado:
a) Inscrições: de 16/5/2017 a 31/5/2017;
b) Eleição: de 1º/6/2017 a 14/6/2017, nas respectivas dependên-
cias do Banco do Brasil S/A.
c) O mandato será de 1º de julho de 2017 a 31 de junho de 2018.

São Paulo, 16 de maio de 2017
Juvandia Moreira Leite

Presidenta


