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Dia 30 o brasil vai parar!

Bancários aprovam participação na greve geral contra retirada de direitos via desmonte
trabalhista e da Previdência; assembleia também elegeu delegados à conferência estadual

M
exeu com os direitos, mexeu 
com todo mundo! Por isso, dia 
30 o Brasil vai parar novamente. 

Trabalhadores das mais diversas cate-
gorias profissionais vão cruzar os bra-
ços contra a retirada de direitos traba-
lhistas e o fim da aposentadoria que o 
governo Temer pretende impor com 
apoio de banqueiros e empresários.

“Em assembleias nos locais de tra-
balho 80%, dos 13.666 bancários que 
votaram, optaram pela paralisação na 
luta contra a retirada de direitos que 
Temer quer fazer via desmonte traba-
lhista e da Previdência”, relatou a se-
cretária-geral do Sindicato, Ivone Sil-
va. E nessa segunda-feira, na Quadra, 
a decisão foi referendada de forma 

unânime pelos bancários presentes à 
assembleia que elegeu também os de-
legados à conferência estadual da ca-
tegoria (leia mais na página 2).

Proteste – O desmonte trabalhista 
segue em tramitação no Senado: o 
relatório do PLC 38 já passou pela 
Comissão de Assuntos Econômicos, 
foi rejeitado pela de Assuntos Sociais 
e, no dia 28, segue para a de Cons-
tituição e Justiça (CCJ). Depois será 
votado pelos senadores em plenário 
(veja na página 4 como pressionar os 
parlamentares).

A da Previdência, que acaba com a 
aposentadoria pública, aguarda vota-
ção na Câmara dos Deputados.

União – “Vamos parar o Brasil con-
tra a reforma trabalhista, em defe-
sa dos direitos e da aposentadoria”, 
afirma o lema decidido pelas maio-
res centrais sindicais do país. Os 
protestos do dia 30 contarão tam-
bém com a participação das frentes 
Brasil Popular, Povo Sem Medo e 
dos movimentos sociais.

Em sua última assembleia à frente 
do Sindicato, a atual presidenta Ju-
vandia Moreira saudou essa unidade, 
agradeceu o apoio dos bancários à sua 
gestão e a participação na luta. “E é 
assim que temos de continuar, mais 
que nunca, unidos. Não podemos 
permitir que a roda do tempo gire 
para trás e a favor de uma minoria 

privilegiada, os donos do capital. Te-
mos de lutar e resistir contra todos os 
retrocessos que querem aprovar nesse 
Congresso Nacional”, afirmou a diri-
gente, saudando a unidade de todas 
as centrais sindicais contra a retirada 
de direitos.

Juvandia comanda nesta terça-feira, 
a partir das 20h, MB com a Presiden-
ta sobre o tema. Assista pelo www.
spbancarios.com.br.

Na Paulista dia 30 – Em São Paulo, 
as paralisações vão culminar com um 
grande ato na Avenida Paulista, com 
concentração a partir das 16h, no vão 
livre do Masp. Participe da luta por 
seus direitos! 
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AO LEITOR

Além das assembleias rea-
lizadas nos locais de trabalho, 
foi aprovada na Quadra dos 
Bancários nesta segunda-fei-
ra 26 a participação da cate-
goria na paralisação nacional 
do dia 30.

A união dos bancários é 
fundamental contra os des-
montes trabalhista e da Pre-
vidência, que destroem uma 
série de direitos, enfraquecem 
duramente a representação 
sindical e a Justiça do Traba-
lho, jogando os trabalhadores 
em negociações individuais 
com os patrões que levarão 
ao rebaixamento de direitos e 
à precarização das condições 
de trabalho e de vida.

Se nada for feito agora, 
pouco vai restar dos avanços 
duramente conquistados 
com mobilizações e lutas. 
Durante décadas, os traba-
lhadores se organizaram 
para manter conquistas que 
agora poderão ser invalida-
das já que a “reforma” traba-
lhista propõe a prevalência 
do negociado sobre o legis-
lado, com a legalização do 
bico e o rebaixamento do 
que está na lei. Além disso, 
se essa “reforma” passar, os 
bancários que ganham mais 
de R$ 11 mil perdem os direi-
tos da CCT e terão de nego-
ciar individualmente.

A participação do trabalha-
dor é fundamental na resis-
tência e garantia de direitos. 
Participe da luta!

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato

Resistir e lutar

www.spbancarios.com.br
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Em meio a um cenário de 
desmonte dos bancos públicos, 
os funcionários do Banco do 
Brasil reúnem-se entre 30 de 
junho e 2 de julho para deba-

ter estratégias de resistência e 
propor alternativas. Esse pro-
cesso promovido pelo governo 
Temer já eliminou 9,4 mil pos-
tos de trabalho e está fechando 
mais de 400 agências no país.

Soma-se a isso a “reforma” 
trabalhista que retira direitos e 
a lei sancionada por Temer que 
legaliza a terceirização de todas 
as atividades de uma empresa.

As mesas do 28º Congresso 

dos Funcionários do BB deba-
terão esse cenário, com temas 
como digitalização, igualdade 
de oportunidades, terceiriza-

ção e pejotização. Durante o 
encontro será lançada em São 
Paulo a Frente Parlamentar em 
Defesa dos Bancos Públicos.

“No momento de ataque em 
que vive o BB e a classe traba-
lhadora, é importante enten-
der as estratégias da empresa e 
melhorar o debate da base para 
fazer o enfrentamento a esse 
processo”, afirma o diretor do 
Sindicato João Fukunaga. 

Onde passa um boi, passa uma boiada. Come-
çou com a abertura da Caixa Federal aos sábados e 
pode se tornar lei. O senador Roberto Muniz (PP-BA) 
protocolou, na quarta-feira 21, o Projeto de Lei 203/2017 
para revogar o art. 1º da Lei 4.178/62, que diz que “estabelecimentos de cré-
dito não funcionarão aos sábados, em expediente externo ou interno”. 

Para a secretária-geral do Sindicato, Ivone Silva, trata-se de mais um retro-
cesso. “Os bancos têm é de contratar mais bancários para atender melhor a 
população durante o horário de expediente. Os trabalhadores já adoecem 
muito com sobrecarga e metas abusivas.” 

O PL ainda passará por três comissões. Você pode manifestar sua opinião 
em consulta pública na página do Senado (bit.ly/TrabSab). 

A assembleia na Quadra (veja capa) ele-
geu 150 delegados para a Conferência Esta-
dual (15 de julho), que debate prioridades 
da categoria no estado, a serem levadas à 
Conferência Nacional (28 a 30 de julho).

Ivone Silva, que estará na presidência 
do Sindicato a partir de julho, explica a 
importância desta Campanha Nacional: 
“o acordo de dois anos garantiu aumento 
real de 1%. Agora temos de nos organizar 
contra a retirada de diretos imposta por 
Temer”. 

Mesmo com liminar fa-
vorável aos trabalhadores, a 
Caixa manteve o desconto 
nos salários dos bancários 
que aderiram à greve geral 
de 28 de abril. A desembar-
gadora Rosa Maria Zucca-
ro, do Tribunal Regional 
do Trabalho de São Paulo, 
decidiu submeter a questão 
a um colegiado, que deci-
dirá, na quarta 28, sobre o 
mandado de segurança im-
petrado pelo Sindicato.

“Antes de apelar para a 

Justiça, tentamos em vão 
acordo pelas vias negociais. 
Cobramos pessoalmente o 
presidente Gilberto Occhi e 
ele nos afirmou que iria re-
verter o desconto, mas não 
o fez. Além disso, represen-
tantes da Caixa afirmaram 
que iriam abrir negociação 
sobre o assunto, mas tam-
bém não houve nenhum 
canal de diálogo. É um ab-
surdo que tenhamos de re-
correr a decisões da Justiça, 
quando seria muito melhor 

o caminho do debate”, cri-
tica o diretor do Sindicato 
e coordenador da Comissão 
Executiva dos Empregados 
(CEE), Dionísio Reis.

“Esperamos que o TRT 
decida de forma favorável 
aos empregados. Já tive-
mos parecer a nosso favor 
do Ministério Público do 
Trabalho, que orientou a 
Caixa a retirar a classifica-
ção de falta injustificada, 
cancelando assim reflexos 
negativos na carreira, e a 
devolver o desconto”, lem-
bra o dirigente. 

TRT decide sobre retaliação à greve
Ação do Sindicato contra desconto da 
paralisação do dia 28 será avaliada nesta quarta

CAIXA FEDERAL

Estratégias contra desmonte em pauta
Congresso abordará 
digitalização, 
igualdade de 
oportunidades e 
terceirização

BANCO DO BRASIL

SEUS DIREITOS CAMPANHA 2017

/spbancarios /spbancarios

Senador quer que você
trabalhe aos sábados

Delegados eleitos à
Conferência Estadual

+ bit.ly/RetaliacaoGreve

O Congresso Nacional dos 
Empregados da Caixa co-
meça sexta 30 e vai até do-
mingo 2, em São Paulo. O 
evento (no Hotel Holiday 
Inn) reunirá 464 delegados 
e debaterá temas impor-
tantes na atual conjuntura 
de ataques a direitos e aos 
bancos públicos. O Conecef 
discute ainda questões es-
pecíficas dos empregados 
para a Campanha Nacional 
Unificada 2017. 
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A mobilização dos tra-
balhadores mostrou mais 
uma vez que faz a diferen-
ça. Após  paralisação das 
atividades no CT, no dia 
20, contra cortes na con-
centração (32 foram demi-
tidos em apenas um dia), 
o banco agendou reunião 
com o Sindicato para quin-
ta 29. Até lá, assumiram o 
compromisso de suspender 
novas demissões.

“Sabemos da existência 
de uma lista com dezenas 
que estariam para ser demi-

tidos. Não vamos aceitar. 
Reivindicamos que o ban-
co, em vez de demitir, re-
aloque os trabalhadores em 
áreas carentes de funcioná-
rios”, enfatiza a dirigente 
sindical Valeska Pincovai.

Ela lembra que o Centro 
de Realocação Profissional, 
conquista da Campanha 
2016, visa justamente evi-
tar demissões e está previs-
to na CCT. “O Itaú deve 
respeitar seus funcionários 
e a CCT, dando efetivida-
de ao Centro”.

Eleição – A Fun-
dação Itaú-Uni-
banco realiza elei-
ções entre 19 e 
27 de julho  para 
representantes nos 
conselhos Delibe-
rativo, Fiscal e co-
mitês dos fundos 
de pensão. Podem 
votar todos os par-
ticipantes dos fun-
dos de previdência. Diante da 
importância de que sejam elei-
tos candidatos comprometi-
dos com os interesses dos par-

ticipantes, o Sindicato apoia 
a chapa 1 no pleito. Con-
fira os candidatos no bit.ly/ 
FundacaoItauUnibanco. 

Suspensas demissões no CT
ITAÚ

O Bradesco começou a 
corrigir casos de desvios de 
função, quando um bancário 
acumula responsabilidades 
de outro cargo, muitas vezes 
com remuneração superior 
à sua. Antiga reivindicação 
do Sindicato, a correção es-
tá sendo feita 
pelo banco 
para assisten-
tes e gerentes 
PF e PJ.

“O banco 
informou que 
está corrigin-
do as distor-
ções. Embora o Bradesco 
afirme que este é um pro-
cesso normal de reconheci-
mento do trabalho dos seus 
funcionários, sabemos que 
isso não estava sendo feito e 
que, agora, após a insisten-

te cobrança do movimento 
sindical sobre o tema, foi 
iniciado para alguns car-
gos”, esclarece a diretora do 
Sindicato e bancária do Bra-
desco Erica de Oliveira.

“Entretanto, sabemos que 
o problema também ocorre 

na área admi-
nistrativa do 
banco. Co-
bramos do 
Bradesco a 
correção das 
distorções na 
remuneração 
para todos os 

funcionários nesta situação. 
Por sua vez, o banco infor-
mou que vai fazer um le-
vantamento e dará retorno 
à representação dos bancá-
rios sobre o tema”, informa 
Erica. 

A eleição de re-
presentantes para 
os Conselhos De-
liberativo e Fiscal 
do Santanderpre-
vi, fundo de pen-
são dos trabalha-
dores do antigo 
Banco Real e do 
Santander, será re-
alizada entre 28 de julho e 3 de agosto. Os candidatos 
podem se inscrever até 3 de julho. A votação, eletrônica, 
será pelo portal do SantanderPrevi.

Camilo Fernandes, presidente da Afubesp (associação de 
funcionários do banco) e integrante da Comissão Eleito-
ral, destaca que foram anos de luta até, finalmente, o San-
tander recuar em relação às eleições, que na verdade não 
existiam de fato e acabaram indo parar na Justiça: o banco 
exigia que os candidatos tivessem, no mínimo, cargo de 
superintendente e não poderiam ter ação judicial contra 
o fundo ou contra a patrocinadora para poder concorrer.

“É uma vitória importante para os participantes do San-
tanderPrevi. O último pleito foi judicializado justamente 
pela ausência da presença efetiva de participantes concor-
rendo aos cargos”, comemora Camilo. “Agora, os partici-
pantes precisam escolher bem em quem irão votar. Devem 
priorizar aqueles que realmente defendam seus interesses e 
zelem pelo patrimônio do fundo de pensão.” 

Banco revê
desvios de função

Eleição transparente e 
democrática é conquista

Correção é para gerentes e assistentes
PF e PJ; Sindicato cobra solução para todos

BRADESCO SANTANDERPREVI

MAIS

CPA MAIS BARATO!
CPA-10 e CPA-20 têm capaci-
dade para dar um boom na 
carreira do bancário. Se você 
ainda não tem, inscreva-se 
para uma das turmas que 
acontecem no Centro de For-
mação Profissional, na sede 
do Sindicato (R. São Bento, 
413) a partir de 3 de julho. A 
inscrição para o CPA-10 custa 
R$ 960, mas bancários sindi-
calizados pagam R$ 480. As 
aulas são de segunda a quin-
ta, das 19h às 22h, e vão até o 
dia 13. Já o de CPA-20 custa 
R$ 1.320, mas sócios do Sin-
dicato pagam R$ 660. Aulas 
de segunda a sexta, das 19h 
às 22h, até o dia 14. Interessa-
dos devem entrar em conta-
to pelo 3188-5200. 

CULTURA NACIONAL
Na quarta-feira 28, a partir 
das 19h, o filme Shaolin do 
Sertão será exibido na Escola 
Estadual Prof. Joaquim Alva-
res Cruz (Rua Dois, Bairro da 
Barragem, zona sul), como 
parte do CineB, projeto do 
Sindicato de difusão do cine-
ma nacional para comunida-
des carentes. A sessão é vol-
tada para alunos do progra-
ma de Educação de Jovens e 
Adultos e aberta a toda a co-
munidade. Entrada gratuita. 

AVISO DE ADESÃO À GREVE GERAL
O SINDICATO DOS EMPREGADOS 
EM ESTABELECIMENTOS BANCÁ-
RIOS DE SÃO PAULO, por sua Presi-
denta, para cumprimento das exigências 
contidas na Lei nº 7.783/89, avisa a to-
das as Instituições Financeiras públicas 
e privadas, usuários de seus serviços e a 
população em geral, que os empregados 
pertencentes à categoria dos bancários e 
financiários da base deste sindicato, nos 
municípios de São Paulo, Barueri, Cara-
picuíba, Caucaia do Alto, Cotia, Embu, 
Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Ita-
pevi, Jandira, Juquitiba, Osasco, Pirapo-
ra do Bom Jesus, São Lourenço da Serra, 
Santana do Parnaíba, Taboão da Serra e 
Vargem Grande Paulista, em assembleias 
realizadas nos locais de trabalho nos dias 
20 e 21 de junho e em Assembleia Geral 
Extraordinária no dia 26 de Junho, deli-
beraram em paralisar suas atividades, por 
prazo determinado, a partir das 00h00 
do dia 30 de junho de 2017, em adesão 
à Greve Geral, organizada pelas centrais 
sindicais, contra a retirada de direitos dos 
trabalhadores.

São Paulo, 27 de junho de 2017
Juvandia Moreira Leite

Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários

de São Paulo

 Sabemos que o 
problema também ocorre 
na área administrativa. 
Cobramos a correção 
para todos 

Erica de Oliveira
Diretora do Sindicato

Após Sindicato paralisar concentração, Itaú interrompeu novas 
dispensas até reunião com representação dos bancários, na quinta 29
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da CCJ a barrar a ‘reforma’ trabalhista!
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Faça sua parte: napressao.org.br ajuda!
Para aumentar a pressão contra as “refor-
mas” trabalhista e da Previdência, a CUT 
lançou o site Na Pressão (napressao.org.br). 
A ferramenta facilita o envio de e-mails para 
parlamentares, juízes, ministros ou qualquer 
outra autoridade ou representante do povo. 

É possível enviar, com apenas um clique, 
mensagens para todos os representantes, es-
colher apenas um por meio do acesso aos ca-
dastros e até separar um conjunto deles por 
meio dos filtros. O site também disponibiliza 
uma sugestão de texto para encaminhar.


