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Lute por sua
Aposentadoria

pressione

parlamentares
CUT lançou ferramenta
Na Pressão para facilitar
envio de mensagens
aos deputados.
Aliados do governo
Bolsonaro querem
aprovar a reforma
da Previdência ainda
neste semestre. PEC
6/2019 reduz benefícios,
cria idade mínima e
aumenta tempo de
contribuição, tornando
a aposentadoria um
sonho quase impossível
para os brasileiros

A

reforma da Previdência do governo Bolsonaro
já recebeu parecer favorável de seu relator, Marcelo Freitas (PSL-MG) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, e
pode ser votada naquela comissão antes do feriado da
Páscoa (19 de abril). A ideia do governo e seus aliados
é aprovar a proposta – que tramita na Câmara como
PEC 6/2019 – ainda neste semestre ou em agosto.
“A reforma da Previdência vai tornar a aposentadoria
um sonho quase impossível para a maioria dos trabalhadores. Ela é uma proposta machista, porque prejudica
ainda mais as mulheres [leia no bit.ly/ReformaPreviden
ciaMulheres], mas será extremamente prejudicial para
todos, porque aumenta idade e tempo de contribuição
– para receber só 60% do benefício as mulheres têm
de ter 62 anos de idade, os homens 65 anos, e ainda
devem ter 20 anos de contribuição –; e ainda reduz os
valores dos benefícios já que o cálculo passa a ser sobre

todos os salários, sem retirar os 20% mais baixos, como
é feito pelas regras atuais. Portanto, se as bancárias e
bancários quiserem se aposentar, devem participar das
mobilizações contra a reforma e enviar mensagens aos
deputados para que não votem a favor da PEC 6/2019”,
conclama a presidenta do Sindicato, Ivone Silva.
Para facilitar o envio de mensagens aos parlamentares,
a Central Única dos Trabalhadores (CUT) reformulou
a ferramenta Na Pressão: bit.ly/NaPressaoContraRefor
maPrevidencia). Pelo Na Pressão fica bem mais rápido
e prático enviar mensagens para os deputados, inclusive aos deputados da CCJ que devem votar a proposta
em breve.
Bancários e bancárias também podem utilizar a ferramenta da Anfip para pressionar os deputados: bit.ly/
FerramentaAnfip. E ainda votar contra a proposta na
consulta pública aberta pela Câmara dos Deputados:
bit.ly/ConsultaPEC6.
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Não ao desmonte
da Previdência!
Os trabalhadores precisam
se unir contra a reforma da
Previdência. Essa semana,
mais de 60 deputados votam
o texto da PEC na CCJ, e caso
seja aprovado, segue para outras comissões até chegar à
votação no plenário.
A previdência social é um
instrumento importante de
bem-estar da população brasileira e temos de lutar por
mecanismos que reforcem a
seguridade social no Brasil e
reduzam as desigualdades.
Vamos pressionar os parlamentares e nos posicionar
contra mais esse desmonte,
que vai prejudicar principalmente os mais pobres. Este é
um momento crucial na defesa do nosso direito a uma aposentadoria digna, que garanta
o nosso futuro, das nossas famílias e da população.
O Sindicato completa 96
anos de história, com muita
luta e resistência em defesa
dos direitos! Vamos juntos
combater essa proposta! O
governo propõe desmontar
o Estado e liberar o orçamento para o mercado financeiro,
além de criar mercado para os
bancos, como no caso da previdência privada.
Não há luta
sem união.

Ivone Silva

Presidenta do
Sindicato
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Colocando as raposas no galinheiro
Mais uma ameaça
ao banco público:
Conselho de
Administração poderá
ser formado por
nomes do mercado

O BB convocou assembleia
geral para 26 de abril. Entre
outros pontos, será votada a
composição do Conselho de
Administração. Foram indicados seis representantes do
mercado financeiro, o que
reforça o direcionamento
privatista e neoliberal que o
banco público está adotando
no governo Bolsonaro.
Os indicados são ligados a
bancos privados e fintechs,

o que gera conflito de interesses e pode prejudicar a
instituição pública: Guilherme Horn (Accenture), Luiz
Fernando Figueiredo (Mauá
Capital), Luiz Serafim Santos (UBS Capital e Bank of
Boston), Marcelo Serfaty (G5
Partners, Pactual, Fiducia Asset), Ricardo Pinho (Oi e Petrobras) e Waldery Rodrigues
(Secretário da Fazenda).

“Estão entregando o BB
para a iniciativa privada,
para pessoas acostumadas
a gerir fundos de investimento que dão resultado
no curto ou curtíssimo prazo, e não para pessoas que
pensam essas instituições
de forma estratégica para o
Brasil. Para a função social
dos bancos públicos essa visão é mortal”, critica o dirigente João Fukunaga.
O novo estatuto ainda prevê fechamento de capital,
alienação do controle acionário e saída do Novo Mercado, que determina regras
societárias e amplia direitos
dos acionistas.
+

VOTE “SIM” NO
RELATÓRIO ANUAL
A votação do relatório
anual da Cassi começou
sexta 12 e vai até quinta
18. Ele evidencia a situação
real da caixa de assistência
dos funcionários do BB e,
por essa razão, o Sindicato
orienta pela aprovação.
A votação pode ser feita
pelo site da Cassi (bit.ly/
relatorioCassi), e também
pelo Sisbb, aplicativo do
banco e terminais de autoatendimento.
O relatório foi auditado
pela auditoria independente BDO e está disponível no www.cassi.com.br/
relatorio2018.
Leia mais no bit.ly/VoteSim
Relatorio.

bit.ly/conselhoBB

CAIXA

Defesa dos empregados e função social
Em mesa de negociação
permanente, Sindicato
questionou condições
de trabalho e medidas
que enfraquecem banco
A negociação com a Caixa foi
marcada por protesto contra a
saída do banco do Conselho
Curador do FGTS e redução
da representação dos trabalhadores. Empregados cobraram a
falta de posicionamento da direção do banco e exibiram faixa
em defesa do fundo.
Entre outros pontos, também foram reivindicadas melhorias para tesoureiros, respeito à jornada nas agências
digitais e transparência no
Saúde Caixa.
FGTS – A Caixa alegou que
foi cumprida determinação do
Ministério da Economia. Para
Dionísio Reis, diretor do Sindicato e coordenador da CEE/
Caixa, a omissão da Caixa se

soma a medidas da direção que
só a enfraquecem. “O FGTS
é o principal fundo do país. A
Caixa não pode ser condizente
com este desmando, ameaçando um patrimônio do povo.”
Contratações – O Sindicato
cobrou o compromisso de contratações, assumido pelo presidente da Caixa. O banco afirma que não há posição oficial e
que o tema está em estudo.
Tesoureiros – Condições de
trabalho dos tesoureiros voltaram a ser debatidas. Foram
relatados problemas como redução do em caixa, meta de

redução de carro forte, desvio
de função e penalização de
quem descumpre normas por
ordem da chefia. A Caixa se
comprometeu a comunicar os
gestores para que o normativo
seja cumprido.
O Sindicato realizará reuniões com tesoureiros para debater melhorias, que serão encaminhadas à negociação.
35º Conecef – Dionísio destaca a importância do 35º Conecef, em 15 e 16 de junho.
“É a oportunidade de fortalecermos nossa organização, luta
e resistência.”
+

bit.ly/funcaoSocialCaixa

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS
EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, inscrito no CNPJ/
MF sob o nº. 61.651.675/0001-95, com
registro sindical DNT5262, por sua Presidenta, Ivone Maria da Silva, convoca todos
os beneficiários do Processo Trabalhista
promovido pelo Sindicato em face da Caixa Econômica Federal, sob nº. 000028607.2011.5.02.0003, em trâmite na 3ª Vara
do Trabalho de São Paulo, dos municípios
de São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba,
Caucaia do Alto, Cotia, Embu das Artes,
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,
para Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada no dia 23 do mês de Abril de 2019,
em primeira convocação às 19h e, em segunda convocação às 19h30, no Auditório Azul,
localizado na Sede do Sindicato, à Rua São
Bento, nº 413, São Paulo/SP, para discussão
e aprovação da seguinte ordem do dia:
Informações sobre o pagamento da ação
coletiva promovida pelo Sindicato em face
da Caixa Econômica Federal, com trâmite
perante a 3ª Vara do Trabalho de São Paulo, sob o nº 0000286-07.2011.5.02.0003,
tendo como objeto o pagamento do vale
transporte dos empregados, em razão do
movimento paredista do ano de 2010;
Autorização à diretoria do sindicato para
efetuar desconto para pagamento dos honorários periciais, bem como, de taxa administrativa.
São Paulo, 17 de abril de 2019
Ivone Maria da Silva
Presidenta
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ITAÚ

Banco fecha agências por todo país
Itaú informou que todos os funcionários
serão realocados; bancário que se sentir
lesado deve denunciar ao Sindicato
O Sindicato verificou
que o Itaú está fechando
agências por todo o país, com alegação de que
são deficitárias, o que está
causando grande apreensão
entre bancários.
“Com o lucro do Itaú, é
inadmissível o fechamento
de agências. O que conta
para o Itaú é a venda de
produtos, a ganância do
banco, lesando trabalhadores, expostos ao assédio
moral para alcançarem metas impossíveis, e clientes,
com o atendimento pre-

carizado. Um rolo compressor”, diz a dirigente
do Sindicato e bancária do
Itaú Valeska Pincovai.
“O Itaú deve levar em consideração que é concessão
pública e deve atender todo
o conjunto da população,
do qual uma parcela significativa não está inserida digitalmente. Deve levar em
conta também que o bancário, que garante seu lucro, não deve ter o emprego
ameaçado. Futuro sustentável, conceito tão propagado
na publicidade do banco, só

ITM ELEGE NOVA CIPA

VOTE

08

34

TIAGO CÉSAR
FLÁVIO
RODRIGUES “GUABIRABA”

é possível com a valorização
das pessoas”, acrescenta.
O Sindicato cobrou esclarecimentos do Itaú, que
informou que as agências
estão sendo desativadas
por questões financeiras e
que todos os funcionários
serão realocados.
“Esperamos que realmente efetive a realocação de

BRADESCO

todos. Estaremos acompanhando a situação de perto
e orientamos que bancários
que se sintam lesados, sem
chances de realocação, procurem o Sindicato através
dos dirigentes, Central de
Atendimento (11 31885200) ou WhatsApp (11
97593-7749). O sigilo é garantido”, orienta Valeska.

VOTE

35

VÁGNER DE
SOUZA
“VAGNÃO”

Os trabalhadores do ITM vão
eleger representantes para a
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) nos
dias 22 e 23. O pleito será
via portal corporativo e o
trabalhador pode votar em
apenas um candidato.
O Sindicato apoia três nomes que, se eleitos, deverão atuar na defesa dos interesses dos trabalhadores:
Flávio Rodrigues (nº 08),
Tiago César “Guabiraba”
(nº 34) e Vagner de Souza
“Vagnão” (nº 35).

SANTANDER

Trabalhadores da Scopus
se tornam bancários
Os 400 empregados
contarão com os
direitos da Convenção
Coletiva de Trabalho
da categoria
Quatrocentos trabalhadores
da empresa Scopus, que presta
serviços de tecnologia para o
Bradesco, foram internalizados
(contratados) pelo banco. Com
a mudança, os agora bancários
passarão a ganhar os reajustes
nas cláusulas econômicas obtidos nas campanhas nacionais
e a usufruir de todos os direitos da Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) da categoria.
Dentre eles, PLR, cesta-alimentação no valor de R$ 609,88,
vale-refeição de R$ 35,18 por
dia, licença-maternidade de
seis meses, licença-paternidade
de 20 dias, folga assiduidade,

VOTE

A mobilização e organização
sindical da categoria bancária
já resultou na incorporação de
muitos empregados de outras
empresas e de terceirizados.

auxílio-creche, dentre outros.
Do total dos empregados
envolvidos na mudança, 364
estão lotados na base do Sindicato.
“É uma grande conquista,
pois a incorporação de trabalhadores de outros setores ligados ao banco à nossa
Convenção Coletiva é uma
luta do Sindicato e resulta na
melhoria efetiva da qualidade
de vida, salários e saúde desses empregados”, comemora
Neiva Ribeiro, secretária-geral do Sindicato.

Contra a terceirização – A
entidade promoveu campanha
contra a terceirização e denunciou os parlamentares que votaram contra os trabalhadores
porque entende que esse tipo
de contrato de trabalho significa precarização do emprego.
“Por isso pressionamos os
bancos para que internalizem
todos os trabalhadores a fim
de protegê-los sob a mesma
Convenção Coletiva de trabalho dos bancários, como aconteceu com os trabalhadores da
Scopus. Não é uma luta fácil,
mas seguiremos travando”,
afirma Neiva.
+

bit.ly/Scopus-Bradesco

Queremos o fim
dos problemas!
Após envio de ofício à vice-presidência de RH do Santander e
carta aberta à presidenta executiva do conglomerado, Ana Botín,
o movimento sindical conseguiu
arrancar reunião no próximo dia 25 para discutir uma série
de problemas que atingem os bancários.
Serão cobradas soluções para os seguintes pontos:
pressões e ameaça de demissão contra os bancários que
não obtiverem a certificação CPA 10 até maio; unificação de cargos; mudança da bandeira dos vales refeição e alimentação; aumentos abusivos na mensalidade
e coparticipação do plano de saúde; retirada das portas
giratórias de agências.
Também serão cobradas explicações sobre o vídeo do
presidente, Sérgio Rial, falando sobre abertura de agências
nos finais de semana para educação financeira e abertura
de agências em shoppings centers; reajustes no valor do
reembolso de KM rodado; e problemas enfrentados pelos
trabalhadores após afastamento pelo INSS.
“Essa pauta foi construída após inúmeras denúncias e
conversas feitas com os trabalhadores, inclusive reuniões
nos locais de trabalho, ação que vem sendo feita em nível
nacional”, ressalta Lucimara Malaquias, dirigente sindical
e bancária do Santander.
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PROGRAME-SE
Estão abertas as
inscrições para o
19º Torneio de TruTORNEIO DE
co em Duplas que
PÔQUER DOS
BANCÁRIOS
ocorre em 18 de
2019
maio (um sábado),
às 10h, na Quadra
dos Bancários (Rua
Tabatinguera, 192, Centro). Podem participar
bancários sindicalizados e seus dependentes (de 1º grau, como pai e filho) e também
bancários não sócios. A taxa de inscrição para
sócios é de R$ 30 por dupla e a de não sócios
é R$ 60 por jogador. Informações pelo 31885338, com Edson Piva.
PODOLOGIA COM DESCONTO
Conveniada ao Sindicato, a podóloga Cátia
Regina dos Santos oferece desconto a bancárias e bancários sindicalizados: a sessão sai
por R$ 50. A promoção é válida até 31 de outubro. Para ser atendido, basta mandar mensagem por meio do WhatsApp (11) 948405043. A clínica fica na Avenida São João, 324,
sobreloja, sala 10, Centro.
ENCONTRO DE SAÚDE
Toda quarta-feira,
das 10h30 às 12h,
o Sindicato promove os Encontros de
Saúde dos Bancários. Em parceria
com a PUC-SP, as
reuniões contam
com a presença de
psicólogos e têm o objetivo de discutir em
grupo problemas que afetam a saúde dos
bancários. Para participar, basta enviar nome
para saude@spbancarios.com.br ou ligar no
3188-5270. As reuniões são na sede do Sindicato (Rua São Bento, 413, Centro).
ROCK IN RIO COM DESCONTO
A Unisoli Turismo e Eventos, parceira do Sindicato, oferece pacote especial para os sócios
curtirem o Rock In Rio 2019. O valor, já com
desconto, é R$ 860 por pessoa e está incluso o ingresso para 1 dia do evento (a sua escolha); 1 diária no Hotel Atlântico Bussiness
com café da manhã, em apartamento duplo;
traslado hotel/ Rock in Rio/hotel; e seguro
viagem. Na Unisoli há também opções com
aéreo ou rodoviário sob consulta. Mais informações por WhatsApp 94759 3842 e pelo
email: lazer@unisoli.com.br.

ANIVERSÁRIO

#96AnosDeLuta: o presente é seu!
Neste mês, sócio concorre a ingressos para
shows e parques e vê teatro na faixa. E ainda
pode comprar orgânicos com preços acessíveis
e se apresentar no Café dos Bancários!
O mês de aniversário do Sindicato
tem muita cultura na faixa e sorteio
de ingressos para bancários sócios!
A partir da segunda-feira 22 e até as
18h da sexta-feira 26, sindicalizados
que comentarem nossos posts específicos no facebook.com/spbancarios
e instagram.com/spbancarios com o
nome completo, banco onde trabalha, matrícula sindical e a hastag
#96AnosDeLuta concorrem a pares
de ingresso para o show Zeca Pagodinho e Raça Negra (open bar) na
Estância Alto da Serra (25 de maio)
e a três ingressos para levar a família ao Parque da Mônica. O sorteio
acontecerá na terça-feira 30. Mais
informações: bit.ly/sorteioshow.
Teatro – Ainda como parte das comemorações dos 96 anos do Sindicato, o Espaço Cultural Lélia Abramo (Regional Paulista – Rua Carlos
Sampaio, 305) recebe na sexta 26, às
19h, o espetáculo Di Repente – Uma
História Nordestina, do
Grupo Luz & Ribalta da Cooperativa Paulista
de Teatro. A
iniciativa tem
a parceria da
Secretaria de
Comunicação
da CUT São
Paulo. A entrada
é gratuita! bit.ly/di-
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repente.
Orgânicos – Acontece no domingo
28, na mesma Regional Paulista,
mais uma edição
da Feira de Orgânicos, com carimbó
e muita cultura,
produtos orgânicos, agroecológicos e
artesanato solidário. Tudo
a preços acessíveis. bit.ly/
feiraorganico.
Bancário é Show – Neste mês de abril, o Café dos
Bancários (Rua São Bento,
413) abre seu espaço para a

apresentação de bancários
sindicalizados com talentos artísticos (vale
música, literatura,
cinema, artes plásticas) na quarta-feira
24! Para fazer sua
inscrição, o associado deve enviar para
o e-mail
cultural@
spbancarios.
com.br link,
vídeo ou texto
de sua apresentação, nome completo e
matrícula sindical
ou funcional.

Conecte-se ao Sindicato
Facebook
(facebook.com/SPBancarios)
Twitter
(twitter.com/spbancarios)

Instagram
(@spbancarios)
WhatsApp
(11 97593-7749)
YouTube
(youtube.com/spbancarios)

