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CAMPANHA 2015 MANTÉM LUTA
CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO
Lucros dos bancos crescem em qualquer cenário e corte com empregos
e direitos ajuda a engordar esses ganhos
Cenário político e econômico conturbado no Brasil e no mundo, mas nada afeta
os bancos brasileiros. O setor que há mais de
duas décadas acumula ganhos na casa dos
20% ao ano, passa por 2015 com a mesma
tranquilidade. Os três maiores bancos privados, Bradesco, Itaú e Santander; mais o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal
faturaram juntos R$ 16,28 bi. Em igual período de 2014, o resultado foi de R$ 13,37 bi.
Em contrapartida, registraram no primeiro
trimestre deste ano uma redução de mais de
5 mil vagas em comparação ao primeiro trimestre de 2014.
E apesar de restringirem crédito para
investimento e crescimento do país, seguem
ganhando muito, graças ao aumento da taxa
básica de juros, a Selic, que bateu os 13,25%.
Sem qualquer esforço, os bancos veem seus
ganhos com títulos alcançar até três dígitos.
O que cai? Só os empregos. No Itaú
foram extintos 2.248 postos de trabalho, no
Bradesco, 4.569, no BB, 560. Somente o Santander inverteu a curva e abriu 1.259 vagas
entre março de 2014 e março de 2015.

Campanha vem aí - É neste cenário

que os bancários dão os primeiros passos para
a Campanha Nacional Unificada 2015.
O Comando Nacional da categoria,

que reúne presidentes dos principais sindicatos e federações de bancários de todo o Brasil, já promoveu debates sobre a conjuntura
nacional e aprovou o calendário de lutas da
Campanha Nacional Unificada 2015.
“Reforçamos nossa unidade para dar
início a mais uma Campanha Nacional da categoria. Precisaremos estar unidos, organizados e muito mobilizados para defender nossas
reivindicações. Junto com a nossa Campanha
Nacional, quando lutaremos pelas nossas reivindicações, como: mais empregos, melhores
condições de trabalho, piso, salários e PLR
maiores, continuaremos nas ruas contra a retirada de direitos. Uma das principais lutas
da categoria bancária é contra o PL da Terceirização. Se esse projeto de lei passar, todos
os direitos que lutamos por tantos anos para
conquistar, serão retirados. Isso já acontece
com milhares de terceirizados que trabalham
para os bancos, mas ganham cerca de 70%
menos, têm jornadas muito maiores e sem
as garantias previstas na Convenção Coletiva
dos bancários” comenta o presidente do Sindicato Marco Antônio Pereira.

Audiência Pública - Terceirização: Será realizado no dia 29/06 na ALESP - Assembléia Legislativa de São Paulo

Campanha Nacional - CONSULTA - PÁGINA 4
O Sindicato iniciou a Consulta para que os bancários manifestem
o que querem. Sua participação, como sempre, é Que fará a diferença.
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CIDADANIA

Doações da Campanha do Agasalho é entregue a entidades assistenciais
O Sindicato dos Bancários
de Barretos e Região encerrou
no dia 30/05 a “Campanha do
Agasalho 2015”.
As agências bancárias
de Barretos, funcionaram
como postos de arrecadação
e receberam os cestos
identificados da campanha
durante o mês de maio.
A exemplo dos anos
anteriores, a entidade através
de seu diretor social, Josimar
Garcia, ressaltou a colaboração
dos bancários na doação
de material, bem como na divulgação da
campanha junto aos clientes e usuários dos
bancos que colaboraram com doações de
roupas, cobertores, calçados e agasalhos,
somando aproximadamente 3 mil peças.

Além dos bancos, a sede do sindicato
em Barretos funcionaram como pontos de
arrecadação. Todo material arrecadado foi
distribuído a diversas entidades e famílias
cadastradas.
Os agasalhos arrecadados nas agências

bancárias de Barretos
e na sede do sindicato
foram entregues as
entidades assistenciais
Vila
dos
Pobres,
Educandário Sagrado
Corações, Casa de
Convivência
Dr.
Mariano Dias, Casa
Albergue
Noturno,
APAE, além famílias
cadastradas.
O
presidente
do Sindicato, dos
Bancários de Barretos e Região, Marco
Antônio Pereira, disse que a campanha
superou as expectativas, reafirmando o
agradecimento a todos(as) neste ato de
solidariedade.

CLUBE DOS BANCÁRIOS

Sindicato investe na reconstituição do gramado e em mais benfeitorias

INTEGRAÇÃO - Em virtude da
necessidade da reconstituição do gramado no
campo de futebol no clube dos bancários, a 8ª
Integração que estava previsto para ocorrer

durante este mês de junho, vai ser adiada
sem data prevista o qual o gramado colocado
recentemente precisa de um prazo para ser
reconstituido. Durante este período o sindicato

vem realizando também manutenção e novos
investimentos na sede de campo. Além disso
está sendo iniciado a Campanha Nacional dos
bancários, o qual será dado prioridade.
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CONGRESSO BB/CAIXA

Bancários do BB e da Caixa aprovam pautas
específicas de reivindicações

reivindicações da Campanha 2015.

Os bancários do Banco do
Brasil e da Caixa Econômica Federal
aprovaram em congressos nacionais
realizados em São Paulo nos dias 12,
13 e 14/06 as pautas específicas de
reivindicações da Campanha Nacional
de 2015. Os encontros aconteceram no
mesmo hotel, em espaços distintos.

Participaram do 31º Congresso
Nacional dos Empregados da Caixa
(Conecef) 348 delegados de todo o País,
sendo 198 homens e 150 mulheres. Ao
26º Congresso dos Funcionários do BB
compareceram 303 representantes de todas as
regiões, sendo 102 mulheres e 201 homens.
Depois de definirem as demandas
específicas, os trabalhadores do BB e da Caixa

Crédito: Caetano Ribas
se juntarão aos delegados dos demais bancos
na 17ª Conferência Nacional dos Bancários,
que acontecerá entre 31 de julho e 2 de agosto
em São Paulo, e aprovarão a pauta geral de

“Os debates no Congressos
do BB e Caixa mostraram que os
bancários têm clareza de que somente
unidade de todas as forças políticas,
todas as correntes e matrizes é que
permitirá enfrentarmos as questões
do momento que vivemos, combater
a política econômica contrária
aos interesses dos trabalhadores,
mobilizar contra o ataque aos
nossos direitos trabalhistas e sociais
e fortalecer as reivindicações da
Campanha Nacional 2015”, afirmou Marcelo
Benedito, diretor do Sindicato que se fez
presente no evento.
Veja mais sobre os congressos BB/
Caixa, no site: www.sbbarretos.org.br

HSBC diz que não haverá demissão em massa

Em
reunião
com a Contraf-CUT,
Federações e Sindicatos, a direção do banco
HSBC deixou aberto
um canal de negociação permanente com trabalhadores. Reafirmou processo de venda e informou que pretende manter operação normal para entrega
ao futuro comprador.
A direção do HSBC Brasil informou

ao movimento sindical que não existe qualquer possibilidade de fechar o banco no país
nem de fazer demissões em massa.
A reunião foi realizada na quarta 10,
um dia após a matriz européia anunciar mudança estratégica no modelo de negócios,
confirmando que pretende vender sua operação brasileira.
O anúncio feito em Londres pelo CEO
do Grupo, Stuart Gulliver, causou preocu-

pação entre os bancários diante da confusão
criada pela mídia brasileira que publicou informações sobre o encerramento das atividades do banco inglês no Brasil e demissões de
até 50 mil pessoas no mundo.

Venda – O banco informou que a decisão de sair do Brasil não tem a ver com resultado, mas com estratégia global da empresa no mundo. Veja mais no site:
www.sbbarretos.org.br.

E D I TA L D E C ONVOÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EX TR A O R D IN Á R IA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES
EM EMPRESAS DO RAMO FINANCEIRO
DE BARRETOS E REGIÃO, CNPJ:
44.790.079/0001-77, por seu presidente abaixo
assinado, convoca todos os empregados em
estabelecimentos bancários, sócios ou não
sócios da entidade, de sua base territorial para
Assembléia Geral Extraordinária que será
realizada dia 25 do mês de junho de 2015, em

primeira convocação às 17h30, e em segunda
convocação às 19h30, na sede do Sindicato
sita à Rua 18 n.º 1010 em Barretos, SP para
discussão e aprovação da seguinte ordem do
dia:
1) Eleição de delegados – titulares e
suplentes – para o 14º Congresso Estadual da
CUT, que será realizado nos dias 25, 26, 27 e
28 de agosto;

2)Eleição de delegados – titulares e
suplentes – para o 12º Congresso Nacional da
CUT, que será realizado de 13 a 16 de outubro
de 2.015;
3)Outros assuntos de interesse da categoria.
Barretos, 15 de junho de 2.015.
Marco Antonio Pereira
-presidente-

EXPEDIENTE:
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Campanha Nacional - CONSULTA
O Sindicato iniciou a distribuição da
consulta por meio da qual os trabalhadores
vão se manifestar sobre o que querem para
a Campanha Nacional Unificada 2015.
Vale a pena conversar com os colegas
na sua unidade e debater.
Afinal, quais são os itens mais
importantes para constar da pauta?
Aumento real, PLR maior, piso, planos de
cargos e salários, 14º salário, vales refeição,
alimentação e auxílio creche maiores,
estão entre os itens que compõem a pauta
econômica.
Mas a categoria também pode dizer
o que acha que precisa mudar na rotina,
como o combate ao assédio moral, mais
contratações, fim das demissões e da
sobrecarga de trabalho, o debate contra as
metas abusivas, os direitos dos afastados
por problemas de saúde, a igualdade de
oportunidades.
Os trabalhadores também podem se
manifestar sobre questões fundamentais
para fazer avançar os princípios

EDITAL

De 23 a 26 de junho de 2015, estarão
abertas as inscrições de candidatos a Delegado
Sindical em todas as unidades da Caixa
Econômica Federal e do Banco do Brasil em
nossa base sindical. As eleições se realizarão
de 30 de junho a 03 de julho de 2015.
Os candidatos interessados deverão
contactar qualquer diretor do sindicato
pessoalmente ou pelo telefone (17) 3322-3911
para preenchimento da ficha.
Poderá ser candidato qualquer
funcionário da CEF ou do BB desde que seja
sindicalizado; caso não o seja, poderá filiar-se
ao sindicato no ato da inscrição.
Na eleição, será titular o candidato

democráticos no nosso país.
Que tal uma reforma política que altere
o modo de financiamento das campanhas
eleitorais em que as empresas é que ditam
as regras?
E a democratização dos meios de
comunicação para que todos tenham voz e
espaço?
Participe!
É só com você que a Campanha
Nacional Unificada avança.
A consulta é a primeira de muitas
etapas que vão contar com a sua
participação para que a categoria mantenha
direitos conquistados na luta e garanta
novas conquistas.
Com base no que os trabalhadores
apresentarem na consulta, encontros
regionais definirão pautas que serão levadas
ao grande debate nacional: à Conferência
Nacional dos Bancários de 2015, que este
ano será realizada no final do mês de julho,
e onde será votada, a pauta final que será
levada às negociações com os bancos.

Eleição de Delegado sindical 2015 - CEF e BB
mais votado. Os Delegados Sindicais, após
eleitos pela maioria dos funcionários lotados
na respectiva unidade, terão mandato de um
(01) ano, com início em 15/07/2015.
Compete ao delegado sindical:
a) Apoiar e integrar a luta dos trabalhadores;
b) Representar o sindicato junto aos
empregados de sua unidade;
c) Participar dos eventos e instâncias
sindicais;
d) Representar os empregados de unidade
junto ao Sindicato;
e) Acatar e encaminhar as decisões dos Fóruns

Sindicais;
f) Auxiliar nas entidades sindicais;
g) Manter contato permanente com os
colegas da unidade de trabalho, discutindo
individual e coletivamente, organizando as
suas reivindicações, manifestações, críticas
e sugestões para melhoria das condições de
trabalho, encaminhando-as ao Sindicato e aos
Gestores;
h) Responsabilizar-se pela distribuição dos
boletins e publicações que digam respeito aos
empregados e sindicatos;
Outras, a serem eventualmente aprovadas
nos fóruns sindicais.

