
o dia 10 de junho, os bancários de 
Taubaté e Região participaram do Dia 
Nacional de Mobilização contra a reti-
rada de direitos em São Paulo. O Ato 

é uma forma de mobilizar a população para 
alertá-la sobre os riscos do golpe em curso no 
País e o retrocesso que isso representa, nos 
direitos trabalhistas e sociais.

Entre as ameaças já anunciadas estão as 
mudanças nas regras da Previdência, com 
aposentadoria somente a partir dos 65 anos 
para homens e mulheres. A autorização para 
a prática da terceirização ilimitada é outra 
preocupação da categoria, já que os bancá-
rios convivem de perto com a dura realidade 
dos milhares de terceirizados que prestam 
serviços aos bancos, com salários muito 
menores, direitos rebaixados, jornadas mais 
extensas, péssimas condições de trabalho. 

PROJETOS 4918 E 268

N
NÃO À RETIRADA DE DIREITOS 
Diretores parti ciparam da mobilização contra o retrocesso de direitos trabalhistas e previdenciários 
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nos bancos 
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Bancários elegem a Chapa 1 

No mês de maio, a categoria elegeu a 
Chapa ‘Sindicato para Todos’ com 98,7% 
dos votos para assumir a direção do Sin-
dicato dos Bancários de Taubaté e Região 
para o triênio 2017-2020. “Agradecemos 
a parti cipação de todos os bancários (as) 
e dirigentes, conti nuaremos lutando pelo 
fortalecimento da categoria”, destaca Casé, 
Presidente eleito. 

Com a parti cipação de dirigentes sindicais 
de Guarulhos, Mogi das Cruzes, Bragança 
Paulista, Jundiaí e ABC Paulista, a comissão 
percorreu durante três dias as agências e 
postos de atendimento bancário (PAB) das 
cidades Taubaté, Pindamonhangaba, Caça-
pava, Ubatuba, Tremembé, Roseira, Reden-
ção da Serra, Lagoinha, Nati vidade da Serra, 
São Luís do Paraiti nga, São Bento do Sapu-
caí e São Antônio do Pinhal.

Chapa ‘Sindicato para Todos’ foi eleita com 98,7% dos votos. A posse da direção 
acontece no dia 1 de fevereiro de 2017 

(esq.) Coordenador Francisco Candido, Presidente 
eleito Casé e a Vereadora Vera Saba na apuração. 
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É DIREITO
Abono

assiduidade
O Abono Assiduidade é uma 

conquista da Campanha dos 
Bancários de 2013, e representa 
um dia de ausência remunerada 
para ser uti lizado pelo bancário 
da maneira que quiser. Para ter 
direito à conquista, o emprega-
do não pode ter nenhuma falta 
injusti fi cada e também precisa 
ter, no mínimo, um ano de vín-
culo empregatí cio com o banco.

Não vale – Para bancos que já 
concedem outros ti pos de au-
sência remunerada previstas em 
acordos específi cos – como fol-
ga de aniversário, entre outros. 
Essas insti tuições estão desobri-
gadas do cumprimento dessa 
cláusula.

É fundamental a ajuda 
de todos os bancários 
(as) na luta contra a 
aprovação dos proje-
tos 4918 (Estatuto das 

Estatais) e 268 (Fundos de Pensão), que 
poderão ser votados a qualquer momento 
na Câmara dos Deputados.  Devido à mo-
bilização dos movimentos sindicais e sociais 
a votação foi adiada, mas pedimos a ajuda 
de todos os trabalhadores para enviar men-
sagens aos parlamentares  se posicionando 
contra o projeto. 

O PLP 268 atinge os direitos dos partici-
pantes dos fundos da previdência, benefi-
ciando bancos e seguradoras. Trata-se de 
um projeto que atinge os direitos dos traba-
lhadores, assim como a extinção do Ministé-
rio da Previdência Social e a fixação de 65 
anos como idade mínima para a concessão 
de aposentadoria a mulheres e homens.

Já o PL 4918/2016 (antigo PLS 555/ 
2015) abre espaço para a privatização de em-
presas públicas, ferindo o direito à representa-
ção sindical nos Conselhos de Administração. 



que 

Editorial
Bancários (as), 

Estamos refor-
mulando nosso 
canal de comunicação, dispo-
nibilizando ferramentas online 
para que a categoria esteja 
informada em tempo real das 
ações do Sindicato e das nego-
ciações com os banqueiros. 

No mês de julho terão início 
os Congressos Regionais, Es-
tadual e Nacional para defi -
nirmos as reinvindicações da 
Campanha Salarial 2016. 

Os diretores recolheram 
nas agências as pesquisas da 
Campanha Salarial para sa-
ber quais são as prioridades 
em relação à remuneração, 
emprego, saúde e condições 
de trabalho. Agradecemos a 
todos que parti ciparam, pois 
a sua opinião nesse processo 
foi muito importante.

Também estamos intensifi -
cando a mobilização contra o 
projeto 4918 (anti go PLS 555/ 
2015) que abre espaço para a 
privati zação de empresas pú-
blicas, ferindo o direito à re-
presentação sindical nos Con-
selhos de Administração.  E o 
PLP 268 que ati nge os direitos 
dos parti cipantes dos fundos 
da previdência, benefi ciando 
bancos e seguradoras. Além 
da mudança nas regras da 
Previdência, ameaça anun-
ciada pelo atual governo.  

Presidente Interino do Sindicato
dos Bancários de Taubaté e Região

Sérgio Leite

O que rola nos bancos...

ITAÚ

Bradesco

Santander

HSBC

Mercantil 
do Brasil 

No Encontro dos Bancos Priva-
dos, os funcionários do Bradesco 
debateram a questão da manu-
tenção do emprego e garantia de 
direitos, do plano de saúde e au-
xílio educação, plano de cargos, 
carreira e salários, dentre outros 
importantes temas.

No Encontro Nacional dos Ban-
cos Privados, os funcionários do 
HSBC priorizaram a garantia de 
emprego e acordo de estabili-
dade, além da mobilização e do 
acompanhamento da fusão com 
o Bradesco.

O Santander está disposto a re-
novar o Acordo Aditivo à Conven-
ção Coletiva de Trabalho (CCT) 
dos seus funcionários. Porém, o 
banco espanhol não aceita avan-
çar em nenhuma nova cláusula 
social, de condições de trabalho 
e de saúde propostas pela co-
missão. Os Representantes dos 
trabalhadores agendaram outra 
reunião para cobrar a mudança 
de postura do banco. 

Calendário das 
Atividades

No Encontro dos Bancos Pri-
vados, os funcionários do BMB 
se reuniram para debaterem 
as principais reivindicações da 
categoria. Na área social, as 
reivindicações são para a inclu-
são dos dependentes nos pro-
gramas de vacinação contra a 
H1N1 e a inclusão do cônjuge 
no plano de saúde sem ônus.

No Encontro Nacional dos Ban-
cos Privados, os funcionários do 
Itaú discutiram sobre remune-
ração que incluem o PCS, AGIR, 
PCR, entre outros pontos. Nas 
questões de saúde e condições 
de trabalho destacou alguns 
pontos da CCT que o banco vem 
tentando usar em benefício pró-
prio, para prejudicar os traba-
lhadores, como as cláusulas de 
retorno ao trabalho. 

Publicação do Sindicato dos Bancários e Financiários de Taubaté e Região  /   Rua Dr. Silva Barros, 248/ Centro - Taubaté-SP/ 
Tel.: (12) 3633-5366 /   email: contato@bancariostaubate.com.br    /  www.bancariostaubate.com.br/

Presidente: Sérgio Leite / Diretora de Imprensa: Adriana Rozzante / Jornalista: Vanessa Cunha MTB: 67261/SP  /  
Com informações da CUT, Contraf-CUT, FETEC-SP e Sindicato dos Bancários de São Paulo

Expediente 

Julho 
02 – ENCONTRO REGIONAL 
EM MOGI DAS CRUZES

16 – CONFERÊNCIA 
ESTADUAL EM SÃO PAULO

29,30 E 31 - CONFERÊNCIA 
NACIONAL DOS BANCÁRIOS 

da festa dos Bancários
9ª Edição

na Balada
Bancários Bancários 

na Baladana Balada

26 de agosto26 de agosto
CONVITES LIMITADOS 

Será passada a lista nas agências. Confi rmar presença até 17/08/2016 

14 de agosto

Estão abertas as inscrições: 
http://goo.gl/ySXK1Q

http://sites.minhasinscricoes.
com.br/CorridadosBancarios

Bancários do BB e da Caixa 
defi nem pautas específi cas 

Entre os dias 17 a 19 de ju-
nho, aconteceu o 32º Conecef 
(Congresso Nacional dos Em-
pregados da Caixa Econômica 
Federal) e o 27º Congresso Na-
cional dos Funcionários do Ban-
co do Brasil, onde os delegados 
definiram as duas pautas de rei-
vindicações específicas a serem 
debatidas, separadamente, com 
as direções dos bancos visando 
as renovações dos dois acordos 
aditivos à CCT (Convenção Co-
letiva de Trabalho).

Reinvindicações do BB

Os Delegados reinvindicam re-
muneração e condições de traba-
lho, Plano de Carreira e Remu-
neração (PCR), fim das práticas 
antissindicais, assédio moral e das 
metas abusivas, e também Saú-
de Pública e Suplementar/Cassi  
e  Previdência Pública e Comple-
mentar/Previ. 

Reinvindicações da CAIXA

CAIXA 100% Pública:  A mo-
bilização é para que a Caixa per-
maneça 100% pública e que se 
mantenha e se fortaleça como 
banco social, continuando a atu-
ar como grande responsável por 
políticas públicas de transferência 
de renda e de habitação e mora-
dia. Discutiram ainda as questões 
de Saúde Caixa e GDP; Funcef, 
Prevhab e aposentados; segu-
rança bancária, infraestrutura das 
unidades e terceirização; Caixa 
100% pública, contratação, Sipon 
e jornada de trabalho; isonomia, 
carreira e reestruturação.

Confira as propostas na integra no 
www.bancariostaubate.com.br. 

Os Diretores Fabio e Luizão representaram os trabalhadores nos Congressos 
da CAIXA  e Banco do Brasil


