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SINDICATO dos BANCÁRIOS

ESTADO DE GOIÁS

CAMPANHA SALARIAL 2015

Pesquisa vai nortear minuta regional
Com os resultados 

da pesquisa feita junto 
à categoria bancária, os 
sindicatos de Goiás e To-
cantins estão prontos para 
o IV Encontro Interesta-
dual da Federação dos 
Bancários/GO-TO que se 
realizará nos dias 26 e 27 
de junho, em Rio Verde, 
no sudoeste goiano. A 
pesquisa vai nortear a 
minuta que será levada no 
Encontro Nacional no final 
de julho, em Foz do Igua-
çu-PR, quando haverá a 
planificação de todas as 
regionais e a elaboração 
da pauta única dos bancá-
rios para ser apresentada 
às instituições financeiras 
oficiais e privadas.

OIT
 Não ao Trabalho Infantil; Sim à Educação de Qualidade

Esse foi o tema defini-
do pela Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) 
para marcar o Dia Mundial 
Contra o Trabalho Infantil, 
cujas ações se concentram 
no dia 12 de junho. A erra-

dicação do trabalho infantil 
é um dos quatro temas 
fundamentais da OIT, cujas 
principais metas são a nor-
matização de idade mínima 
para ingresso no trabalho 
e a eliminação das piores 

A pesquisa abrangeu 
os diversos aspectos da 
atividade bancária, desde 
a definição de uma pro-

posta de percentual para 
aumento real nos salários 
até reivindicações sobre a 
Participação nos Lucros 

e Resultados (PLR), es-
tratégias de mobilização 
e atua ção do Sindicato, 
dentre outros temas.

formas de trabalho infantil. 
O Brasil foi pioneiro 

e, portanto, protagonista 
mundial, ao estabelecer as 
piores formas de trabalho 
infantil no país, no âmbito 
da Comissão Nacional de 

Erradicação do Trabalho 
Infantil (Conaeti). Na lista 
constam atividades em 
que é vedado o trabalho 
para menores de 18 anos, 
porque são consideradas 
prejudiciais à formação 
física, psicológica, intelec-
tual e moral de crianças e 
adolescentes. 

Bancários ganham prêmios 
no Dia do Trabalho
Novas regras para 

fator previdenciário e 
terceirização em pauta

Clube dos Bancários faz 
aniversário em junho

Bradesco T-9 é 
bicampeão
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Bancos crescem, 
apesar (ou por 

causa?) da crise
A crise que assola a 

economia brasileira penaliza 
toda a classe trabalhadora. 
Os bancos, porém, vivem 
uma bolha de lucratividade 
impressionante. Segundo um 
levantamento feito pela con-
sultoria Economatica para o 
site BBC Brasil, a despeito da 
desaceleração econômica, 
a rentabilidade dos grandes 
bancos de capital aberto no 
Brasil foi de 18,23% em 2014 
– mais que o dobro do que 
ocorreu com os americanos 
(7,68%).

Foram considerados 
no levantamento os bancos 
com ativos acima de US$ 100 
bilhões. A título de exemplos, 
o Itaú teve alta de 20% para 
22,6%; o Bradesco, de 17% 
para 19,8% e o Santander 
passou de 3,61% para 3,9%.

Essa espantosa renta-
bilidade não pode ser dei-
xada de lado no momento 
da negociação salarial com 
os trabalhadores bancários, 
que são a força motora res-
ponsável pelos lucros das 
instituições financeiras.

Esses números – tão 
positivos para os banqueiros 
e negativos para os tra-
balhadores – terão de ser 
demonstrados na mesa de 
negociação, mas o que vai 
fazer a diferença, ao final, 
será a força de mobilização 
que vamos, mais uma vez, 
demonstrar aos patrões.

Preparem-se, a hora de-
finitiva da negociação 2015 
está chegando!

EDITORIAL
Sergio Luiz da Costa, Presidente

1º DE MAIO

Prêmios para o 
trabalhador bancário

Televisor de última ge-
ração, condicionador de ar, 
smartphones, micro-ondas, 
bicicleta e ventilador foram 
os prêmios oferecidos pelo 
Sindicato dos Bancários no 

Estado de Goiás para seus 
sindicalizados em comemo-
ração ao Dia do Trabalho de 
2015. O sorteio foi na sede da 
entidade, com a presença de 
vários bancários.

Os ganhadores:
Associados Banco/Lotação Prêmios

Silvana Ferreira de Oliveira Bradesco/Goiânia 1 TV LED 39” Full HD

Taynara Silva Antkiwicz Bradesco/Posse 1 condicionar de ar split 
9000 BTUS

Lídia Carla de Souza Itaú Unibanco/
Aparecida de Goiânia

1 smartphone Samsung 
Galaxy Gran Prime Duos

Glenio Rodrigues de Araújo Bradesco/Guapó 1 smartphone Samsung 
Galaxy Gran Prime Duos

Fernanda Brito Luz Itaú Unibanco/
Luziânia

1 Forno Micro-ondas 

Carmem Lúcia Bueno Simões Itaú Unibanco/Itaberaí 1 bicicleta 18 marchas

Dayane Gonçalves M. Souza Bradesco/Formosa 1 ventilador
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TERCEIRIZAÇÃO

FATOR PREVIDENCIÁRIO

Centrais protestam contra 
mudanças trabalhistas
A Praça do Bandei-

rante em Goiânia foi palco 
da mobilização das cen-
trais sindicais e movimen-
tos sociais em defesa dos 
direitos trabalhistas, no 
dia 29 de maio. Na pauta, 
protestos contra o projeto 
da terceirização (PLC 30, 
antigo 4330) e as medidas 
provisórias que afetam o 
fator previdenciário (MPs 
664 e 665), então em 
tramitação no Congresso 
Nacional.

A União Geral dos 
Trabalhadores (UGT- Goi-

ás), uma das organiza-
doras do evento, saiu em 
passeata pelas ruas da ca-
pital até se encontrar com 
outras centrais. Juntas rea-
lizaram um grande protes-
to fechando as avenidas 
Goiás e Anhanguera. Os 
trabalhadores caminha-
ram depois até a sede da 
Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás, na 
Avenida Tocantins com a 
Anhanguera, onde conti-
nuaram o protesto contra 
o PLC 30 que amplia a 
terceirização sem limites. 

Proposta retira vínculo do 
trabalhador com a categoria

Aprovado na Câmara 
dos Deputados, a propos-
ta que permite a terceiri-
zação em atividades-fim 
das empresas brasileiras 
está em discussão agora 
no Senado Federal. Com 
um novo número (agora é o 
Projeto de Lei da Câmara - 
PLC 30) a legislação retira 
do trabalhador o vínculo 
que tem com sua categoria, 
transformando-o em um 
prestador de serviços, em 
vez de bancário, metalúrgico 
ou comerciário, por exemplo.

A terceirização sem 
limites enfraquece o poder 

do trabalhador na busca 
de melhores condições de 
trabalho e, o que é pior, re-
voga os atuais direitos pre-
vistos na Consolidação das 
Leis do Trabalho. Alguns 
números que demonstram 
as nítidas desvantagens 
de terceirizar as relações 
de trabalho é de que os 
trabalhadores nessas con-
dições recebem hoje salá-
rios 30% menores que os 
contratados diretamente 
pelas empresas e de cada 
dez acidentes de trabalho, 
oito envolvem mão-de-obra 
terceirizada.

Mudanças aguardam sanção presidencial
Até o fechamento desta 

edição do Últimas, as me-
didas provisórias do ajuste 
fiscal, conhecidas como MP 
664 e MP 665, aguardavam 
a sanção presidencial. 

Elas mudam as regras 
para a concessão de be-
nefícios previdenciários, 
que vão desde o cálculo do 
fator previdenciário até o 
auxílio-doença e a pensão 
por morte; e trabalhistas, 
como seguro-desemprego, 
abono salarial e seguro-
-defeso e foram aprovadas 
no Senado após mui ta 
discussão, em sessões 
marcadas por críticas de 
senadores e protestos nas 
galerias.

e benefícios maiores. As 
mudanças no fator previ-
denciário definem o uso da 
chamada fórmula 85/95, na 
qual o trabalhador poderá 
se aposentar com proventos 
integrais se a soma da idade 
e do tempo de contribuição 
for 85 para as mulheres ou 
95 para os homens.

O valor da aposentado-
ria deve ser até o teto de R$ 
4.663,75. Caso o trabalhador 
decida se aposentar antes, 
os proventos continuam 
sendo calculados com base 
nas regras antigas do fator 
previdenciário.

As duas medidas pro-
visórias agridem diversos 
direitos previdenciários e 
trabalhistas. Um dos pon-
tos mais polêmicos, porém, 

garante ao trabalhador se 
aposentar com menos idade 

Senado teve intensa movimentação nos debates das MPs
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CLUBE DOS BANCÁRIOS

Bradesco T-9 é bicampeão no Sete Soçaite
Com uma goleada de 6 

a 2 sobre o BCN, o Brades-
co T-9 sagrou-se vencedor 
de mais um torneio promo-
vido pelo Clube dos Ban-
cários, com campanha im-
pecável, obtendo o melhor 
aproveitamento no ataque, 
a defesa menos vazada e 
o maior saldo de gols. As 
duas equipes chegaram à 
final com a mesma pontua-
ção e com uma vitória para 
cada lado nas disputas di-
retas durante a competição, 
mas na decisão o Bradesco 
T-9 não deu chance ao 

Entrada liberada no mês do aniversário
No mês de junho, em 

comemoração ao seu ani-
versário, toda a categoria 
está tendo entrada franca 
no Clube dos Bancários, 
bastando apresentar do-
cumento que comprove a 
condição de bancário. O 
o complexo poliesportivo 
funciona aos sábados, do-
mingos e feriados, das 8 às 
17 horas.

Localizado no Conjunto 
Itatiaia, a poucos minutos do 
centro de Goiânia, o clube 
conta com parque aquáti-
co infantil, equipado com 
toboágua e brinquedos. Os 
adultos também têm o seu 
complexo aquático, incluin-
do piscina semiolímpica, 

bosque, com churrasquei-
ras coletivas e individuais, 
mesas e bar, seis campos 
de futebol gramados, sendo 
um oficial e cinco soçaite, 
todos cuidadosamente con-
servados, além da quadra 
poliesportiva e um campo 
de areia, também adequado 
para a prática do vôlei e do 
futevôlei.

saunas seca e a vapor, to-
boágua e ampla área para 
banho de sol.

Outros atrativos são o 

Complexo 
aquático e bosque: 
diversão para toda 

a família

adversário, obtendo uma 
vitória incontestável que lhe 
garantiu o bicampeonato da 
competição. 

Além do título, também 
levou as premiações de 
artilheiro, com o jogador 

Tafael marcando 33 gols, e 
de melhor goleiro, uma vez 
que Daniel dividiu o prêmio 
com Adalberto, do Itaú Inde-
pendência.

HOMENAGEM - Os 
troféus e medalhas levaram 

Sindicalista Roberto Ferreira foi 
homenageado com uma placa Destaques da competição também foram premiados

Bradesco T-9 e BCN  fi zeram a partida fi nal
o nome do ex-presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Goiás, Roberto Ferrei-
ra, que ganhou uma placa 
de reconhecimento pelos 
serviços prestados ao mo-
vimento sindical.

No mês de julho o Departamento 
de Esportes do Seeb-Goiás recebe as 
inscrições das equipes para o tradicional 
Campeonato Nove Soçaite 2015. Podem 
participar atletas bancários, vinculados em 
qualquer sindicato de bancários em Goiás. 
Essa condição deve ser comprovada junto 
ao setor de organização da competição. 
Prepare sua equipe e venha participar!

Nove Soçaite vem aí
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