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As ameaças da 
reforma trabalhista 
aprovada pelo  
Senado e que  
atingem em cheio  
os bancários são 
uma das demandas

Plano de lutas é aprovado na
19ª CONFERÊNCIA ESTADUAL 

Diretores do Sindicato presentes na 19ª Conferência
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Informativo do Sindicato dos Bancários e Financiários de  
Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Biritiba Mirim e Salesópolis

Bancários de todo o Estado 
de São Paulo aprovaram 

o plano de lutas da categoria 
na 19ª Conferência Estadual. 
O documento foi escrito com 
as contribuições enviadas pelos 
sindicatos da base da Fetec-
-CUT/SP e pelos delegados 
participantes do encontro e 
será levado para a Conferência 
Nacional que acontecerá entre 
os dias 28 e 30 de julho, ocasião 
em que serão definidas as es-
tratégias de luta da Campanha 
Nacional deste ano. Diretores 
do Sindicato de Mogi estiveram 
presentes no encontro. 

A licença-paternidade de 
20 dias, uma das conquistas da 
Campanha Salarial 2016 é um 
direito de todos os bancários, 
que para usufruir do período 
precisa participar do curso 
“Pai Presente – cuidado e 
compromisso”. 

A capacitação, totalmente 
gratuita e à distância, é oferecida 
pelo Avasus em parceria com 
a Coordenação Nacional de 
Saúde do Homem do Minis-

tério da Saúde (MS)

O objetivo é estender aos 
pais uma oportunidade de se 
envolverem mais no proces-
so de cuidado que envolve a 
paternidade. O pai também 
pode procurar o curso para 
obter informação sobre seus 
direitos e importância do vín-
culo entre pai, mãe e filho, 
por exemplo.  Para usufruir 
do serviço, basta acessar o site  
https://avasus.ufrn.br. 

Sindicalize-se e concorra 
a um CARRO ZERO KM

Sorteio 

29/11

Como explica o presidente 
da entidade, Clayton Teixeira 
Pereira, o plano de lutas con-
tém as principais demandas da 
categoria absorvidas durante os 
debates feitos em cada sindicato 
da base da Fetec-CUT/SP. 

“Uma das principais questões 
abordadas são as consequências 
da reforma trabalhista, que atinge 
em cheio os bancários”, diz. 

Curso online é requisito para 
solicitar licença-paternidade

CONCORRA A ESSE E OUTROS PRÊMIOS
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Henrique Garcia Lores vai participar de provas de corrida e  
ciclismo no Festival Campeonato Mundial Multisport ITU 

A “deforma” 
trabalhista 

agora é regra e 
devastará o mundo 
do trabalho.  Mais 
do que nunca os 
bancários precisam 
se unir para somar 
à luta e construir a 
resistência contra a 

retirada de direitos. Associar-se ao Sindi-
cato, que já era importante, passou a ser 
imprescindível para nossa mobilização 
em defesa da classe trabalhadora. 

A reforma trabalhista só beneficia os 
patrões. Não é à toa que os banqueiros 
figuraram entre os principais apoiadores da 
proposta que só resultará em retrocessos, 
como relatamos na matéria na página 3. 

Só temos um caminho para barrar 
esse desmonte e recuperar nossos di-
reitos: o da luta. Por isso, conclamamos 
os bancários para que se juntem a nós 
e reforcem nossa mobilização por todo 
o País. Esse gesto deve ser esperado não 
só em nossas campanhas salariais, mas 
também na escolha de nossos governantes, 
haja visto que esse retrocesso foi apro-
vado por um Congresso Nacional mais 
conservador desde a redemocratização 
do País. Ano que vem teremos eleições, 
um bom indicativo para começarmos a 
nos organizar. 

FALA PRESIDENTE!
Nosso caminho é a luta!

CLAYTON TEIXEIRA PEREIRA É PRESIDENTE DO SINDICATO 
DOS BANCÁRIOS DE MOGI DAS CRUZES, SUZANO, POÁ, 
BIRITIBA MIRIM E SALESÓPOLIS

DUATHLON

Bancário e triatleta mogiano vai 
DISPUTAR MUNDIAL NO CANADÁ 

FETEC

PLANEJAMENTO: O Sindicato dos Bancários de Mogi recebeu na noite  do dia 4 
de julho a visita de dirigentes da Fetec/CUT-SP para uma análise da conjuntura na-
cional e avaliação da última Campanha Nacional. O encontro, realizado sempre no 
período que antecede o início da campanha salarial, também discutiu as perspec-
tivas para este ano e a necessidade do engajamento de todos.

O triatleta mogiano e diretor do 
Sindicato, Henrique Garcia Lores, 

vai representar o Brasil no Campeonato 
Mundial de Duathlon, que acontece em 
agosto no Canadá. 

A competição integra o Festival Cam-
peonato Mundial Multisport ITU de 
2017 que será realizado entre 18 e 27 de 
agosto em Penticton e vai reunir mais de 
cinco mil atletas competindo em quatro 
campeonatos separados - Duathlon, 
Aquathlon, Cross Triathlon e Triathlon 
Longa Distância. 

Lores disputará o título de campeão 
mundial no dia 21, na distância Stan-
dart, que consiste em 10 quilômetros de 
corrida, 40 quilômetros de ciclismo e 5 
quilômetros de corrida. 

O atleta garantiu a classificação para o 
mundial ao conquistar o título de vice-
campeão brasileiro em sua categoria (55 
a 59 anos) no Campeonato Brasileiro de 

Duathlon, realizado em Porto Alegre. 

“Prometo me esforçar para ficar entre 
os 50 competidores da minha categoria”, 
diz ele que é funcionário do Santander. 

Lores foi classificado ao conquistar  
o vice-campeonato brasileiro

Os bancários cruzaram os braços no dia 
30 de junho contra as reformas trabalhis-
tas, previdenciária e as terceirizações que 
estão em curso no Congresso Nacional. 
Na base do Sindicato de Mogi e Região, 
todas as agências das cidades de Suzano e 
Poá, incluindo o departamento empresarial 
do Itaú, aderiram à paralisação e passaram 
o dia 30 de junho de portas fechadas.

Bancários unem  
forças na greve geral
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RETROCESSO

Desmonte trabalhista
traz perdas para os bancários
Aprovada no Senado com o apoio de banqueiros e  
empresários a reforma trabalhista devastará o trabalho

Diretores do Sindicato foram à Brasília e ocuparam o Senado contra a reforma

Notas

Por meio de sua diretora Katia Mi-
lanez, o Sindicato dos Bancários de 
Mogi e Região marcou presença no 28º 
Congresso Nacional dos Funcionários 
do Banco do Brasil, realizado entre os 
dias 30 de junho e 1º de julho. Entre 
os assuntos discutidos no encontro 
estavam a defesa do BB como banco 
público, bem como de seus empregos 
e os direitos à classe trabalhadora. A 
luta contra o desmonte da instituição 
pelo governo federal e o combate à 
terceirização foram outros temas que 
dominaram os debates. 

A campanha em defesa dos bancos 
públicos também foi defendida no 33º 
Congresso Nacional dos Empregados 
da Caixa Econômica Federal (Conecef). 
Os bancários aprovaram entre suas 
resoluções a defesa da democracia e 
debateram várias propostas sobre saúde 
do trabalhador, Cassi, Previ e a luta 
contra a terceirização.

Congresso  
protesta contra  
desmonte

Conecef marca 
defesa dos  
bancos públicos

Perda de direitos como limite de jornada 
diária de trabalho, férias remuneradas, 

banco de horas, indenizações em caso 
de acidentes de trabalho, entre outros 
estão comprometidos com a aprovação 
da reforma trabalhista no dia 11 de julho. 
A proposta, denominada PLC 38/2017, 
foi aprovada pelo Senado por 50 votos a 
favor, 26 contra e uma abstenção, com o 
apoio de banqueiros e empresários, que 
se beneficiarão com as medidas. 

Entre alguns pontos da reforma trabalhista 
que atingem em cheio os trabalhadores, 
sobretudo os bancários, está o fato de a 
medida permitir que patrões estabeleçam 
diretamente com os empregados diversos 
pontos do contrato de trabalho, sem a 
obrigatoriedade de negociar por meio 
dos sindicatos. Na prática, tira a força das 
entidades para impor acordos. E vale para 
aumentar a jornada de trabalho, reduzir 
o tempo de almoço, piorar planos de 
cargos e salários, até a PLR tem risco 
de ser menor. 

A reforma também regulamentou o 
trabalho em home-office, o que significa 
que o trabalhador é o responsável por 
arcar com a estrutura do trabalho, custos 

com telefone, internet e energia elétrica. 

O deslocamento entre casa/empresa/
casa era considerado parte da jornada 
para efeitos de cobertura de acidentes 
de trabalho. A reforma isenta o patrão de 
responsabilidade quando o trabalhador se 
machucar indo ou voltando do trabalho.

A nova lei ainda retira o limite de  
horas-extras, bem como as regras específicas 
sobre quando o empregado poderá gozar 
do descanso. A imposição da jornada de 12 
horas de trabalho ininterruptos também 
fica permitida por parte do empregador.

Ajuda de custo, vale-refeição (mesmo 
pago em dinheiro), diárias para viagem, 
prêmios e abono passam a ser excluídos 
do salário, e as empresas poderão pagar 
essas verbas ‘por fora’, fazendo com que 
elas não impactem em 13º salário ou férias.

Hoje, para que um direito seja alterado 
em uma negociação coletiva, como a CCT 
dos bancários, é preciso que se tenha uma 
contrapartida vantajosa em troca, sob o 
risco de anular a negociação. A partir da 
reforma será legal apenas retirar direitos 
já conquistados, sem contrapartida.



Julho / 2017Página 4 Mogi das Cruzes

Alerta Bancários é o informativo do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Financiários de Mogi das 
Cruzes e Região. Sede: Rua Engenheiro Eugênio Motta, 102 – Jardim Santista – Mogi das Cruzes. Contato: (11) 4724-9117 

E-mail: sindicato@bancariosmogi.com.br Site: www.bancariosmogi.com.br Presidente: Clayton Teixeira Pereira  
Secretária de Imprensa: Regina Cardoso de Siqueira Jornalista responsável: Gisleine Zarbietti (MTB:39.294)  

Com informações da Fetec, CONTRAF e Sindicato dos Bancários de São Paulo.
Mogi das Cruzes

VEM AÍ

Mais informações: Marcos Takita

7o CAMPEONATO DE 
FUTEBOL SOCIETY

Início: 5/8

Inscrições 
até 28/7

BANCÁRIOS SINDICALIZADOS
Reservas até 21/8 vagas limitadas
Informações com Takita - Tel. (11) 4724-9117

D
IA 25/8

a partir das 19h

Av. Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 1.720,  
Rodeio - Mogi das Cruzes

Sorteio de prêmios para  
sócios presentes

FESTA DOS BANCÁRIOS

2017

A forma equivocada com 
que o governo calcula o 

Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
na conta de luz faz com que o 
consumidor pague um valor 
bem maior que o devido, o 
que aumenta as tarifas num 
percentual entre 20% e 35%. 

O departamento Jurídico do 
Sindicato está à disposição dos 
bancários para mover uma ação 
judicial e recuperar o valor ex-
cedente pago nos últimos cinco 
anos. Outras informações pelo 

telefone 4724-9117. 

De acordo com o advogado do 
Sindicato, Anselmo Antonio da 
Silva, o processo visa a exclusão 
da base de cálculo do ICMS 
dos valores relativos às taxas 
de transmissão e distribuição 
(TUST e TUSD) cobrados na 
conta de energia elétrica, bem 
como a restituição dos valores 
cobrados nos últimos cinco 
anos anteriores ao ajuizamento 
do processo e os valores que 
vencerem durante a tramitação 
da ação.

cobrança indevida na conta de luz
BANCÁRIOS PODEM RESSARCIR

ICMS

Departamento Jurídico do Sindicato move ação judicial para 
recuperar o valor pago indevidamente nos últimos cinco anos

DOCUMENTOS  
NECESSÁRIOS

» Procuração com firma 
reconhecida (retirar mo-
delo no sindicato);
» Cópia autenticada de 
documento de identida-
de (RG ou CNH)
» Cópia autenticada de 
um comprovante de 
endereço (máximo de 
60 dias)
» Cópia simples das con-
tas de energia elétrica 
dos últimos cinco anos 
(necessário para a ela-
boração do cálculo de 
liquidação). Caso não te-
nha, encaminhar todas 
as contas do período

SILVA: “Processo visa a  
restituição dos valores”

R$ 250  
por equipe

Villa Fest


