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O Sindicato vai comemorar seus 50 anos com uma grande festa no dia 26 de março. Ela 
será realizada a partir das 19h no Tênis Clube, em Santo André, e os convites deverão ser 
reservados na sede (rua Francisco Amaro 87). Para mais informações ligue 4993-8299.

Festa dos  
50 anos
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A gestão “Bancários ABC 
– História de Coragem”, 
que pela primeira vez, pelo 
voto, levou uma mulher à 

presidência da entidade, começou em 
1º de julho de 2006 intensificando a 
campanha de sindicalização (daquele 
ano até agora foram cerca de 3 mil no-
vos sócios), a participação da categoria 
(com consultas on-line sobre variados 
temas, entre os quais as prioridades da 
campanha nacional) e a moderniza-
ção da comunicação. O primeiro ano 
da administração de Maria Rita Ser-
rano foi marcado por lutas em prol de 
avanços na PLR e abertura de vagas de 
emprego. Já no final de 2006 a catego-
ria aprovava em assembléia a compra 
de uma nova sede, que se tornaria re-
alidade em pouco mais de um ano, em 
abril de 2008. 

Na área social foram realizadas 
jornadas contra o trabalho infantil e 
ações pela formação de jovens em bus-
ca de seu primeiro emprego, por inter-
médio da ACV, a Associação Cidadania 
e Vida, em parceria com o Sindicato e 
outras entidades. Debates sobre a se-
gurança nos bancos e diálogo com os 
clientess, com a produção de publica-
ções específicas, também marcaram a 
solidariedade entre bancários e finan-
ciários, que integram o mesmo ramo, 
além dos trabalhadores de outras áreas 
(como, por exemplo, os vigilantes) e a 
sociedade em geral. Recente pesquisa 
apontou que ao final de 2008 cerca de 
90% dos bancários aprovavam a comu-
nicação do Sindicato, que agregou a 
instrumentos tradicionais como o bo-
letim o envio de newsletters e torpedos, 
além do novo site. 

O ano de 2008, por sinal, foi mar-
cado por boas novidades desde o come-
ço. Os bancários ganharam um novo 
jornal e o anúncio de modernização nas 
áreas de comunicação, assessoria jurídi-
ca e desenvolvimento de projetos como 
concursos e exposições culturais. Em 
abril passado, ao inaugurar a nova sede, 

Dinamismo é marca da gestão
O Sindicato inovou em várias frentes e garantiu conquistas para o 
associado e a categoria, sempre ao lado do bancário

a categoria recebeu um espaço especial-
mente planejado para seu atendimen-
to e prestação de serviços. Ao mesmo 
tempo, tinham início as obras na anti-
ga sede, que deverão ser concluídas no 
primeiro semestre de 2009 e cujas insta-
lações vão abrigar centro de formação, 
memória, biblioteca e área para realiza-
ção de assembléias e eventos. 

À reformulação no projeto gráfico 
do jornal somou-se a do site – lançado 
no Dia do Bancário –, que já atraiu mi-
lhares de internautas da categoria e de 
vários outros países, com acessos do 
Chile, Estados Unidos, França e Portu-
gal, entre outros. Um concurso cultural 
para desafiar a criatividade dos bancá-
rios e uma mostra fotográfica com mais 
de uma dezena de banners também aju-
daram a celebrar a chegada dos 50 anos 
da entidade, que serão comemorados 
neste ano de 2009. As iniciativas fazem 
parte de um amplo projeto de memória 
institucional que já resultou em pesqui-
sa documental e iconográfica e que, até 
o próximo ano, deverá ter como novos 
frutos uma revista e um vídeo.

Conquistas
Na hora de negociar com os pa-

trões a categoria no Grande ABC mais 

uma vez demonstrou organização e 
força. Em 2006 e 2007 houve avanços 
representativos na PLR, auxílio-edu-
cação e até mesmo a inclusão de uma 
nova cláusula, a da 13ª cesta. Já em 2008 
aconteceram paralisações de alerta e 
uma forte greve de oito dias, que forçou 
a um patamar mais alto nos reajustes 
do que o inicialmente proposto pelos 
banqueiros. Outras negociações especí-
ficas por banco também resultaram em 
bons acordos, e continua em curso a 
campanha pela manutenção de direitos 
e empregos em bancos em processo de 
fusão, como Unibanco e Itaú e na Nossa 
Caixa, comprada pelo Banco do Brasil.  

Esse comprometimento com os 
interesses dos trabalhadores bancários 
e o reconhecimento destes com sua en-
tidade também ficou claro durante as 
campanhas de sindicalização nestes três 
anos. Só neste ano, de junho até final 
de novembro, estavam contabilizados 
cerca de 700 novos sócios, com mais de 
50 locais de trabalho detentores do selo 
“Agência 100% sindicalizada”, outra no-
vidade que marcou o ano, assim como 
a emissão da nova carteira de sócio e da 
criação de um curso de MBA voltado 
para o trabalhador bancário e desen-
volvido em parceria do Seeb ABC com 
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a Fundação Santo André, que oferece 
desconto aos sindicalizados.  

Panorama desde 2006
Mais sindicalização – Cerca de 3 mil 
novos sócios até o final de 2008. Lan-
çamento do selo “Agência 100% Sindi-
calizada”,  conquistado por mais de 50 
locais de trabalho

Modernização da comunicação 
– Reformulados o jornal da categoria, 
site e outros canais de diálogo, como 
newsletters e torpedos. Lançado o selo 
“Rumo aos 50 Anos” e novo design 
para a carteira de associado

Nova sede – Com a compra aprovada 
no final de 2006, o espaço se tornaria 
realidade em abril de 2008

Memória institucional – Resgate da 
história dos 50 anos do Sindicato já 
resultou em mostra fotográfica e con-
curso cultural de frases

Informação para a sociedade – Par-
ceria com outros sindicatos no lança-
mento da Revista do Brasil, de circula-
ção nacional, e apoio ao jornal regional 
ABCD Maior. Produção de jornais es-
pecíficos para os clientes de bancos

Debates e seminários – Discussão de 
temas como saúde, igualdade de opor-
tunidades e segurança nos bancos, en-
volvendo especialistas, autoridades da 
região e bancários

Educação – Criação de curso de MBA 
com a Fundação Santo André voltado 
para o trabalhador bancário e com 
concessão de desconto. Extensão de 
convênios nesta e em outras áreas 
para o associado

Ação social - Realização de jornadas 
contra o trabalho infantil e ações pela 
formação de jovens em busca de seu pri-
meiro emprego, por intermédio da ACV, 
a Associação Cidadania e Vida, em par-
ceria com o Sindicato e outras entidades. 

Solidariedade - Debates sobre a se-
gurança nos bancos, apoio à luta dos 
vigilantes e de funcionários das finan-
ceiras e participação em movimentos 
nacionais ampliaram a solidariedade 
entre as categorias

Cultura e Lazer – Show musical em 
homenagem às mulheres, com discus-
são da temática de gênero em busca 

de igualdade. Parceria com o Clube de 
Campo dos Metalúrgicos

Conquistas nacionais - Avanços na 
PLR e abertura de vagas de emprego. 
Inclusão da 13ª cesta na convenção 
coletiva. Ampliação de bolsas de es-
tudo nas instituições bancárias foram 
algumas das conquistas nacionais dos 
bancários no período

2009
Término das obras na antiga sede, 

com inauguração de biblioteca, centro 
de memória, cursos de formação e es-
paço para realização de eventos. Lan-
çamento de vídeo e revista comemora-
tivos dos 50 anos. A previsão é de que 
tudo esteja pronto no primeiro semes-
tre deste ano. Além das reivindicações 
específicas, intensificação da luta pelo 
emprego e pela contratação de mais 
trabalhadores no setor bancário.

Avanços ano a ano
2006 
No Sindicato

Campanha de sindicalização é in-
tensificada e número de sócios tri-
plica, chegando a 1.199 no ano

Começam as obras para construção 
de nova sede, cuja compra é aprova-
da em assembléia

Na Categoria

Aumento real nos salários, com rea-
juste acima da inflação. PLR de 80% 
do salário mais R$ 828 e adicional 
de até R$ 1.000 ou R$ 1.500, depen-
dendo do lucro do banco. 

 Protestos denunciam e combatem o 
assédio moral nos bancos

Junto com outros trabalhadores, 
bancários reivindicam correção da 
tabela do Imposto de Renda

2007 
No Sindicato

Promoção de debate sobre igualdade 
de oportunidades e seminário para 
discussão da violência nos bancos

Integração a projeto voltado à edu-
cação de jovens e promoção do pri-
meiro emprego

■

■

■

■

■

■

■

Mais 838 bancários se tornam só-
cios do Sindicato

Tem início o resgate da história da 
entidade, com divulgação, pesquisa 
e coleta de dados

Na Categoria

Incorporação da 13ª cesta-alimen-
tação na Convenção Coletiva

Reajuste acima da inflação, com au-
mento real de 1,13%. PLR de 80% 
do salário mais R$ 878 (teto de R$ 
5.826). Adicional entre R$ 1.200 e 
R$ 1.800

Ampliação da concessão de bolsa de 
estudos

2008
No Sindicato

Modernização gráfica do jornal No-
tícias Bancárias, que passa a ser co-
lorido nas quatro páginas 

Inauguração da nova sede à rua 
Francisco Amaro, 87

Realização de concurso cultural de 
frases sobre os 50 anos do Sindicato

Promoção de seminários e debates 
abordando temas específicos para o 
trabalhador, como saúde e seguran-
ça nos bancos

Parceria com a Fundação Santo An-
dré lança curso de MBA específico 
para a categoria, com desconto 

Reformulação do site da entidade

Realização da mostra cultural “Sin-
dicato dos Bancários do ABC - 50 
Anos”, no Sesc Santa Terezinha, em 
Santo André, com prosseguimento, 
de forma itinerante, em agências da 
Caixa Federal na região 

São mais 709 sócios de janeiro a 
novembro de 2008. Com isso, ín-
dice chega a 70% de sindicaliza-
ção, muito superior à média na-
cional, de 20%. 

Na Categoria

Reajuste de 10% para quem ganha 
até R$ 2.500 (ordenado e gratifica-
ção, sem contar o anuênio/ATS) e 
8,15% para os que ganham mais. 
PLR de 90% do salário mais R$ 966. 
Parcela adicional atinge teto de R$ 
1.980. Aumento real de 1% a 2,66%.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Frases
“Foram três anos de muito trabalho, 
mas, também, de grandes realizações. 
Fizemos, com certeza, uma pequena 
mas verdadeira ´revolução´ na nossa 
entidade, priorizando setores estraté-
gicos e cada vez mais conquistando a 
participação e confiança do trabalha-
dor bancário. A nova sede e o site, o 
resgate de nossa história, a mostra e o 
concurso cultural, são todas iniciativas 

que integram o projeto de modernização desta gestão, e o resultado 
felizmente é muito positivo, já que foram cerca de três mil novos 
sócios no período. Em dezembro passado, uma pesquisa revelou que 
mais de 80% dos bancários aprovavam nossa gestão. Temos muitos 
desafios pela frente, mas termino esta etapa com a alegria de saber que 
os trabalhadores reconhecem e acompanham nosso trabalho”
Maria Rita Serrano, presidenta
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“Com as inovações o Sindicato se 
aproximou ainda mais do sócio e da 

categoria, intensificando um canal de 
diálogo que agiliza a identificação das 

necessidades e consegue apresentar ao 
bancário  propostas e encaminhamentos 

para a obtenção de novas conquistas. 
Também se investiu na área social, com 
a participação em projetos de educação 

e formação para o primeiro emprego, 
fundamentais para a inclusão e a conquista da cidadania”.

Belmiro Moreira, secretário de Formação Sindical

“Os bancários aprovaram e o Sindicato 
levou em frente projetos audaciosos, que 
envolveram a venda de imóveis cuja renda 
foi revertida para a aquisição e construção 
da nova sede e, agora, na reforma da an-
tiga. Com isso o patrimônio da entidade 
se valorizou, pois construções obsoletas 
deram lugar a instalações modernas tanto 
do ponto de vista arquitetônico quanto 
de instalações. É um grande prazer ter 

colaborado para que isso ocorresse”. 
Marilda Marin, secretária de Finanças

“O Sindicato dos Bancários 
conseguiu nos últimos anos 
uma infra-estrutura sólida do 
ponto de vista do atendimen-
to e prestação de serviços ao 
sócio e categoria. Ampliamos 
os convênios, em especial na 
área de Educação, fizemos o 
recadastramento dos associados 
e atualizamos dados e equipa-

mentos para melhor atender e planejar. São ações que, além de 
nos ajudar hoje, certamente continuarão a repercutir no futuro da 
categoria bancária”.
Eric Nilson, secretário-geral (interino) 

“O departamento Jurídico do Sindicato foi 
reformulado e o bancário pode sentir os 
bons resultados da mudança. Durante o 

período, temos a comemorar várias reinte-
grações de trabalhadores, que conseguiram 

reaver seus postos ou foram indenizados 
por sofrerem demissões injustas. Também 

foram recuperados milhões para o bolso 
dos trabalhadores através das CCV´s e 

ações trabalhistas. O bancário sempre deve 
ficar atento e procurar seus direitos, consultando os advogados do Sindicato, 

pois é para defendê-lo que a entidade conta com a assessoria jurídica”.
Gheorge Vitti, secretário de Assuntos Jurídicos  

“A categoria bancária tem 
problemas graves na área de 

Saúde, entre os quais se desta-
cam os casos de LER, as Lesões 

por Esforço Repetitivo, e as 
doenças mentais. Diagnosticar 

a existência destes problemas 
é apenas o primeiro passo, 

pois há uma multiplicidade de 
fatores que interferem e cola-
boram para essa condição. Entre eles está o próprio ambiente 

de trabalho, as pressões descabidas, o assédio moral. Nossa 
luta, portanto, passa por todas essas frentes, para a conquista e 

manutenção de uma rotina profissional e de vida saudáveis”.
Adma Maria Gomes, secretária de Saúde e Condições de Trabalho

“A comunicação com o bancário 
teve um ganho excepcional nesta 
gestão. Modernizamos o jornal e 
o site, passamos a utilizar novos 
canais, como os ´torpedos´, nos 
envolvemos em grandes projetos 
da região e nacionais, caso do 
jornal ABCD Maior e da Revista 
do Brasil. Ao mesmo tempo, 

convidamos à participação por intermédio de concursos e eventos 
culturais, com excelente resposta da categoria”.
Ageu Ribeiro, secretário de Imprensa

“Ganhamos uma nova área para 
o lazer e a prática esportiva com a 
parceria com o Clube de Campo 

dos Metalúrgicos e inovamos pro-
movendo novos campeonatos. Por 
exemplo, o campeonato de futebol 

society, iniciado em 2008 e que 
teve excelente aceitação, pois reu-
niu mais de uma dezena de times 
em disputas empolgantes para os 

participantes e suas torcidas. E tivemos várias atividades culturais, 
como show musical e mostra fotográfica dos 50 anos do Sindicato”.

Élson Siraque, secretário de Esportes, Cultura e Lazer


