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Nossa história é pautada na busca de respos-
tas aos inúmeros problemas enfrentados 
pelos trabalhadores em um mundo cada 
vez mais globalizado, onde a exploração da 
mão-de-obra tem sido a força motriz para o 

avanço da economia das nações. 
Como não é novidade, essa é uma situação que se 

agrava diante de abalos econômicos. Basta retomar-
mos a história da humanidade para constatarmos que 
a conta sempre recai sobre a classe trabalhadora, por 
meio de desemprego, rotatividade e cortes de direitos.

Essa prerrogativa tem sido imposta em todos os 
países em crise. Um exemplo claro são os episódios 
sofridos nos E.U.A, posteriormente, repetidos em vá-
rios países da Europa, como Grécia, Portugal, Espanha 
e Itália etc, nos quais as consequências recaem direta-
mente sobre os trabalhadores.

Mesmo diante desse quadro de crise global, nos 
últimos anos, os trabalhadores do sistema fi nanceiro 
brasileiro conseguiram obter resultados positivos em 
várias frentes, comparando-se com o período anterior, 
quando o Brasil viveu o momento das privatizações, 
com a redução de empregos, diminuição de direitos e 
achatamento de salários.

Embora com importantes conquistas, como fruto 
da nossa luta, a categoria bancária vive no atual mo-
mento as piores condições de trabalho, em virtude 
do acirramento das pressões, o que nos impõe uma 
necessária refl exão sobre nossos próximos caminhos. 
Onde estamos e para onde vamos? Nossos empregos 
serão subempregos? Nossos direitos e conquistas ser-
virão a quem? 

Por outro lado, temos de ter o olhar para os avanços 
democráticos conquistados no Brasil. Nos últimos 10 
anos, nosso país voltou a ter a presença do Estado na 
indução do crescimento e desenvolvimento, promo-

Editorial

Sumário
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das no 9º Congresso da FETEC/CUT-SP, realizado de 23 
a 25 de novembro de 2012, em Atibaia (SP), quando, a 
partir de balanço positivo da atuação da entidade, fo-
ram feitas reflexões sobre a conjuntura e desafios,  ao 
mesmo tempo em que foram apontados os caminhos 
a serem trilhados.

Nesse sentido, elegemos por unanimidade a nova 
direção da entidade, destacando a importância de se-
guir reforçando a nossa unidade e de continuar fortale-
cendo os sindicatos filiados, tanto na atuação à frente 
da categoria, como no papel de sindicato-cidadão.

As resoluções deste 9º Congresso englobam, den-
tre outras, a luta por emprego decente, melhores 
condições de trabalho e salário, o fortalecimento do 
ramo, igualdade de oportunidades e o combate à ter-
ceirização. Também constam as mobilizações pelo fim 
do Fator Previdenciário, pelas reformas tributária e 
política, regulamentação do sistema financeiro e por 
saúde pública.

Ao mesmo tempo, daremos a continuidade aos pro-
jetos de educação e comunicação dos trabalhadores, 
por entender serem eles instrumentos determinantes 
para a transformação da sociedade. 

Luiz César de Freitas  - presidente da FETEC/CUT-SP

ConFira a seguir o Conjunto
das resoLuções. Boa Leitura!!

vendo a inclusão de pessoas para uma vida com maior 
dignidade. Nesse período, muitos trabalhadores passa-
ram a ocupar e participar de mais espaços de qualida-
de de vida e de consumo.

Tratam-se de avanços democráticos, os quais de-
vem ser permanentemente defendidos e ressaltados 
na defesa dos interesses de toda a classe trabalhadora.

Ao lado da defesa inconteste da democracia e da 
inclusão social, o movimento sindical bancário deve 
prosseguir com as lutas, pressupondo a tutela a todos 
os trabalhadores do ramo financeiro, estimados em 
cerca de 1 milhão e meio de pessoas, dentre as quais 
500 mil bancários e 1 milhão de terceirizados e corres-
pondentes bancários, que hoje desempenham tarefas 
tipicamente bancárias, mas sem fazer jus a salários e di-
reitos resguardados pela Convenção Coletiva Trabalho. 
Nessa tarefa, também temos de levar em conta nossa 
inserção no setor público, o que aumenta nossa res-
ponsabilidade e papel na sociedade.

Em síntese, temos de continuar encaminhando to-
das as nossas energias para ampliar e fortalecer a luta 
dos bancários e de toda a classe trabalhadora, amplian-
do o debate, disputando nas ruas, nos locais de traba-
lho, e em todos os espaços para que as transformações 
no mundo possam servir para a melhora contínua da 
vida e dos direitos dos trabalhadores. Só assim con-
quistaremos mentes e corações. 

Nesta publicação, trazemos as resoluções aprova-
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Diretores executivos
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• Antônio de Siqueira Lima - Bradesco
• Antônio Soares Vieira Filho - Itaú
• Dalva Radeschi – Santander
• Estanislau Fernando de Matos - Santander
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• José Aparecido da Silva - Santander
• Madalena Leite da Silva Nizoli - Itaú
• Sebastião Geraldo Cardozo - Santander
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• Vagner de Castro - Santander
• Walter Antonio Alves Oliveira – Santander

Diretor Honorário
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Conselho Fiscal
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• Maria de Lourdes Alves da Silva - Bradesco
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Diretores executivos

Consolidando conquistas.
Construindo avanços.
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Reforçando a unidade
em defesa do projeto
dos trabalhadores

onhar e lutar juntos é o que faz dos bancários vanguarda 
do movimento sindical brasileiro. Mas é preciso fortalecer a 
unidade de forma a continuar avançando nas lutas da categoria 
e na consolidação de uma sociedade justa e igualitária.

Essa é a síntese dos debates realizados durante o 9º 
Congresso da FETEC-CUT/SP, realizado entre 23 e 25 de 
novembro de 2012, em Atibaia (SP).

Com esse entendimento, os 231 delegados presentes no 
evento apontaram as principais lutas para o triênio 2012-
2015, tendo como subsídio mesas de análises de conjuntura e 
aprofundamento de debates, possibilitando refl exões sobre os 
caminhos a serem trilhados pela federação cutista na defesa 
irrestrita do projeto dos trabalhadores.

s
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O Brasil hoje

egundo o professor que é atuante 
nas áreas de direito, fi losofi a do 
direito, marxismo, pensamento crítico, 
cidadania e legalidade, nos últimos 
dez anos, os governos “Lula” e “Dilma”,  
trouxeram crescimento ao país, 
proporcionando inserção a um maior 
número de pessoas no mercado de 

Com o tema “Brasil hoje”, o 
professor Alysson Leandro 
Mascaro, do Centro de 
Pesquisas 28 de Agosto, 
traçou um panorama sobre 
a realidade vivida no país.

COM PROFESSOR
ALYSSON LEANDRO MASCARO

s
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trabalho e de consumo, resultando, 
inclusive, em maior lucro ao próprio 
capital. No entanto, a elite brasileira 
não aceita essa nova realidade, não 
tem “consciência geral”, não pensa um 
país para “todos”.  

Ao movimento sindical cabe fazer 
o enfrentamento a essa situação. 
“A meta aqui não pode ser apenas 
gozar aquilo que se conseguiu neste 
período, deve ser o de aumentar 
gradativamente as conquistas, 
melhorar a distribuição de renda e 
diminuir a concentração do capital”. 

Por isso, o recado de Allyson 
neste 9º Congresso da FETEC/
CUT-SP foi para que o movimento 
sindical amplie cada vez mais o 
diálogo com os trabalhadores. “O 
nosso sonho ainda não conquistou 
o nosso coração. Precisamos perder 
a vergonha de defender o nosso 
sonho, fazendo com que a classe 
trabalhadora entenda a realidade dos 
explorados. Precisamos democratizar 
ainda mais a nossa sociedade em 
todos os seus aspectos, e garantir um 
espaço de divulgação dos valores 
dos trabalhadores na comunicação 
e  educação”, ressaltou o professor. A 
Rede Brasil Atual e a Faculdade 28 de 
Agosto são iniciativas “importantes, 
mas temos de avançar mais e mais 
nesse debate”.
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O Banco do Futuro
e a mobilização na
era da mobilidade

ara onde caminham os bancos? Como 
o movimento sindical pode infl uir na 
regulamentação bancária? E como os 
trabalhadores podem se apropriar dos 
instrumentos de tecnologia para cobrar dos 
bancos atuação responsável?

Essas foram algumas das questões 
debatidas durante o 9º Congresso da 
FETEC/CUT-SP, com participação do 
professor doutor Moisés da Silva Marques, 
docente de Relações Internacionais 
da Faculdade Santa Marcelina e de 
pós-graduação da Fundação Escola de 
Sociologia e Política de São Paulo.

Em exposição sobre o “Banco do 
Futuro”, o professor Moisés, que também 
integra o projeto para implantação da 
Faculdade dos Bancários, apresentou 
um histórico sobre a concentração 
bancária no Brasil, iniciada no fi nal da 
década de 80, com a quebra de pequenas 
instituições bancárias. Processo que veio 
se intensifi cando nas décadas seguintes, 

“As mudanças já 
começaram e porque 
não utilizarmos toda essa 
tecnologia em favor da luta 
dos trabalhadores?”

até chegar à incorporação de bancos maiores 
por outros de portes superiores.

“Hoje, com o cenário de crise fi nanceira 
internacional, cujo estopim foi a questão 
do crédito, vemos a necessidade da 
recapitalização de algumas das instituições, 
como o que vem ocorrendo em alguns dos 
países da Europa. Diante desse quadro, 
cada vez mais, os bancos se veem diante da 
equação, de aumentar receita, barateando 
serviços pelo uso da tecnologia”, explicou o 
docente.

Conforme o professor, a evolução da 
tecnologia e seu respectivo barateamento estão 
fazendo com que as instituições fi nanceiras 
repensem suas estratégias, resultando em um 
novo conceito de banco. “As projeções apontam 
para bancos cada vez mais virtuais, com criação 
de ‘agências-boutiques’ e número limitado de 
trabalhadores com um novo perfi l. Deixam de 
ser auxiliares e técnicos para assumirem o papel 
de consultores de negócios. No Brasil, esse é 
um modelo que tende a favorecer ainda mais a 
concentração bancária”.

Segundo Moisés, uma recente pesquisa 
revela que o Brasil hoje é o maior mercado de 
automação bancária do planeta. Por aqui, o 
Internet Banking já é responsável por 46% das 
operações bancárias, superando em muito as 
realizadas pelos caixas de agências. A utilização 
do mobile banking, operações por celular, já é 
maior do que em vários outros países.

Outras ferramentas estudadas pelos 
bancos são a biometria, a criptografi a e a 
tecnologia NFC, por meio da qual são possíveis 
pagamentos por aproximação dos aparelhos 
celulares, que passam a funcionar como 

COM PROFESSOR
MOISÉS DA SILVA MARQUES

P
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verdadeiras carteiras digitais.
“Neste momento, os bancos já se valem das 

redes sociais e, cada vez mais, investem nas 
‘pirotecnias’. Diante de todas essas mudanças, os 
bancos tendem a deixar de ser intermediadores 
financeiros para atuarem prioritariamente com 
a venda de informações, já que, por meio da 
administração de cartões de crédito, são eles quem 
detém os dados sobre o que determinado cidadão 
compra, como compra e quando compra”.

Para o professor, o movimento sindical precisa 
se apropriar desse debate para pensar qual deve ser 
a mobilização na era da mobilidade. “As mudanças 

já começaram e porque não utilizarmos toda essa 
tecnologia em favor da luta dos trabalhadores?”

De acordo com sua exposição, o movimento 
sindical deve insistir em mostrar para a sociedade 
o verdadeiro papel dos bancos. “Vamos mobilizar 
também nas redes sociais, nos envolver na luta 
global por regulação, cobrando dos governos, 
participando de audiências públicas e discutindo 
as consequências sobre o trabalho bancário e sobre 
o atendimento a clientes e usuários. Se um banco 
cresce à custa de atuação irresponsável, isso deve 
continuar sendo amplamente denunciado”, conclui 
professor Moisés.
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Análise de conjuntura: 
“Vivemos no Brasil um 
momento singular”

esde 2008, o mundo vem conhecendo 
sucessivas crises econômicas. Diante 
do atual quadro de adversidade mundial, 
enquanto um grande número de nações 
passa por sérias difi culdades econômicas 
e sociais, o Brasil segue fi rme, sem 
grandes abalos em sua economia, como 
fruto de uma política de Estado que 
privilegia investimentos públicos, como 
fonte geradora de emprego e renda.

Essa é a síntese dos debates sobre 
conjuntura realizados durante o 9º 

Feijóo: “o empenho do governo é 
de construir um sistema nacional 
de participação popular”

dO Brasil segue fi rme 
como fruto de uma 
política de Estado 
que privilegia 
investimentos públicos
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Vaccari: “É necessário 
discutir o financiamento 
público de campanha”

Congresso da FETEC-CUT/SP, com participações 
do assessor especial da Secretaria Geral da 
Presidência da República, José Lopes Feijóo; do 
deputado federal Ricardo Berzoini, do deputado 
estadual Luiz Cláudio Marcolino, e do ex-
presidente do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região, João Vaccari Neto.

Em diferentes mesas, os participantes 
lembraram os avanços obtidos pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT), em todas as instâncias de 
governo, possibilitando a atual configuração 
de um governo federal de coalizão, sem o 

qual seriam inviabilizadas muitas das medidas 
de proteção da economia do país frente às 
consequências da crise internacional.

“O Brasil não depende mais exclusivamente 
do comércio com os EUA, ampliou suas relações 
comerciais, principalmente com Mercosul, África 
e países árabes, além de outras nações. Embora 
seja um governo de coalizão, o PT é o grande 
responsável pela condução deste processo”, 
afirmou João Vaccari Neto.

Para Ricardo Berzoini, a geração de empregos 
formais é uma realidade que demonstra a farsa da 
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tese dos anos 1990 de que os empregos formais 
não cresceriam mais. “O foco na geração de 
empregos tem sido fundamental para combater 
crises econômicas. Além disso, a redução da taxa de 
juros tem possibilitado a redução da dívida pública 
de forma considerável, o que compensa as políticas 
de desoneração”, citou o deputado.

Conforme José Lopes Feijóo, o país dá 
importantes passos rumo à construção de uma 
democracia participativa na sociedade brasileira. 
“O objetivo do atual governo federal é construir 
um legado de participação popular e de políticas 
públicas que sejam sólidas o bastante para não 
serem desmontadas por outros governantes. O 
empenho é o de construir um sistema nacional 
de participação popular”, afirmou ao mencionar 
a opção da Presidência da República de sempre 
privilegiar o diálogo em busca de soluções 
negociadas para os problemas que afetam o Brasil. 



[ Resoluções do 9º Congresso ]    1 9

ricardo: “Há urgência em 
intensificar a politização dos 
trabalhadores e aumentar 
a bancada parlamentar 
comprometida com as lutas 
da classe trabalhadora”

Apesar dos avanços sociais vividos no Brasil nos 
últimos 10 anos, a elite brasileira não admite perder 
privilégios e tem como forte aliada a grande mídia. 
“Existe uma diferença gritante do tratamento que a 
mídia dá aos governos progressistas e conservadores. 
Enquanto defendemos a organização da sociedade para 
que as reivindicações sejam atendidas, a mídia trabalha 
no sentido contrário, ou seja, da não necessidade 
de organização. É importante que em 2014 haja um 
crescimento ainda maior das forças de esquerda para 
ter condições de propor as mudanças necessárias ao 
país, como a reforma tributária ou a reforma política. É 
necessário discutir um item importante: o financiamento 
público de campanha”, sugeriu Vaccari.

Berzoini citou as diversas frentes conservadoras 
presentes no Congresso Nacional e avisou: “há a 
necessidade urgente de aumentar a politização dos 
trabalhadores e incrementar a bancada de parlamentares 
comprometidos com as lutas da classe trabalhadora. Só 
assim seguiremos com novas conquistas, uma vez que 
a maioria do Congresso Nacional é conservadora e tem 
resistências a avanços sociais, em especial à ampliação 
da democracia”, alertou o deputado.
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o âmbito estadual, a análise é de que há avanços na luta 
progressista contra o governo conservador-neoliberal em 
SP, embora ainda haja muito a ser feito. “Nossa dedicação 
na construção de um projeto político para o Estado de 
São Paulo tem nos possibilitado vitórias em eleições de 
prefeitos e vereadores”, afi rmou Luiz Cláudio Marcolino, 
deputado do Estado de SP.

Em apresentação sobre o projeto de Lei Orçamentária 
2013 do governo paulista, foi denunciada a falta de 
transparência da administração do PSDB, ressaltando 

Por transparência
no Estado de São Paulo

n
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Marcolino: “a pluralidade de ideias 
é importante para enriquecer 
o debate e fortalecer o projeto 
democrático para o estado de sP”

as pressões da Bancada do PT na Assembléia 
Legislativa de SP para que os investimentos sejam 
feitos de forma clara e regionalizada, com garantia 
de participação popular.

Conforme a exposição, o PT tem conseguido 
colocar em prática audiências públicas, mas a falta 
de empenho e interesse do governo estadual tem 
dificultado um melhor acompanhamento. 

“Para fortalecer o nosso projeto democrático 
para o Estado de SP não podemos aceitar o 

pensamento único. É importante a pluralidade 
de ideias, de forma a enriquecer o nosso debate. 
A vitória de partidos de esquerda nas eleições de 
2010 e a construção da Faculdade 28 de Agosto 
são importantes passos. Mas temos de continuar 
avançando. Para isso precisamos derrubar nossas 
dificuldades em trazer novos dirigentes. Precisamos 
formar novas lideranças e valorizar os quadros 
políticos que construímos”, ressaltou o deputado 
Luiz Cláudio Marcolino.
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Pelo fim da violência 
contra a mulher

9º Congresso da FETEC-CUT/SP proclamou 
a eliminação da violência contra as 
mulheres como uma das prioridades na 
luta por uma sociedade justa e igualitária 
e chamou a atenção para a necessidade de 
se levar essa conscientização para todos os 
âmbitos da sociedade.

Para os delegados do evento, o 
movimento sindical deve combater 
firmemente todas as formas de violência 
praticadas contra meninas e mulheres 
de todo o mundo: estupros, violência 
doméstica, assédio no trabalho, abusos 
na escola, mutilação genital, além dos 
homicídios que, no Brasil, cresceram nos 

o
É um enfrentamento
que o movimento sindical 
precisa fazer como parte 
da luta pela igualdade de 
oportunidades
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últimos 30 anos 217,6%, vitimizando 
somente na última década o total de 
43,5 mil mulheres.

Para marcar essa luta, o 9º Congresso 
da FETEC-CUT/SP abriu os trabalhos 
do domingo, 25 de novembro - Dia 
Internacional pela Eliminação da 
Violência Contra a Mulher, com a 
realização de ato político e lançamento 
de folheto informativo para distribuição 
nas ruas e locais de trabalho. 

O Dia Internacional pela Eliminação 
da Violência Contra a Mulher foi 
instituído em 1999 pela ONU 
(Organização das Nações Unidas), 
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25 DE NOVEMBRO
Dia Internacional pela
Eliminação da Violência
Contra a Mulher

Desde a criação da Lei Maria da Penha, de 
2006 a 2012 o Disque 180 registrou 2,7 milhões 
de atendimentos em todo o país. No primeiro 
semestre deste ano foram 388,9 mil atendi-
mentos, dos quais 47,5 mil foram relatos de 
violência física. A violência psicológica também 
foi denunciada em 12,9 mil dos registros no 
período. Foram 5,7 mil chamadas relaciona-
das à violência moral e 915 à sexual. Os dados 
revelam ainda que em 66% dos casos os filhos 
presenciam as agressões contra as mães.

Diante dos dados alarmantes, a situação se 
agrava: os companheiros e cônjuges continuam 
sendo os principais agressores e correspon-
dem a 70% das denúncias até agosto de 2012. 
Ex-marido, ex-namorado, ex-companheiro são 
responsáveis por 89% das queixas de agressões 
no mesmo período.

Dê um basta na violência contra
a mulher. Espalhe entre os

amigos o Disque 180.

A questão da 
violência contra 
a mulher é uma 
preocupação 
do Sindicato. A 
entidade pratica 
cidadania desde 
a sua fundação, 
há 89 anos, com 
a atuação de 
seus dirigen-
tes sindicais 
e manifestos, 
atos, seminários, 
intervenções 
junto ao governo federal, estado e município 
por meio de muitos debates e ações.

Vamos às ruas, com bandeiras, faixas, e 
muito mais que isso, com informação para 
lutar pela igualdade de oportunidades, por 
ações que começam em casa, no trabalho e 
permeiam toda a sociedade, como as rela-
ções compartilhadas nas tarefas domésticas, 
nos cuidados e na educação dos filhos. É com 
equilíbrio comportamental, quebra de barrei-
ras arcaicas, luta numa sociedade moderna de 
homens e mulheres juntos, que construímos 
pilares para um novo mundo, sem violência e 
com fortalecimento da justiça social.

A Lei Maria da Penha sempre foi uma das 
bandeiras do Sindicato. Após sancionada, 
sua aplicação é uma das preocupações da 
entidade. O debate da imagem da mulher na 
mídia também é feito pelo movimento sindi-
cal. A partir da discussão e da troca de ideias, 
homens e mulheres saem mais fortalecidos e a 
atuação contra a violência ganha mais peso. 

A responsabilidade da luta por um mundo 
melhor, pelo fim da violência contra a mulher é 
do movimento sindical, é de toda a sociedade, 
é sua também!

SINDICATO CIDADÃO
SINDICATO DE TODOS

O AGRESSOR PODE ESTAR 
DENTRO DE CASA

novembro/2012

com o objetivo de alertar governos, organizações 
internacionais e não-governamentais para a 
necessidade de sensibilizar a opinião pública sobre 
o problema da violência contra a mulher. 

No Brasil, um importante instrumento contra 
esse tipo de violência é a Lei 11.340, mais conhecida 
como Lei Maria da Penha, sancionada em 2006 pelo 
então presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A Lei Maria da Penha alterou o Código Penal 
Brasileiro e possibilitou que agressores de mulheres 
no ambiente doméstico ou familiar sejam presos 
em flagrante ou tenham sua prisão preventiva 
decretada. Estes agressores também não poderão 

mais ser beneficiados com penas alternativas.
A nova legislação prevê medidas que vão desde 

a saída do agressor do domicílio e a proibição de 
sua aproximação da mulher agredida. Além disso, a 
lei instituiu a Central de Atendimento à Mulher, por 
meio do Disque 180.

O serviço funciona 24 horas por dia, de segunda 
a domingo, inclusive feriados. A ligação é gratuita, 
a identificação é opcional e o sigilo, absoluto, 
podendo as denúncias também ser encaminhadas 
por amigos, parentes e vizinhos.

Embora ainda faltem muitos avanços para que 
a aplicação da Lei se consolide, as novas medidas 
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mudaram a realidade da população e do Judiciário 
diante de práticas até então tidas como questões 
domésticas. Hoje, não restam dúvidas de que a 
violência contra a mulher é crime.

Conforme o 9º Congresso da FETEC/CUT-SP, esse 
é um enfrentamento que o movimento sindical 
precisa fazer como parte da luta pela igualdade 
de oportunidades, lembrando que as ações 
devem começar em casa, por meio de relações 
compartilhadas nas tarefas domésticas, nos 

cuidados e na educação dos filhos. E, então, seguir 
derrubando preconceitos no mercado de trabalho, 
destruindo estereótipos criados pela mídia e 
quebrando barreiras, que ao longo dos séculos 
impediram as mulheres de ascenderem na política 
e nas instâncias de poder.

Em síntese, a eliminação dessa violência é, não 
só, parte da construção de uma situação de maior 
empoderamento das mulheres, como também um 
ato em defesa dos direitos humanos.
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Plano de lutas em 
defesa do projeto dos 
trabalhadores na sociedade

ara consolidar o projeto político e organizativo da FETEC-
CUT-SP no próximo período, o 9º Congresso da FETEC/CUT-SP 
considerou ações não só no campo sindical, mas também em 
outras áreas e atividades que potencializam a divulgação e 
disputa do projeto dos trabalhadores na sociedade.

Nesta jornada estão colocados os desafi os pela Valorização 
do Emprego com trabalho decente, Fortalecimento do Ramo e 
Disputa da Hegemonia na sociedade.

Apontando nesta direção, o 9º Congresso
da FETEC/CUT-SP aprovou o que segue:

P
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Valorização do emprego 
com trabalho decente, 
com as seguintes ações:

a. Lutar pela continuidade 
do Aumento 
real de salário, 
valorização do piso da 
categoria(referenciado no 
DIEESE) e de PLR justa.

b. Implantação de PCS para 
todos os bancários.

c. Lutar pela Saúde, 
condições
de trabalho e segurança.

d. Combater a terceirização.
e. Fortalecer a visão de 

banco publico.

Fortalecimento
do Ramo.

a. Aumentar o nível de 
Sindicalização.

b. Implementar 
ferramentas de OLT.

c. Dar continuidade à 
formação sindical.

d. Exigir o Fim do 
fator previdenciário 
e a valorização das 
aposentadorias.

e. Lutar por Garantia/
estabilidade no emprego.

Disputa da hegemonia, 
debatendo e 
formulando políticas 
com a visão dos 
trabalhadores sobre:

a. Reforma Tributária.
b. Reforma Política.
c. Regulamentação do 

sistema fi nanceiro.
d. Democratizar os meios 

de Comunicação.
e. Educação pública.
f. serviços públicos.
g. Saúde pública e 

valorização do SUS 
(Sistema Único de 
Saúde).
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Sindicato dos Bancários do ABC
Rua Coronel Francisco Amaro, 87
Centro - Santo André/ SP - CEP: 09020-250
Tel: (11) 4993-8299 / Fax: 4993-8290
sindicato@bancariosabc.org.br
www.bancariosabc.org.br/
 
Sindicato dos Bancários de Araraquara 
Rua Pedro Álvares Cabral, 1.902 - Centro/SP
CEP: 14801-390 - Fone/fax: (16) 3336-6700  
seebaqa@uol.com.br 
www.bancariosararaquara.org.br
 
Sindicato dos Bancários de Assis e Região
Rua 24 de Maio, 238 - Vila Xavier
Assis/ SP - CEP: 19800-030
Tel: (18) 3322-5376 / Fax: 3322-5959
bancariosassis@femanet.com.br
www.bancariosassis.org.br
 
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
do Ramo Financeiro de Barretos e Região
Rua 18, 1.010 – Centro - Barretos/SP
CEP: 14780-060 - Fone / fax: (17) 3322-3911 
sbbarretos@sbbarretos.org.br
www.sbbarretos.org.br 

Sindicato de Bragança Paulista e Região
Rua Coronel Teófi lo Leme, 790 - Centro
Bragança Paulista/SP - CEP: 12900-005
Fones: (11) 4034-0893 / Fax: 4032-3696
contato@bancariosbraganca.org
www.bancariosbraganca.org
 
Sindicato dos Bancários de Catanduva e Região
Rua Pernambuco, 156 - Centro – Catanduva/SP
CEP: 15800-080 - (17) 3522-2409/ Fax:3522-5603
seebcat@bancariosdecatanduva.com.br
www.bancariosdecatanduva.com.br
 
Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região
Rua Paulo Lenk, 128 - Centro – Guarulhos/SP
CEP: 07094-040 - Tel: (11) 2440-7888 
seebguarulhos@uol.com.br
www.bangnet.com.br

Sindicatos filiados
Sindicato dos Bancários de Jundiaí e Região
Rua Prudente de Moraes, 843 - Centro – Jundiaí/SP
CEP 13201-004 - (11) 4521-9711/ Fax: 4521-9423
seebjdi@terra.com.br 
www.bancariosjundiai.org.br  
 
Sindicato dos Bancários de Limeira e Iracemápolis
Rua Dr. Sebastião Toledo Barros, 34 - Limeira/SP
CEP: 13480-222 - (19) 3442-3305 / Fax: 3452-6690
sindbanc@ntelecom.com.br
www.seeblimeira.org.br 
 
Sindicato dos Bancários de Mogi das Cruzes e Região
Rua Engenheiro Eugênio Motta, 102
Jardim Santista - Mogi das Cruzes/SP – CEP: 08730-120
(11) 4724-9117 / Fax: 4724-8721
sindicato@bancariosmogi.com.br 
www.bancariosmogi.com.br
 
Sindicato dos Bancários e Financiários
de Presidente Prudente e Região
Rua Cassemiro Dias, 379 - Vila Nova
Presidente Prudente/SP - CEP: 19010-280
(18) 2104-1099/ Fax: 3221-1632
seebprud@stetnet.com.br
www.bancariosprudente.org.br 

Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região
Rua São Bento, 413 - São Paulo/SP
CEP: 01011-100 - (11) 3188-5200/3241-3549
sgeral@spbancarios.com.br 
www.spbancarios.com.br
 
Sindicato dos Bancários e
Financiários de Taubaté e Região 
Rua Dr. Silva Barros, 248 - Centro – Taubaté/SP
CEP: 12080-300 - (12)3633-5329/ Fax: 3633-5366
contato@bancariostaubate.com.br
www.bancariostaubate.com.br
 
Sindicato dos Bancários do Vale do Ribeira
Rua Dom Pedro II, 40 - Registro - SP
CEP: 11900-000 - Tel/fax: (13) 3821-4200 
sindbancariosvaledoribeira@uol.com.br
www.sindbancariosvaledoribeira.org.br 
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Presidente: 
Luiz César de Freitas (Alemão)

secretário geral: 
Roberto Rodrigues

diretora de administração e Finanças:
Aline Molina

secretária de imprensa
Jackeline Machado

jornalistas:
Juliana Satie (MTb: 39.567/SP) 
Lucimar Cruz Beraldo (MTb 20.642/SP)

Projeto gráfico
Tadeu Araujo

Pça da República, 468 - 3º andar
CEP 01045-000 - Centro - São Paulo/SP
Tel. (11) 3361-4419 • Fax 3337-6822 • 
sgeral@fetecsp.org.br 
www.fetecsp.org.br 

Consolidando conquistas.
Construindo avanços.

E x p e d i e n t e

Publicação de responsabilidade da
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Consolidando conquistas.
Construindo avanços.


