
Jornal do Bancário
Informativo do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro de Barretos e Região Terça-Feira, 07 de Julho de 2009 - N.º 319

Bancários de Barretos e Região iniciam
debates da Campanha Nacional 2009

O cenário atual de incorporações bancárias, a con-
juntura econômica de baixa inflação e as condições
de trabalho dos bancários frente à manutenção dos
lucros elevados dos bancos foram temas dos debates
realizados pelos Sindicatos dos Bancários de Barretos,
Araraquara e Catanduva na Conferencia Regional da
Fetec-Cut/SP, realizada no dia 27/06 na sede de Cam-
po do Sindicato dos Bancários de Barretos e Região.

Para os participantes, a atual crise financeira glo-
bal não será impedimento para os trabalhadores rei-
vindicarem manutenção da política de aumento real,
melhores condições de trabalho, PLR (Participação
nos Lucros e Resultados) mais justa e defesa do em-
prego, dentre outras reivindicações.

De acordo com o presidente do sindicato, Marco
Antônio Pereira, “O primeiro passo foi dado com a
realização desta plenária Regional, apontamos
para um novo formato preparatório da campa-
nha, cujos debates foram divididos em quatro blo-
cos: Emprego e remuneração; Saúde e condições
de trabalho; segurança e previdência”.

A resposta da categoria à consulta feita pelo sindicato começa a definir as prioridades para 2.009.

11ª Conferência Estadual elege prioridades da
Campanha Nacional dos Bancários 2009

Emprego, remuneração, condições de trabalho,
efetivar mudanças na parcela adicional da PLR e Cam-
panha unificada, estão no topo das prioridades para
a Campanha Nacional 2009, conforme debates rea-
lizados no dia 4/07, durante a 11ª Conferência Esta-

dual dos Bancários de SP.
Com participação de 300 delegados, a Conferên-

cia Estadual avaliou os cenários possíveis para a cam-
panha que está começando. Dentre as questões de
maior relevância estão uma conjuntura de baixa infla-
ção e a atual onda de fusões/incorporações de ban-
cos com forte impacto no nível de emprego no setor.

A luta pelo aumento real volta à pauta dos bancá-
rios, após cinco anos consecutivos de efetiva con-
quista. Para os delegados presentes à conferência,
essa é uma política que deve ser mantida. Deste modo,
diante de uma projeção de inflação acumulada de
4,72%, a Conferência Estadual aprovou o índice de
10% com reivindicação de reajuste salarial.

Para o presidente do sindicato, Marco Antônio
Pereira, que se fez presente na Conferência juntamente
com os demais diretores da entidade, “os debates

realizados mostraram-se bastante produtivos".
Além da aprovação da minuta, foram eleitos os dele-
gados que irão participar da 11ª Conferência Nacio-
nal, que ocorrerá no período de 17 a 19 de julho
também em São Paulo.



NOSSA CAIXA / BB

JURÍDICO

BB assume compromisso de formular proposta global de Saúde na Nossa Caixa
Em negociação no dia 25/06 com a Executiva do

Comando dos Funcionários da Nossa Caixa, o Ban-
co do Brasil assumiu o compromisso de concluir, no
prazo máximo de 60 dias, os estudos que servirão de
base para formulação de uma proposta de Saúde para
o conjunto dos funcionários do banco paulista, atual-
mente em processo de incorporação pela instituição
federal.

A negociação foi agendada para debater a sus-
pensão de novas adesões de aposentados ao FEAS
(Fundo Economus de Assistência Social). O BB está
preocupado com o expressivo aumento das adesões
frente aos cálculos já realizados para viabilização do
fundo como garantidor da saúde de aposentados e

seus dependentes. Durante a negociação com a Exe-
cutiva do Comando dos Funcionários da Nossa Cai-
xa, o gerente executivo de Divisão, José Roberto
Mendes do Amaral, também concordou em autorizar
adesões ao plano de saúde PLUS aos funcionários

que participaram do PDV de 2004 e que na época
fizeram a opção de não adesão ao PLUS.

Na avaliação dos representantes cutistas, a nego-
ciação mostrou-se satisfatória. “Apesar de não ter-
mos conseguido inviabilizar a suspensão de novas ade-
sões ao FEAS, conquistamos um período pré-deter-
minado para que as questões de saúde possam ser
negociadas sobre dados concretos”, afirma Carlos
Orpham, diretor do sindicato e novo representante
da FETEC/CUT-SP na Executiva do Comando dos
Funcionários da Nossa Caixa.

Nova rodada de negociação para debater os de-
mais temas decorrentes da incorporação BB/Nossa
Caixa está agendada para 15 de julho.

Sindicato irá ajuizar ação coletiva contra mudanças no HolandaPrevi
Diante da in-

transigência do
Santander em
abrir negociações
sobre a alteração
unilateral feita
pelo    banco no
HolandaPrevi, fun-

do de pensão dos empregados oriundos do Real, o
sindicato irá ajuizar uma ação coletiva para garantir
os direitos dos trabalhadores. As mudanças nas re-
gras de contribuição ao fundo causarão prejuízos aos
participantes inscritos até o dia 31 de maio de 2009.

Para isso, conforme avaliação jurídica, o sindicato
irá realizar assembléia específica dos funcionários do
ex-Real e participantes do HolandaPrevi para deba-
ter com os trabalhadores a opção de buscar pela via
judicial a manutenção do plano antigo.

É importante que os participantes do HolandaPrevi,
que ainda não são sócios do sindicato, façam logo a
sua sindicalização, uma vez que a Justiça costuma não
estender decisões para os não-associados em caso
de ações coletivas.

O Santander implantou o novo plano do
HolandaPrevi no último dia 1º de junho, sem qual-
quer negociação com as entidades sindicais. Os par-

ticipantes também não possuem representantes elei-
tos no Conselho Deliberativo nem no Conselho Fis-
cal. Assim, o banco reduziu de forma unilateral as suas
contribuições para os cerca de 32 mil participantes
do plano antigo, o que diminuirá as futuras
complementações de aposentadoria.

A Contraf-CUT levou o tema para mesa de nego-
ciação com o banco, mas a empresa não aceitou ini-
ciar o debate. Além disso, a Confederação e outras
entidades, entraram com recurso administrativo na Se-
cretaria da Previdência Complementar (SPC), pedindo
a impugnação do registro e a manutenção do plano
antigo do HolandaPrevi.

Um novo modelo de Programa de Participação
nos Resultados com pagamento linear para todos os
trabalhadores, a ser negociado com as entidades sin-
dicais. Esse foi um dos temas abordados na negocia-
ção do dia 23, entre a direção do Santander e repre-
sentantes dos bancários. O banco propôs um pro-
grama global e garantiu o processo negocial.

Os dirigentes sindicais defenderam também que o
novo formato não vincule o valor do PPR ao índice
de satisfação de clientes, como é hoje.

HolandaPrevi – Os bancários reivindicaram o can-

celamento imediato do novo HolandaPrevi, implan-
tado sem negociação com os trabalhadores. Isso é
um retrocesso nas relações sindicais, contrariando a
orientação do presidente mundial do Santander, Emílio
Botín, que na assembléia dos acionistas, na Espanha,
afirmou que a relação com os sindicatos se baseia no
diálogo e compromisso.

Outros temas da negociação foram Banesprev,
novos planos de saúde, novo PCS, “pijama”, abono
indenizatório, férias, centro de realocação,
dentre outros.

SANTANDER / ABN REAL

Bancários cobram PPR linear
e suspensão do novo HolandaPrevi

Alterações unilaterais no HolandaPrevi desmentem Botín que fala em diálogo e compromisso.

EDITAL DE CONVOCAÇÃ0 DE ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS
DO RAMO FINANCEIRO DE BARRETOS E REGIÃO,
inscrito no CNPJ sob o nº 44.790.079/0001-77, por seu
presidente, convoca todos os empregados do Banco
Santander Brasil S/A (ex-ABN AMRO REAL S/A) partici-
pantes da HOLANDAPREVI SOCIEDADE DE PREVI-
DÊNCIA PRIVADA, sindicalizados ou não, dos municípi-
os de Barretos, Guaíra e Bebedouro pertencentes a base
territorial do sindicato, para Assembléia Geral Extraordiná-
ria que será realizada dia 13 do mês de julho de 2009, em
primeira convocação às 17:30 horas e em segunda convoca-
ção às 19:30 horas, na sede do Sindicato, situado Rua 18 Nº
1.010, para discussão e aprovação da seguinte ordem do dia:

1-Autorização à Diretoria do Sindicato para
propositura de ação coletiva objetivando a manutenção do
custeio do Plano de Aposentadoria HolandaPrevi aos parti-
cipantes ingressos no referido plano até 31 de maio de 2009,
delegando poderes para tanto.

Barretos, 06 de Julho de 2.009.
Marco Antonio Pereira

Presidente



HSBC

HSBC diz priorizar Brasil. Bancários cobram melhoria nas condições de trabalho

Caixa atropela debate com empregados e inicia alterações no plano de carreira
CAIXA

A direção da Caixa Econômica Fe-
deral deu um tiro no próprio pé ao to-
mar iniciativas extremamente danosas
para o processo de discussão do Plano
de Cargos Comissionados. A postura
da empresa, aliás, deixa de lado com-
promissos assumidos no desfecho da
campanha salarial do ano passado.

A Contraf/CUT, a Comissão Exe-
cutiva dos Empregados e os sindicatos
de bancários foram surpreendidos on-
tem com a divulgação de informações
sobre alterações promovidas pela em-
presa nos normativos relacionados ao
plano de carreira, sem ao menos co-

municação prévia. Com isso, as discus-
sões e o calendário previsto para a for-
mulação de propostas e para as nego-
ciações entre as partes foram atropela-
dos.

As alterações nos normativos estão
interligadas a outros fatos igualmente
perversos. Havia reunião marcada para
o dia 22 de junho, na qual a empresa
apresentaria suas sugestões de mudan-
ças nos normativos RH 060 e RH 040,
mas o encontro foi desmarcado pela
Caixa.

As mudanças no plano de carreira
revelam a opção da empresa por inter-

romper o diálogo e impor o que lhe in-
teressa. De acordo com as primeiras in-
formações, as mudanças em normativos
são as mais diversas, incluindo itens re-
lativos a cargos e atribuições (RH 060),
a processos seletivos (RH 040), ao
exercício de cargos em comissão (RH
022) e a cargos efetivos (RH 175).

O diretor do sindicato e funcionário
da Caixa Econômica Federal, Jairo
Fernando Thomazelli, afirma que as re-
presentações dos empregados estão
analisando o real alcance das medidas,
mas, de antemão, repudiam a atitude da
direção.

O descaso completa-se com ofício
da Caixa à Contraf/CUT, informando
que a apresentação da proposta da
empresa para o PCC, que iria ocorrer
no dia 30 de junho, terá que ser adiada
para o dia 17 de julho. "É muito grave
essa atitude da empresa em relação aos
empregados e suas entidades represen-
tativas, porque indica que a intenção é
implantar unilateralmente o PCC, atitu-
de que pode comprometer o processo
de negociações permanentes,
construído ao longo dos últimos anos",
ressalta Jair Pedro, coordenador da
CEE/Caixa.

O HSBC decidiu aumentar sua aposta nos mercados emergentes. Agora, o
banco passará a buscar 60% de seu resultado nestes mercados e 40% nos nas
economias mais desenvolvidas, ante uma expectativa anterior de 50% para cada
lado. A informação é de matéria publicada no jornal Valor Econômico no dia
22/06.

O banco anunciou que os investimentos no Brasil se darão principalmente nas
agências Premier. As agências Premier são projetadas para atender clientes que
ganham pelo menos R$ 5 mil por mês e que tenham R$ 50 mil disponíveis para
investimentos.

Com isso, o banco deixa de lado sua responsabilidade para com a sociedade
brasileira ao se afastar da meta de bancarização da população. O lucro do HSBC
no Brasil em 2008 cresceu 3,5%, para US$ 910 milhões.

Para Sérgio Siqueira, diretor da Contraf-CUT e funcionário do HSBC, se o

banco quer melhorar seus resultados no Brasil, precisa investir na contratação e
valorização de bancários. "O banco inglês precisa 'colocar mais fichas ' em
seus trabalhadores. Hoje a situação dos funcionários do HSBC é de sobre-
carga de trabalho, falta de perspectiva e pressão constante, levando ao de-
senvolvimento de doenças profissionais. A falta de funcionários é gritante, o
que leva o banco ser há mais de um ano líder em reclamações no Banco
Central", avalia.

Sérgio informa que a Contraf-CUT e o movimento sindical bancário está co-
brando do novo presidente do banco no Brasil, Conrado Engel, o agendamento
de uma reunião para tratar dos principais problemas dos trabalhadores. "O ban-
co pratica o pior salário do mercado nacional e ainda submete seus traba-
lhadores a uma pressão enorme, levando vários bancários a pedir
demissão", afirma.

BRADESCO

Campanha Inovar é... continua
Os trabalhadores do Bradesco já podem agora

ensinar à nova direção do Banco o que é realmente
inovar. Com o mote Inovar é..., a campanha de valo-
rização dos funcionários apresenta e cobra 13 reivin-
dicações históricas dos bancários da instituição.

A campanha foi feita com a distribuição de um ál-
bum e figurinhas aos funcionários que relembram os
famosos bonequinhos do Amar é..., famosos por ilus-
trar capas de cadernos e álbuns na década de 1980.

Além de estimular o debate e a conscientização
dos funcionários, os primeiros 20 participantes que
completarem o álbum, com figuras distintas, ganha-
rão uma camiseta.

A campanha segue até final de julho.

Inovar é combater o assédio moral
Inovar é respeitar o direito de greve
Inovar é permitir livre acesso do sindicato
Inovar é conceder licença maternidade de seis meses
Inovar é respeitar a diversidade
Inovar é incluir os pais dos bancários no plano de saúde
Inovar é manter plano de saúde na aposentadoria
Inovar é respeitar os lesionados
Inovar é oferecer PCCS
Inovar é conceder o auxílio educação
Inovar é dar segurança a clientes e bancários
Inovar é Treinet no horário de trabalho e sem pressão
Inovar é pagar salários e PLR maiores



INTEGRAÇÃO

Sindicato promove 4ª Integração dos Bancários da Ativa e Aposentados
Centenas de bancários juntamente com seus fami-

liares, participaram no dia 20/06 da 4ª Integração dos
Bancários de Barretos e Região.

A festa já é tradicional e visa confraternizar os
trabalhadores da ativa, aposentados e familiares
das 16 cidades pertencentes à base territorial da

entidade.
Durante todo o dia, crianças, jovens e adultos se

divertiram com uma variada programação, que
contou com torneio de futebol society, campeonato
de vôlei misto, torneio de truco, sorteio de brindes e
churrasco.

A 4ª Integração aconteceu no Clube dos
Bancários de Barretos e contou com a participação
do presidente da FETEC-CUT/SP, Sebastião
Cardozo e do presidente do Sindicato dos Bancários
de São Paulo, Luiz Claudio Marcolino.

O ingresso foi 1kg de alimento não perecível.



Equipes participantes da 4ª Integração dos Bancários

Equipe Campeã do Futebol Society
Santander / Caixa / BB / Bradesco Guaíra

Equipe Vice Campeã do Futebol Society
Santander / ABN Real Barretos

Equipe 3ª Colocada do Futebol Society
Bradesco Morro Agudo

Equipe Credicitrus BebedouroEquipe Branossa Monte Azul PaulistaEquipe Bradesco Barretos

Equipe Itaú Barretos Equipe Unibanco Barretos Equipe Santander Colina

Torneio de Truco



CURSO DE FÉRIAS

Sindicato dos Bancários de Barretos e Região promove Curso da ANBID
O Sindicato dos Bancários de Barretos e Região,

iniciou no dia 01 de Julho a primeira turma do Curso
de Certificação da ANBID - Associação Nacional
dos Bancos de Investimento, voltado para adminis-
tradores, universitários, funcionários de banco,
prestadores de serviço e interessados que queiram
elevar o nível de conhecimento e de qualidade do
mercado de produtos de investimentos.

O curso está sendo ministrado pelo Professor de
Administração, Celso Almeida de Carvalho e será
oferecido mais duas turmas sendo que a primeira CPA
10 teve início dia 01/07 e encerrou no dia 04/07.

A segunda inicia em 15/07/2009 e encerra em
18/07/2009.

A terceira turma do curso de férias CPA 10 terá

inicio em 27/07/2009 e vai até 30/07/2009. O horá-
rio é das 19h30 as 23h00 e no sábado  das 14h00 as
18h00.

“Seu Programa de Certificação Continuada
tem por finalidade promover o aumento da
capacitação dos profissionais do mercado de ca-
pitais que têm contato, presencial ou à distância,
com os investidores na comercialização de produ-
tos de investimentos”, informou o presidente da
entidade, Marco Antonio Pereira.

As vagas são limitadas. Maiores informações po-
dem ser obtidas na sede do Sindicato dos Bancários,
localizada à Rua 18, nº. 1010 esquina com a avenida
13 - Centro, ou pelos telefones 17-3322-3911 ou
17-3322-3130, falar com Solange.

Sindicato dos Bancários doa alimentos arrecadados
durante a 4 ª Integração para Entidade Assistencial

Os alimentos arrecadados durante a 4ª Integração
dos Bancários realizada no dia 20/06 (sábado),  fo-
ram entregues no dia 23/06  à Casa Transitória André
Luiz que atende  atualmente 163 pessoas entre ido-
sos, jovens e crianças especiais, “onde a doação é
de grande utilidade para a entidade”, informa a
diretora Social Sady Alli Mussa. O presidente do sin-
dicato  Marco Antonio Pereira, ressaltou que o sindi-
cato além de atuar na defesa dos direitos e interesses
da classe trabalhadora cada vez mais vem se valendo
do lema de “Sindicato Cidadão”, com campanhas que
buscam atender as necessidades da comunidade.

SINDICATO CIDADÃO

CAMPANHA DO AGASALHO

Sindicato dos Bancários faz entrega
das doações da Campanha do Agasalho

O Sindicato dos Bancários encerrou no dia 01/06
a sua tradicional “Campanha do Agasalho”.

As agências bancárias de Barretos durante o mês
de maio/2009 funcionaram como postos de arreca-
dação e receberam os cestos identificados da
campanha.

A exemplo dos anos anteriores, o sindicato, atra-
vés de sua diretora, Sady Alli Mussa, ressaltou a co-
laboração de todos os bancários na doação de mate-
rial, bem como, na divulgação da campanha junto aos

clientes e usuários dos bancos que colaboraram com
doações de roupas, cobertores, calçados e agasa-
lhos, que somaram aproximadamente 4 mil peças.

Segundo o presidente da entidade, Marco Anto-
nio Pereira, todo o material foi dividido entre as se-
guintes Entidades Assistenciais de Barretos: Casa
Transitória André Luis, Lar das Crianças, Casa de
Convivência Dr. Mariano Dias, além das famílias ca-
rentes cadastradas pela entidade. A entrega aconte-
ceu no dia 08/06 na sede do sindicato.

1ª Turma do Curso ANBID - 01/07

Sindicato apresentou o balanço de forma
transparente e participativa.

As contas do Sindicato referentes ao exercí-
cio 2.008 foram aprovadas pelos bancários em
assembléia realizada no dia 25 de Junho de 2.009
na sede da entidade. Os trabalhadores tiveram
também a oportunidade de esclarecer dúvidas
sobre os números apresentados.

De acordo com o tesoureiro do sindicato,
Josimar Aparecido Garcia, um dos principais in-
vestimentos da entidade, divulgado no balanço,
refere-se à ação sindical. “Esse investimento é
o que fortalece nossa luta em busca de mais
conquistas”, ressalta o tesoureiro.

- FINANÇAS -
Bancários aprovam contas



COMBATE À VIOLÊNCIA SEXUAL

DIPLOMA

Sindicato continua Campanha de Combate à
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes

Na manhã do dia 26/06, no salão de eventos do “Tancredão”, o Sindicato dos
Bancários, durante atividade conjunta com o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, Departamento de Educação, Rede
Criança, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e Instituto
Cerbel, lançou publicamente na cidade de Bebedouro
a Campanha contra o abuso e a exploração sexual de
crianças e adolescentes.

Coordenada pela Federação dos Bancários (Fetec-
CUT/SP), a Campanha já havia sido lançada, pelo sin-
dicato, no mês de maio, no seio da categoria bancária,
porém desta vez o objetivo foi o de atingir toda a popu-
lação de Bebedouro.

A atividade contou com uma palestra proferida pela
Diretora do Sindicato e de Políticas Sociais da Fetec-
CUT/SP, Maria Izabel da Silva, que explicou o teor e
motivos da campanha, além de apresentar os materiais

de apoio como cartaz, cartilha, jornal e adesivos confeccionados especialmente
para esse trabalho. Para Carlos Orpham, diretor do Sindicato dos Bancários,
“esse foi mais um momento importante de participação da entidade num tema que
deve ser discutido por todos, em busca de uma sociedade melhor”, registra.

“A campanha visa alertar e conscientizar a popula-
ção sobre abusos sexuais e exploração sexual comer-
cial contra crianças e adolescentes, suas causas,
consequências, formas de identificação e de preven-
ção, e é realizada em conjunto com a Confederação
Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro
(CONTRAF/CUT), Sindicato dos Bancários de São
Paulo, Osasco e Região e Afubesp - Associação dos
Funcionários do Grupo Santander, lançamos a campa-
nha no mês de Maio em Barretos e agora estamos es-
tendendo a outras cidades da base territorial”, diz Mar-
co Antônio Pereira presidente do sindicato.

Nova palestra foi proferida na cidade de Bebedouro.

Presidente do Sindicato recebe diploma Nome da Semana
O presidente do sindicato, Marco Antônio Pereira,

recebeu no programa O Repórter Sabe Tudo da inde-
pendente AM de Barretos, o diploma Nome da Semana
pela atuação da entidade na campanha de combate a vi-
olência sexual contra crianças e adolescentes, Foi levado
em consideração o fato de haver figurado de maneira hon-
rosa e dignificante. No noticiário, foi outorgado o titulo
nome da Semana pelo que lhe foi conferido o diploma em
penhor de seu reconhecimento e admiração, pela “Rádio
Independente” e pelo Jornal “O Diário”.

Durante o programa Repórter Sabe Tudo, o presi-
dente enfatizou a importância da ação social da entidade
diante de uma questão urgente e preocupante. “É preciso
esclarecer a sociedade que o abuso sexual de crianças e
adolescentes é crime”, frisou o presidente.

A Contraf-CUT e movimento sindi-
cal discutem com Itaú Unibanco pro-
postas para evitar demissões e garantir
direitos dos bancários dos dois bancos.

Um importante avanço conquistado
na última rodada de negociação, reali-
zada no dia 10 de Junho, foi o progra-
ma de incentivo à aposentadoria, que

ainda pode melhorar.
Os trabalhadores reivindicaram a

abertura de discussão para a criação de
um PCS para todos os funcionários,
além da antecipação do PCR de 50%
do valor pago em 2.008, que foi de R$
1.800, e exigiu ainda a desvinculação
do auxílio-educação da PCR. Os ban-

cários solicitaram também a discussão
de um programa unificado de auxílio
educação para os funcionários do Itaú
e Unibanco.

Outros temas debatidos foram: Cen-
tro de Realocação, novo PAC (Plano
Aposentadoria Complementar) e de-
mais fundos de pensão.

Prioridade é o emprego
ITAÚ / UNIBANCO
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Entrega de Troféus da 4ª Integração

Campeão Futebol Society
Santander / Caixa / BB / Bradesco Guaíra

Vice Campeão Futebol Society
Santander / ABN Real Barretos

3º Colocado Futebol Society
Bradesco Morro Agudo

Goleiro menos vazado
Fabrício - Santander/ABN Real Barretos

Artilheiro Futebol Society
Marcelo - Santander Guaíra

Campeão Volei Misto
Banco do Brasil - Guaíra

Vice Campeão Volei Misto
Banco do Brasil - Guaíra

Abaixo alguns brindes sorteados

Pacotes para a Festa do Peão

Juliana / Itaú Leandro / Bradesco

Passaportes
Barretos Country Thermas Parque

Cristina / Nossa Caixa Marcelle / Bradesco


