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DIRETORIA DÁ INÍCIO AOS DEBATES

Com a participação de representantes da 
FETEC-CUT-SP, foi realizada no dia 22 de maio 
na sede do sindicato em Barretos, uma plenária 
com a diretoria da entidade objetivando discu-
tir propostas para Campanha Nacional 2013. 
Inicialmente foi feita uma análise de conjuntura 
abordando os possíveis cenários para a Campa-
nha Nacional dos Bancários deste ano.

Os temas abordados foram: Emprego, 
Remuneração, Saúde, Condições de trabalho, e 

organização do movimento que irão nortear os 
debates nas assembleias e conferências.

O calendário de�nido das conferências é 
o seguinte: Regional 29/07 em Catanduva; Es-
tadual 13/07 em São Paulo e Nacional de 19 a 
21/07 também em São Paulo. A pauta com to-
das as reivindicações deve ser entregue à FE-
NABAN (Federação Nacional dos Bancos) até a 
primeira quinzena de agosto para dar início às 
negociações. A data base dos bancários é dia 1º 

CAMPANHA NACIONAL 2013CAMPANHA NACIONAL 2013

Marco Antônio Pereira - Presidente do SEEB Barretos fez a abertura dos trabalhos

de setembro. 
No ano passado a categoria promoveu 

greve de 8 dias antes de entrar em acordo com 
os bancos. Os bancários fecharam com reajuste 
de 7,5% (2% de aumento real), um acréscimo 
de 8,5% no piso salarial e nos auxílios - refeição 
e alimentação (ganho real de 2,95%) e aumenta 
10% no valor �xo da regra básica e no limite da 
parcela adicional da Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR).

Novo convênio de viagens veja na última página
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Em função do dia nacional de luta reali-
zado em todo Brasil no dia 11 de abril contra 
falta de funcionários, pelo �m das demissões, 
das metas abusivas e do assédio moral, o banco 
Santander entrou  na Justiça contra o SINDI-
CATO DOS BANCÁRIOS DE BARRETOS E 
REGIÃO,  Contraf-CUT, federações e diversos 
outras entidades em vários estados do país, ale-

gando "prejuízo irreparável à imagem do San-
tander”.

O banco utiliza a estratégia de levar para 
a Justiça um tema que deveria ser abordado na 
esfera do trabalho. “O melhor caminho para 
esse tipo de situação é o estabelecimento ime-
diato de uma mesa de diálogo disposta a escutar 
e avaliar os problemas que ambas as partes têm 
a apresentar. Essa postura representa, na ver-
dade, um ataque ao movimento sindical como 
um todo e não somente aos bancários. A estra-
tégia fere o direito de organização e liberdade 
de expressão, com a clara tentativa de coibir a 
luta por melhores condições de trabalho” diz o 
presidente do sindicato, Marco Antônio Pereira.

Liberdade de expressão – Em relação ao 
pedido de indenização, o Juiz de direito da 1ª 
Vara Cívil da Comarca de Barretos-SP, Dr Clau-
dio Barbaro Vita declarou, no despacho da ação, 
que no presente momento, não há elementos 
su�cientes nos autos para o cerceamento do di-
reito de opinião e livre manifestação da ideia e 
do pensamento por parte dos réus. E em relação 

SANTANDER

Santander tenta calar
os trabalhadores

Em diligência efetuada em duas agências 
no município de Barretos no dia 23/05 no Ban-
co Santander,  pelos auditores �scais do Minis-
tério do Trabalho e Emprego  da Secretaria de 
inspeção do trabalho foi constatado que alguns 
dos funcionários já contratados para uma jor-

A UNI Finanças lançou dia  28/05,  uma 
campanha internacional por meio da qual sin-
dicatos e trabalhadores de todas as categorias e 
em todos continentes podem assinar uma car-
ta online a ser encaminhada ao presidentes do 
Santander no Brasil, Jesús Zabalza, e do grupo 
na Espanha, Emilio Botín.

O Santander liderou em abril pelo tercei-
ro mês o ranking de reclamações contra os ban-
cos com mais de um milhão de clientes. Na lis-
ta aparecem, em seguida, Banco do Brasil, Itaú 
Unibanco, HSBC e Bradesco.

O número de queixas contra instituições 

ao pedido de indenização em Ação formulada 
contra o Seeb de São Paulo, Osasco e Região, a 
juíza Claudia Pavone Faraco declarou, no des-
pacho da ação, que o “país traçou um longo e 
tortuoso caminho até que se assegurasse, quer 
aos trabalhadores, quer à população em geral, a 
liberdade de expressão”. Ao avaliar o fato de que 
o protesto foi feito por entidades representan-
tes dos bancários contra um banco, concluiu: 
“A sociedade já conta com maturidade su�cien-
te para avaliar tal tipo de manifestação, sendo 
desnecessária e até mesmo arbitrária qualquer 
intervenção judicial, no sentido de tolher a li-
berdade de expressão”.

Apoio internacional – Os bancários bra-
sileiros receberam o apoio e a solidariedade de 
trabalhadores do Santander de diversos países 
da América Latina e Europa, que compõem a 
Rede Sindical do Santander, durante a 7ª Reu-
nião Conjunta das Redes Sindicais dos Bancos 
Internacionais, ocorrida de 6 a 8 de maio, em 
Assunção, promovida pela UNI Américas Fi-
nanças e Coordenadora das Centrais Sindicais 
do Cone Sul.

Santander em Barretos é autuado pelo MTE nas duas principais agências no mesmo dia
nada de oito horas laboravam além desta jorna-
da, motivo pelo qual foi lavrado o auto de infra-
ção, capitulado no artigo 225 da CLT.

Para o presidente do sindicato dos ban-
cários de Barretos e Região, Marco Antônio 
Pereira, com esta constatação �ca evidente a 

sobrecarga de trabalho exercida sobre os ban-
cários em  virtude das dispensas que o banco 
vem promovendo a cada dia. “ Vamos continuar 
denunciando, não nos omitiremos de cumprir 
com o nosso papel  que é lutar pela classe traba-
lhadora” conclui Marco.

UNI Finanças lança campanha contra práticas antissindicais do Santander
A campanha é uma resposta à tentativa 

do banco espanhol de intimidar as entidades 
sindicais no Brasil por intermédio de ações na 
Justiça, ferindo direito à liberdade de expressão 
e à organização sindical. 

Além de organizar a campanha, a UNI 
Finanças, braço do sindicato global que repre-

senta três milhões de trabalhadores no planeta 
da área de �nanças e seguros, encaminhou no 
último dia 22 uma carta para os dois dirigentes 
do banco.

Os documentos foram assinados pelo 
chefe mundial da UNI Finanças, Márcio Mon-
zane.

�nanceiras aumentou 32,58% em março, em 
relação a fevereiro, segundo dados divulgados 
pelo Banco Central no dia 15/05. Foram consta-
tadas 2.356 reclamações procedentes, maior nú-
mero de queixas absolutas desde maio de 2009. 

O critério utilizado pelo BC é o número 

absoluto de queixas ponderado pelo número de 
clientes protegidos pelo Fundo Garantidor de 
Créditos (FGC) multiplicado por 100.000. Com 
isso, chega-se a um índice.

Fonte: Contraf-CUT com Valor Econômico

Santander lidera ranking de queixas de clientes no BC

Atividade em Barretos 11/04



Conecef aprova reivindicações especí�cas dos empregados da Caixa
O 29º Congresso Nacional dos Empregados da Caixa Econômica 

Federal (Conecef), ocorrido nos dias 17 a 19/05, aprovou as reivindica-
ções especí�cas e rea�rmou a estratégia de campanha nacional uni�cada 
da categoria. Participaram  337 delegados, sendo 217 homens e 120 mu-
lheres.

Os delegados reforçaram a �nalidade do Conecef para discutir e 
deliberar sobre as especi�cidades dos empregados da Caixa, elaborando 
a pauta de reivindicações a ser negociada com a empresa no processo de 
negociação permanente e na mesa concomitante com a mesa da FENA-
BAN na Campanha Nacional dos Bancários.

Segundo Márcio Reis, empregado da Caixa e diretor do sindicato 
que se fez presente no encontro, as principais reivindicações pautadas fo-
ram: jornada de seis horas para todos, mais contratações, valorização do 
plano de cargos e salários, melhorias na logística e �m do assédio moral. 
O evento teve como lema Sou da Caixa, faço um Brasil melhor - Sobra 
trabalho, faltam estrutura e reconhecimento. Foram discutidas questões 
que afetam todos os bancários indistintamente, do caixa ao gerente, além 
dos empregados lotados nas áreas meio. 
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A plenária �nal do 24º Congresso Na-
cional dos Funcionários do BB aprovou no dia 
19/05  uma série de propostas para os quatro 
grandes eixos que foram debatidos no Con-
gresso - que são remuneração e condições de 
trabalho, saúde e previdência, organização do 
movimento e Banco do Brasil e o Sistema Fi-
nanceiro Nacional - para fazer enfrentamento à 
pior administração do BB dos últimos anos, que 
ataca o funcionalismo, coloca em risco o banco, 

24º Congresso aprova reivindicações especí�cas do funcionalismo do BB

desviando-o do seu papel de banco público.
O 24º Congresso aprovou a pauta de rei-

vindicações especí�cas, centrada no combate ao 
plano de funções comissionadas, o assédio mo-
ral, a política antissindical e as péssimas condi-
ções de trabalho. Participaram 318 delegados de 
todo o país, dos quais 214 homens e 104 mu-
lheres.

O Congresso rea�rmou a estratégia da 
campanha nacional uni�cada.

318 delegados participaram do 24º Congresso do  BB

De adordo com o diretor do sindicato e 
funcionário do BB, Marcelo Benedito, que par-
ticipou do encontro, a pauta especí�ca do fun-
cionalismo do BB será discutida com o banco 
concomitantemente com a negociação da mi-
nuta nacional de reivindicações da categoria, 
a ser aprovada pela Conferência Nacional dos 
Bancários (de 19 a 21 de julho, em São Paulo) e 
depois negociada com todos os bancos na mesa 
única da FENABAN.

CONGRESSOS NACIONAIS



Centenas de bancários juntamente com 
seus familiares, participaram no dia 25/05 da 7ª 
Integração dos Bancários de Barretos e Região.

A festa já é tradicional e visa confraternizar 
os trabalhadores da ativa, aposentados e familia-

Sindicato promove a 7ª Integração dos bancários da ativa e aposentados
res das 14 cidades da base territorial da entidade.

Durante todo o dia, crianças, jovens e adul-
tos se divertiram com uma variada programa-
ção, que contou com torneio de futebol society, 
torneio de truco, sorteio de brindes e churrasco.

A 7ª Integração aconteceu no Clube dos 
Bancários de Barretos, cujo o ingresso para os 
associados foi a doação de um agasalho.

As fotos estão disponíveis no site do sin-
dicato: www.sbbarretos.org.br
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7ª INTEGRAÇÃO



Equipes participantes do torneio de futebol society da 7ª integração

Equipe campeã do futebol society - Bradesco Barretos

Equipe dos bancos
Itaú / Caixa Barretos

Equipe vice-campeã do futebol society
Santander Barretos

Equipe 3º colocada do futebol society
Santander Bebedouro
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Equipe Rogério Ceni F.C.
Viradouro

Equipe bancários de
Monte Azul Paulista

Equipe Mercantil do Brasil
Bebedouro



Entrega de troféus da VII integração

Equipe de voley masculino
vice-campeã do BB Guaíra

Equipe de voley masculino
campeã do BB Guaíra

Goleiro menos vazado Cleiton - BradescoArtilheiros Edcarlos, Rafael, Marlos, Abner e André

3º Lugar Santander BebedouroVice-campeã Equipe Santander BarretosCampeã Bradesco Barretos

Futebol Society

Voley de areia

EXPEDIENTE: 
Boletim Informativo do Sindicato dos Bancários de Barretos e Região - CUT  Rua 18 n• 1010 - CEP  14780-060 - Barretos/SP  Fone/Fax: (17) 3322-3911  

Site: www.sbbarretos.org.br  E-mail: sbbarretos@sbbarretos.org.br Presidente: Marco Antônio Pereira Sec. de Imp. Comunicações: Celso Duarte de Freitas 
Jornalista Responsável: Rosicris Bittencorth - 32.209 Diagramação:Marcelo Benedito de Camargo - Fotos: Aquino José -Tiragem: 2.000
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Equipe de voley feminino
vice-campeã do BB Guaíra

Equipe de voley feminino
campeã do BB Guaíra



Entrega de brindes aos sorteados durante o evento

Nelson Luiz da Silva Julião
Banco do Brasil / Barretos - Viagem RDC

José Carlos dos Santos
Bradesco / Barretos - Viagem RDC

Márcio Shodi Suzuki
CEF/ Colina - Panela de arroz elétrica

Rômulo Schiavo
Santander / Bebedouro - Mochila Minerva

Carlos Antonio da Silva
Santander / Terra Roxa - Brinde Cia do Esporte

Heloísa Juliana Almeida
HSBC / Barretos - Kit suco Águas Ibirá

Jarbas Antônio de Freitas
Aposentado - Pacote Festa do peão

Ana Paula Vicente Faria
 Credicitrus/ Barretos - Máquina de wa�er

Caio Raggozoni Garcia da Costa
Bradesco / Barretos - Edredon Casa Bella

Rogério Catânio
Itaú / Barretos - Chuveiro Trevão

Dayse Carolina dos Santos
Bradesco / Barretos - Kit Sucos Água Ibirá
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Gustavo Augusto da Conceição
Santander / Barretos - Pacote da Festa do Peão



Edson Carvalho Neto H. Hammoud
Santander / Bebedouro - Alicate 3 Irmãos

Maria Izabel Morgado de Castro
Santander / Jaborandi - Brinde Cia do Esporte

Regis Pereira Junior
Bradesco / Barretos - Kit Suco Kairós

Gilberto Batista dos Santos
Bradesco / Barretos - Kit Limpeza Atlantics

Juliano Augusto Lopes Collos
Bradesco / Guaíra - Pizza Império Pizzaria

Marina Bastos Guirado
Bradesco / Monte Azul - Brinde Cia do Esporte

Leandro Lucas dos Santos
Bradesco / Barretos - Brinde Acad. do Torão

Tatiana Mingorance G. Scalizi
Itaú / Barretos - Brinde Academia do Torão
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Torneio de truco

Dupla vice-campeã 
do torneio de truco: 

Cleiton e Milton

Luiz Alberto Scannavino
CEF/ Barretos - Kit Cerveja

Dupla Campeã do 
torneio de truco: Allan 

e Willian



O Sindicato dos Bancários de 
Barretos e Região encerrou no dia 
31/05 a sua tradicional “Campanha do 
Agasalho”.

As agências bancárias de Barretos 
e Bebedouro funcionaram como postos 
de arrecadação e receberam os cestos 
identificados da campanha durante o 
mês de maio.

A exemplo dos anos anteriores, 
a entidade através de seu diretor 

social, Josimar Garcia, ressaltou a colaboração dos bancários na doação 
de material, bem como na divulgação da campanha junto aos clientes e 
usuários dos bancos que colaboraram com doações de roupas, cobertores, 
calçados e agasalhos, somando aproximadamente 3 mil peças.

Além dos bancos, a sede do sindicato em Barretos e a sub-sede em 
Bebedouro funcionaram como pontos de arrecadação. Na entrada da festa 
da 7ª Integração dos Bancários, também foi realizada a arrecadação de 
doações para a campanha.

Todo material arrecadado foi distribuido a diversas entidades e 
famílias cadastradas.

Campanha do agasalho 2013
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CIDADANIA

Agasalhos arrecadados 
nas agências de Bebedou-
ro e na sub-sede do sin-
dicato foram doados ao 
Centro Assistencial Espí-
rita Raphael Latorre em 
04/06/2013.

Agasalhos arrecadados 
nas agências de Barretos e 
na sede do sindicato foram 
entregues as entidades as-
sistenciais Vila dos Pobres, 
Educandário Sagrado Co-
rações/Casa Abrigo Irmã 
Lourdes, Casa de Convi-
vência Dr. Mariano dias e 
famílias cadastradas.

Sindicato �naliza consulta
para de�nir as prioridades da

Campanha Nacional Uni�cada deste ano
Durante o mês de maio de 2013, os ban-

cários tiveram a oportunidade de manifestar 
sua opinião por meio da consulta que o Sindi-
cato realizou junto à categoria.

A realidade dos trabalhadores nas agên-
cias e departamentos balizará as prioridades 
que serão levadas aos debates nas conferências 
regionais, estadual e nacional, que serão reali-
zados entre o �nal do mês junho e durante o 
mês de julho, para de�nir a pauta da Campanha 
Nacional Uni�cada 2013.

Há vários anos a consulta tem dado o 
norte do que os bancários realmente desejam. 

CAMPANHA NACIONAL

É a primeira participação dos trabalhadores na 
campanha deste ano e um momento muito im-
portante para re�etir sobre o que deve ser rei-
vindicado para melhorar a qualidade de vida 
dos trabalhadores, com a adoção de medidas 
que contribuam para realizar o trabalho digna-
mente.

O resultado da consulta, feita com os 
bancários, será apresentada na Conferência Re-
gional que será realizada no próximo dia 29 de 
junho na cidade de Catanduva-SP. Participarão 
os três sindicatos (Barretos, Araraquara e Ca-
tanduva) que compôe a regional 3 da FETEC. 

2. No período de setembro de 2012 a agosto de 2013, a 
in flação projetada pelo Dieese é de 6,6%. Qual o índice 
de reajuste total (inflação + aumento real) que você acha 
que deve ser reivindicado junto aos banqueiros? 

3. Para conseguir essas propostas, você está disposto a 
participar da Campanha Nacional dos Bancários? (Marque 
todas as alternativas das quais pretende participar) 
 Participando das assembleias
 Participando de reuniões  Passeatas
 Dia de protesto  Paralisação parcial  
 Greve  Não vou participar

4. Qual a importância desses temas atuais para a 
Campanha Nacional dos Bancários? 

Regulamentação do sistema f inanceiro

      Muito importante Importante
 Pouco importante Nenhuma importância

Redução dos juros

 Muito importante Importante
 Pouco importante Nenhuma importância

5. Você teve algum afastamento do trabalho por motivo 
de saúde nos últimos 12 meses?  (     ) SIM    (     ) NÃO

6. Você usou nos últimos 12 meses ou está usando 
medicação controlada?    (     ) SIM           (     ) NÃO

7. Toda a pessoa tem direito à informação e a liberdade 
de expressão de forma que as diferentes ideias, opiniões 
e pontos de vista possam se manifestar em igualdade de 
condições. Você acha a mídia brasileira é:
(     ) Imparcial        (     ) Parcial      (     ) Não sei 

8. Você acha que o Brasil deve debater um novo marco 
regulatório para as comunicações baseado no interesse 
público e na democratização da mídia?
(     ) SIM (     ) NÃO (     ) NÃO SEI

9. Você conhece o projeto de lei 4.330, do deputado 
Sandro Mabel, que regulamenta a terceirização no Brasil, 
possibilitando contratar terceirizados em todas as áreas 
de trabalho, prejudicando o emprego dos bancários? 
(     ) SIM (     ) NÃO

1. Para você, quais devem ser as prioridades da 
Campanha Nacional dos Bancários 2013?

a. Remuneração Fixa Direta (Marque somente duas opções)

 Aumento real (índice acima da inf lação)
 Ampliar o piso da categoria
 14º salário
 PCCS – Plano de Carreiras, Cargos e Salários
 Ampliar gratif icações de funções 
 Criar piso para gerente

b. Remuneração Fixa Indireta (Marque somente duas opções)

 Auxílio-creche/babá de um salário mínimo
 Auxílio-educação
 Cesta-alimentação maior
 Auxílio-combustível
 Plano de previdência complementar
 

c. Remuneração Variável (Marque somente duas opções)

 PLR maior
 Não desconto da PLR nos programas próprios
 Negociar a remuneração total

d. Saúde, condições de trabalho e segurança
    (Marque somente duas opções)

 Combate ao assédio moral
 Combate ao Assédio Sexual 
 Fim das metas abusivas
 Isonomia de direitos aos afastados por licença médica
 Segurança contra assaltos e sequestros
 Adicional de risco de vida nas agências, postos e tesouraria
 

e. Emprego (Marque somente duas opções)

 Garantia de emprego/Rat ificação da Convenção 158 da OIT
 Mais contratações
 Fim das terceirizações
 Ampliação do horário de atendimento com dois turnos
 Jornada de 6 horas para todos sem redução de salários
 Igualdade de oportunidades na contratação, na 
 remuneração e na ascenção pro ssional

Banco:             Agência/Depto:

Função:  

SÓCIO DO SINDICATO:     (     )  Sim       (     )  Não   SEXO:     (     )  Masculino       (     )  Feminino

FAIXA ETÁRIA:     (     ) até 20      (     ) 21-30      (     ) 31-40      (     ) 41-50      (     )acima 50

TEMPO DE BANCO:    (     ) até 5 anos      (     ) 5 a 10 anos      (     ) 11 a 15 anos      (     ) acima de 15 anos

RAÇA/COR     (     ) branca      (     ) preta      (     ) parda      (     ) amarela      (     ) indígena

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS 2013
CONSULTA

 

QUAIS SÃO SUAS 

PRIORIDADES? 

RESPONDA E 

PARTICIPE!

FAX: (17) 3322-3911
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De 25 a 28 de junho de 2013, estarão 
abertas as inscrições de candidatos à Delegado 
Sindical em todas as unidades da Caixa Econô-
mica Federal e do Banco do Brasil em nossa 
base sindical. As eleições se realizarão de 01 de 
julho a 04 de julho de 2013.

Os candidatos interessados deverão con-
tactar qualquer diretor do sindicato pessoal-
mente ou pelo telefone (17) 3322-3911para 
preenchimento da �cha.

Poderá ser candidato qualquer funcioná-
rio da CEF ou do BB desde que seja sindicaliza-
do; caso não o seja, poderá �liar-se ao sindicato 
no ato da inscrição.

Eleição de Delegado sindical 2013 - CEF e BB
Na eleição, será titular o candidato mais 

votado. Os Delegados Sindicais, após eleitos 
pela maioria dos funcionários lotados na res-
pectiva unidade, terão mandato de um (01) ano, 
com início em 15/07/2013.

Compete ao delegado sindical:
a) Apoiar e integrar a luta dos trabalhadores;
b) Representar o sindicato junto aos empre-

gados de sua unidade;
c) Participar   dos   eventos  e   instâncias  

sindicais;
d) Representar os empregados de unidade 

junto ao Sindicato;

e) Acatar e encaminhar as decisões dos Fó-
runs Sindicais;

f) Auxiliar nas entidades sindicais;
g) Manter contato permanente com os co-

legas da unidade de trabalho, discutindo in-
dividual e coletivamente, organizando as suas 
reivindicações, manifestações, críticas e suges-
tões para melhoria das condições de trabalho, 
encaminhando-as ao Sindicato e aos Gestores;

h) Responsabilizar-se pela distribuição dos 
boletins e publicações que digam respeito aos 
empregados e sindicatos;

Outras, a serem eventualmente aprovadas 
nos fóruns sindicais.

EDITAL

CUT vai negociar revisão do saldo das contas de FGTS
SEUS DIREITOS - FGTS

A CUT solicitou ao DIEESE (Departa-
mento Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos) - órgão de assessoria do 
conjunto do movimento sindical - um amplo e 
completo estudo sobre as possíveis defasagens 
na correção monetária das contas do FGTS - 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A as-
sessoria jurídica da CUT também está analisan-
do as medidas coletivas que podem ser tomadas 
para defender os interesses da classe trabalha-
dora. 

Desde 1991, as correções são de capita-
lização de 3% ao ano mais TR (Taxa Referen-
cial). Em 2001, o Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) editou a súmula 252 reconhecendo a TR 
como fator de correção dos saldos das contas 
do FGTS. Este índice, porém, tem �cado abaixo 
da in�ação. Em 2012, por exemplo, a correção 
das contas do FGTS foi de 3% e a in�ação foi 
de 5,8%. 

Após a conclusão dos estudos solicitados 
pela CUT, para fundamentar uma decisão segu-
ra em defesa dos interesses, será tomada uma 
decisão que será amplamente comunicada a to-
dos/as trabalhadores/as através da mídia formal 
e do site da CUT.

Neste sentido, a CUT Nacional orienta a 
todos/as os/as trabalhadores/as a não assina-

rem nenhum tipo de documento ou procuração 
para entrar com ações judiciais.

É importante ressaltar que a CUT defende 
um amplo processo de negociação com o gover-
no, com o Conselho Curador do FGTS, a Caixa 
Econômica Federal e todos os órgãos envolvi-
dos na gestão do Fundo para reivindicar a revi-
são do saldo das contas e sugerir novos critérios 
para atualização dos índices no futuro.

Se essas negociações não resultarem em 
um acordo que repare eventuais perdas passa-
das e evite perdas futuras, a CUT entrará com 
ações judiciais para proteger os interesses dos 
trabalhadores.

Justiça de�ne em julho Previ e Cassi para todos
BB PREVI - CASSI

Os representantes dos bancários do Banco 
do Brasil encerraram mais um capítulo da árdua 
luta pela isonomia de direitos para os incorpo-
rados. No dia 04/06, foi realizada a última audi-
ência com o juiz responsável por julgar ação de 
primeira instância cobrando Cassi e Previ para 
todos os funcionários da empresa.

O processo foi iniciado pelo Ministério 
Público do Trabalho em março de 2012 após 
receber diversas reclamações pela discrimina-
ção imposta pela posição intransigente da di-
reção do banco, apesar das inúmeras tentativas 
do movimento sindical para resolver o assunto 

em processo negocial por meio da Comissão de 
Empresa do Banco do Brasil. A decisão da Justi-
ça está prevista para sair em 5 de julho.

Previ e Cassi para todos foi um dos pri-
meiros pontos exigidos pelos trabalhadores 
incorporados e a mobilização começou assim 
que as notícias da compra começaram a ganhar 
força.

A luta também tratou de temas como 
grati�cação variável, clareza nos holerites, dis-
criminação dos incorporados e inde�nição do 
setor de CPD.

Mesmo com a ação instaurada pelo Mi-

nistério Público do Trabalho, o movimento sin-
dical continou pressionando em diversas mesas 
de negociação, sempre barrada pela intransi-
gência da direção do banco.

“A isonomia de direitos entre funcionários 
do BB e da Nossa Caixa é pauta permanente no 
movimento sindical bancário, vamos continuar 
lutando. Os funcionários incorporados têm to-
dos os ônus dos outros dentro do banco e nada 
mais justo que usufrua também de todos os di-
reitos”, diz o diretor do sindicato e funcionário 
do Banco do Brasil, oriundo da Nossa Caixa, 
Carlos Orpham.
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ATUAÇÃO SOCIAL

Sindicato dos bancários realiza palestra sobre Assédio Moral
Encerrando a 15ª Semana do trabalhador, 

o Sindicato dos bancários de Barretos e região 
promoveu na noite de quinta feira (09/05) na 
Escola de Ensino Superior de Barretos (ISEB)  
uma palestra abordando o tema Assédio Moral.

O evento deste ano contou com a parti-
cipação do SINSPREV – Sindicato da Saúde e 
Previdência, Paróquia do Divino Espírito Santo, 
Paróquias da comunidade, Instituto João Falcão 
e Sindicato dos bancários.

Na abertura, a diretora de saúde e condi-
ções de trabalho da Federação dos bancários da 
CUT-SP, Adma Gomes fez uma abordagem po-
lítica sobre o tema enfatizando as conquistas e 

os pontos que ainda estão na pauta da categoria. 
Na sequência o presidente do sindicato, 

Marco Antônio Pereira fez uma apresentação 
dos impactos do assédio na categoria, além do 
trabalho de conscientização junto aos trabalha-
dores com palestras, elaboração e distribuição 
de cartilhas, folders, ações sindicais como para-
lização em agências por gestores assediadores, e 
como a categoria chegou a conquistar um acor-
do inédito no país para prevenção de con�itos 
no ambiente de trabalho.

Finalizando a advogada do sindicato dos 
bancários, Dra. Bruna Carnaz fez uma ampla 
análise jurídica do tema.

 ANBIMA  CPA 20

Sindicato promoverá curso para certi�cação ANBIMA CPA20
Com o objetivo de habilitar candidatos 

à Certi�cação Pro�ssional ANBIMA CPA20 
a participarem do exame reunindo os conhe-
cimentos necessários, e fortalecer a capaci-
tação técnica dos pro�ssionais de mercado 
�nanceiro sobre produtos de investimento, 
fatores de risco, padrões éticos de conduta 
e de práticas e procedimentos que induzam 
e garantam a concorrência leal, o Sindicato 
dos bancários de Barretos e Região promo-
verá novo curso CPA20 pré agendado para o 
mês de setembro de 2013.

Aos interessados, solicitamos fazer a 
pré-inscrição no site: www.sbbarretos.org.br.

O curso será ministrado pelo profes-
sor: Fernando Soares, economista pela USP, 
mestre em Finanças e Economia de Empresas 

pela FGV, especialista em �nanças corpora-
tivas pela Universidade da Califórnia, EUA.

Possui 8 anos de experiência com pro-
dutos bancários, com passagens nas áreas de 
Tesouraria, RI, Risco de Crédito e Cobran-
ça, Preci�cação, Produtos de Crédito e Inte-
ligência de Mercado Aplicada em Finanças 
em instituições �nanceiras.

Possui certi�cação CPA 20 ANBIMA, 
atualmente é Economista-chefe da Taurus  
Inteligência de Mercado e ministra aulas em 
Pós-Graduação e MBA Finanças.

As vagas são limitadas. Quanto mais 
bancários (Limitado a 20 pessoas), menor o 
valor a pagar.

Informações pelo telefone (17) 3322-
3911.

Curso ANBID CPA 10 realizado na sede
do Sindicato em abril de 2013
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