Jornal d@ Bancári@
Informativo do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro de Barretos e Região, 14 de Abril 2014 - N.º 347

II Censo da Diversidade vai até 25 de abril

O II Censo da Diversidade, conquista da Campanha Nacional
dos Bancários de 2012, está sendo aplicado de 17 de março até 25
de abril de 2014 (40 dias) em todo o país. O censo é um instrumento
importante para combater as discriminações e promover a igualdade
de oportunidades dentro dos bancos. Por isso é importante que todos
os bancários respondam ao questionário. Também poderão participar
os trabalhadores e trabalhadoras de licença-médica, maternidade, férias,
mandato sindical ou parlamentar, que estão na base de cadastro da Rais.
O questionário do II Censo está disponível para ser respondido
no hotsite da Febraban (www.febraban-diversidade.com.br). Lá também
há informações relativas ao tema. O tempo para responder é entre 8 e 10
minutos e o sistema conta com um programa de segurança. Portanto, fique

à vontade, sinta-se seguro, pois todas as informações são confidencias e
sigilosas e sua identidade será preservada.
Um dos objetivos do II Censo é comparar se as distorções
detectadas na primeira pesquisa, realizada em 2008, foram corrigidas.
De acordo com o presidente do Sindicato, Marco Antônio
Pereira, o preenchimento da pesquisa é voluntário, mas é de extrema
importância que todos os bancários(as) respondam, pois é justamente os
trabalhadores(as) quem mais têm a ganhar com todo o processo.
A partir dos resultados, a categoria bancária terá melhores
condições para avaliar quais as ações devem ser implementadas para pôr
fim às discriminações e ao preconceito, visando conquistar igualdade de
oportunidades nos bancos.

Sindicato marca presença na 8ª Marcha da classe trabalhadora

A 8ª Marcha da Classe Trabalhadora,
organizada pelas centrais sindicais, reuniu
diversas categorias no dia 9/04, saindo da Praça
da Sé em passeata até o Masp, na Avenida
Paulista. A manifestação reuniu mais de 40
mil trabalhadores que aprovaram a Agenda
da Classe Trabalhadora, com propostas para

o desenvolvimento com qualidade de vida
e direitos, a ser apresentada pelas centrais
sindicais ao governo federal, Câmara, Senado,
TST, além de partidos e candidatos, nesse
momento que antecede as eleições de 2014. Veja
abaixo a pauta dos trabalhadores:
• Redução da jornada de trabalho para 40
horas, sem redução de salário
• Fim do fator previdenciário
• Defesa da política de valorização do salário
mínimo
• Contra o Projeto de Lei 4330, da terceirização
• Correção da tabela do imposto de renda
• Reforma agrária
• Direito à verdade, justiça e reparação dos
crimes da ditadura militar
• Plebiscito para Constituinte Exclusiva e
soberana da reforma política

•
•
•
•
•
•

Democratização dos meios de comunicação
10% do PIB para a educação
10% do Orçamento da União à saúde
Em defesa das Convenções 151 e 158 da OIT
Fim dos leilões do petróleo
Valorização das aposentadorias
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CIDADANIA

Sindicato iniciou a sua tradicional Campanha do Agasalho
O Sindicato já deu início
a sua tradicional Campanha
do Agasalho. As arrecadações
serão feitas até o dia 30/05.
As agências bancárias de
Barretos e Bebedouro, e a sede
e subsede da entidade estarão
funcionando como postos
de arrecadação e receberão
os cestos identificados da
campanha. Diretores da
entidade poderão buscar
as doações nas residências.
“Estamos iniciando nossa tradicional campanha que a cada ano vem
superando nossas expectativas. Assim, através dessas doações é que
podemos ajudar as entidades de nossa cidade e algumas famílias de baixa

renda” diz o diretor social
do sindicato Josimar Garcia,
responsável pela organização
da campanha.
Para que a entidade
tenha o mesmo sucesso
dos anos anteriores o
dirigente conclama todos
os bancários(as) na doação
de material, bem como, na
divulgação da campanha
junto aos clientes e usuários
dos bancos.
Poderão ser doados roupas, cobertores, calçados e agasalhos. Todo
o material arrecado será destinado às entidades assistenciais e famílias
carentes.

BANCO DO BRASIL

Acordo judicial com MPT-TO obriga BB a acabar com assédio moral
O Banco do Brasil firmou acordo judicial
com o Ministério Público do Trabalho em
Tocantins (MPT-TO) se comprometendo a
combater assédio moral e sexual no ambiente
de trabalho. O acordo tem abrangência nacional
e foi homologado na 1ª Vara do Trabalho de
Palmas pelo juiz Ricardo Machado Lourenço
Filho. Será aplicada multa de R$ 5 mil por
cláusula descumprida e por dia de atraso.
O acordo judicial é fruto de ação civil
pública ajuizada pela procuradora do Trabalho
Mayla Mey Friedriszik Octaviano Alberti após
a apuração de casos de assédio moral e sexual
cometidos por um gerente regional do banco.
Uma das cláusulas prevê a produção de vídeo
sobre assédio moral e sexual que será exibido

durante a realização da campanha "Ser Ético é
Bompratodos".
Também está prevista a elaboração de um
curso educativo acessível a todos os empregados.

Até o mês de maio, o banco deverá realizar
a Semana de Combate ao Assédio Moral e
Sexual em Tocantins. Também serão incluídos
palestras, informações, estudos e orientações
sobre o tema no próximo encontro regional de
administradores.
Na avaliação da procuradora do Trabalho
Mayla Mey, o Banco do Brasil não pode permitir
perseguição com intuito desmoralizador na
frente dos colegas.
A procuradora do Trabalho afirmou, ainda,
que a opção religiosa dos empregados deve ser
respeitada.
A Justiça do Trabalho já havia concedido
liminar ao MPT-TO proibindo o banco de expor
os trabalhadores a situações constrangedoras.
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ELEIÇÃO

Chapa 1 do Sindicato dos bancários de Barretos e Região
foi eleita com 98% dos votos válidos
Com 451 votos, num universo de 497 votantes, a Chapa 1 "OUSADIA, UNIDADE E DETERMINAÇÃO" foi eleita para o triênio
2014/2017 obtendo 98% dos votos válidos.
A eleição aconteceu nos dias 26 e 27 de fevereiro e contou com
o apoio da Federação dos Bancários da CUT-SP e dos Sindicatos de
Catanduva e Araraquara.
Uma urna ficou à disposição dos aposentados e bancários afastados
na sede do sindicato localizada à Rua 18 nº 1010, outra na subsede de
Bebedouro enquanto as demais urnas percorreram os locais de trabalho
para coletar os votos.
Na avaliação do presidente reeleito, Marco Antônio Pereira, com o
resultado apresentado, a participação dos bancários no processo eleitoral
foi acima da expectativa inicial. “Tivemos uma participação assídua que
traduz nas urnas o resultado do trabalho que estamos desenvolvendo no
sindicato tanto nas questões políticas, sociais e administrativas. Agradeço
a todos pelo voto de confiança depositado, teremos muito trabalho pela
frente e continuaremos contando com o apoio de todos”, comenta Marco,
presidente reeleito para o triênio 2014 à 2017.
A posse da nova diretoria está marcada para dia 21 de maio.

SEDE DE CAMPO

Clube dos Bancários é aprovado em vistoria final do Corpo de Bombeiros e recebe o AVCB

O sindicato dos bancários
recebeu no dia 01 de abril o AVCB
(Atestado de vistoria do Corpo
de Bombeiros), após vistoria feita
pelo Subtenente João Paulo da
Silva, quando ficou constatado
que clube atende todas as normas
de segurança, entre elas, as saídas
de emergências para o público e
placas de sinalização.
Segundo o presidente do
sindicato, Marco Antônio Pereira,
“após o incêndio que causou a morte
de 242 pessoas na boate Kiss em
Santa Maria, as exigências ficaram
mais rigorosas, fizemos mais que
o exigido, atendemos todas as

normas do corpo de Bombeiros,
realizamos mais investimentos e
uma manutenção geral, além do
plantio de mais mudas de árvores.
Também já conseguimos o habitese, com todas as benfeitorias e
investimentos que realizamos.
Ainda temos muito a fazer para
proporcionar aos bancários(as)
momentos de confraternização
e lazer, não esquecendo das lutas
sindicais que são primordiais para
o fortalecimento da categoria,
para isso é importante a união
de todos(as) e a sindicalização
faz parte da construção de uma
categoria forte e organizada.”
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MÊS DO TRABALHADOR
O dia 28 de abril é
lembrado pelo movimento
sindical como o Dia Mundial
em Memória das Vítimas
de Acidentes e Doenças do
Trabalho.
A data foi instituída
por iniciativa de sindicatos
canadenses e escolhida em
razão de um acidente que
matou 78 trabalhadores
em uma mina no estado
da Virgínia, nos Estados
Unidos, em 1969. No
Brasil, em maio de 2005, foi
promulgada a Lei nº 11.121,
criando o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças
do Trabalho.
A data procura incentivar a reflexão sobre o assunto. A categoria
bancária é, sabidamente, uma das mais atingidas por doenças físicas e
psíquicas contraídas em decorrência do dia-a-dia profissional.
A reestruturação produtiva aberta pela introdução de novas
tecnologias e terceirização acarreta jornadas de trabalho extenuantes,
ritmo de trabalho acelerado, metas de produção inalcançáveis; sem contar
a exposição a riscos de assaltos e sequestros.
A exploração desumana do trabalho é, ainda, submetida a uma
avaliação individual de desempenho, mecanismo utilizado largamente
por todos os bancos para medir quem bateu as metas impostas e expor –
muitas vezes, humilhar – aqueles que não conseguiram.

Sindicato dos Bancários participa de encontro sobre saúde do trabalhador em Barretos
Foto: Jornal de Barretos

O Departamento Regional de Saúde
Barretos - DRS realizou no dia 04/04, com a
participação dos Gestores Municipais de Saúde,
Conselhos municipais de Saúde, Usuários,
Profissionais de Saúde, Prestadores de Serviço
do SUS, Instituições de Ensino, Entidades de
Classe, Sindicatos e Conselhos de Classe a
Oficina Regional Preparatória à Etapa Macro
Regional da CESTT – Conferencia Estadual
de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O
evento teve como objetivo discutir e elaborar

propostas da nossa região sobre a questão de
saúde do trabalhador e trabalhadora. No evento
realizado foram indicados os participantes para
a Etapa Macro Regional.
A oficina contou com a participação do
representante do Centro de Referência em Saúde
do Trabalhador (CEREST), Oswaldo Stamato
e da docente da USP-Ribeirão Preto, Vera
Lúcia Navarro que atua na área de sociologia
do trabalho e saúde do trabalhador. Segundo
a pesquisadora, “tem havido uma mudança

no perfil das empresas, que modernizaram
os aparatos tecnológicos, robotizando e
informatizando as grandes indústrias e
instituições financeiras como bancos. As
mudanças fizeram diminuir os acidentes
profissionais, que causavam amputações ou
lesões físicas nos trabalhadores.”
De acordo com Vera, os problemas mais
frequentes atualmente envolvem questões
psicológicas, como depressão e altos níveis de
estresse, promovido pelo excesso de pressão
que esses trabalhadores sofrem dentro das
empresas. Um dos principais motivos que
geram toda essa pressão, é alta concorrência
entre os profissionais, que se sentem coagidos,
pelo medo da perda do emprego.
A diretora do sindicato Sady Alli Mussa
foi indicada a participar da 4ª Conferência
Estadual de Saúde do Trabalhador(a) Etapa
Macro Regional nos dias 14 a 16 de abril.

