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EXPEDIENTE:

Entrega de Troféis da 3ª Integração

Campeão do Futebol
Bancários de Monte Azul Paulista

Vice-Campeão do Futebol
Santander Banespa Barretos

3º Colocado Futebol
Bradesco Barretos

Artilheiro do Futebol
Ratinho - Santander Banespa

Goleiro Menos Vazado
Tel - Bancários Monte Azul Pta.

Dupla Campeã do Truco
Fábio e Gilberto

Equipe Campeã do Vôlei de Areia
Banco do Brasil Guaíra ‘B’

CAMPANHA SALARIAL 2007
Vai ser dada a largada

Comando define calendário da Campanha
Em reunião realizado no dia 21/06  em São

Paulo, os integrantes do Comando Nacional definiram
o calendário da Campanha Nacional do Ramo
Financeiro 2007.

No dia 21 de julho ocorre a 9ª Conferência 
Estadual dos Trabalhadores do Ramo Financeiro.
Antecedendo a Conferência Estadual, ocorrerá a
Regional, compostas pelos Sindicatos de Barretos,
Catanduva e Araraquara.

No dia 27 de julho, acontecem os encontros
temáticos. Em princípio foram definidos os de Saúde,
Remuneração e Ramo Financeiro. As federações e os
sindicatos serão consultados sobre a oportunidade de
fazer discussão sobre Gênero.
            Nos dias 28 e 29 acontece a Conferência
Nacional, que será seguida, nos dias 30 e 31, pelos
congressos do Banco do Brasil, Conecef (da Caixa
Econômica Federal) e de outros bancos, que discutirão
questões específicas. Na abertura desses encontros
será feito debate sobre isonomia.

Foi definido ainda o critério de representação
de delegados, que seguirá o mesmo do ano anterior,
com 180 delegados do Banco do Brasil, 180 da Caixa
Federal, 430 dos demais bancos e 21 do Comando,

num total de 811. A conferência ocorrerá em São Paulo
(SP).

Entrega das reivindicações - O Comando
Nacional decidiu também que a entrega das
reivindicações dos bancários à Fenaban ocorrerá

no dia 15 de agosto.
Comando Nacional - Participaram da

reunião do Comando representantes das 11
federações filiadas à Contraf, de nove dos dez
maiores sindicatos do país e da própria Contraf.

Bancários iniciam campanha nacional com consulta
Os bancários já podem participar e eleger as prioridades

Participação, organização, mobilização
são elementos fundamentais para avançar e
conquistar mudanças. Os bancários dão o
primeiro passo na campanha nacional: uma
consulta será encaminhada aos trabalhadores de bancos
públicos e privados para que possam opinar sobre o
que consideram as principais reivindicações que
nortearão a luta da categoria  na campanha deste ano.

“Como o acordo coletivo é válido para
todo o país, a opinião dos trabalhadores da nossa
base também será levada ao encontro estadual e à
Conferência Nacional dos Bancários, onde serão
debatidos os itens que vão compor a minuta da
categoria, documento que reúne as reivindicações
de reajuste salarial, PLR, remuneração variável,
entre outras, a ser entregue aos banqueiros”,
comentou Marco, presidente do Seeb Barretos.

Quem negocia – Fica a cargo do

Comando Nacional dos Bancários – composto pelos
presidentes das federações, dos maiores sindicatos e
da Contraf-CUT – negociar os itens que compõem a
minuta de reivindicações com o outro lado, os
representantes da Federação Nacional dos Bancos.
Negociam, pela Fenaban, diretores das principais
instituições financeiras públicas e privadas.

“A participação democrática do bancário
deve acontecer do início ao fim da campanha
salarial. Responder à consulta é  de fundamental
importância. Esse é o momento de aumentar o
diálogo com os colegas no local de trabalho.
Decidir o que mais incomoda, o que é mais
necessário e informar na consulta que vai percorrer
todos os locais de trabalho até o dia 18 de julho”,
acrescentou Marco. O bancário também poderá
responder pelo site:

www.sbbarretos.org

Dupla Vice-Campeã do Truco
Galan e Danilo

Equipe Vice-Campeã do Vôlei de
Areia - Santander Banespa Btos.

Entrega de Brindes



Mundo do Trabalho

Trabalhadores criam organização nacional para cooperativas de crédito
Dirigentes sindicais do Brasil inteiro reuniram-

se nos dias 4 e 5 de junho em São Paulo, e realizaram
o 1º Seminário Nacional sobre Cooperativas de
Crédito, promovido pela Contraf-CUT.

Durante dois dias, os representantes dos
trabalhadores debateram ações para melhorar a
organização deste segmento do ramo financeiro e
garantir os avanços necessários na contratação dos
trabalhadores. Segundo o presidente do Sindicato,

Marco Antônio Pereira,  que esteve presente no
seminário, “o objetivo inicial de ORGANIZAÇÃO E
AÇÃO foi plenamente contemplado, já que o
Seminário foi extremamente esclarecedor pelos
palestrantes que ali passaram e também pelos
importantes informes dados pelos sindicalistas de todo
o país sobre a situação das cooperativas de crédito.

Na abertura oficial  foi  apresentada uma
 palestra  com  Manuel Messias da Silva, representante 

da  OCB e presidente  da Confebras, que falou  sobre
“a  OCB  e  o  sistema  financeiro’”. Em seguida,
Helena Dornellas (Dieese-Seeb SP) fez  uma 
explanação sobre o  “Sistema  cooperativista”.

Após os debates,  as informações jurídicas
ficou por conta da Dra. Débora Blanco, advogada da 
Contraf, apresentando um  breve relato de acordos
coletivos de vários sindicatos do país e também do
posicionamento do TST e MTE.

Assembléia aprova pré-acordo e minuta de reivindicações
Em  Assembléia realizada no dia 28 de junho,

funcionários da Credicitrus aprovaram por
unanimidade a proposta de acordo e pré-acordo.

O índice de 7% a ser reivindicado  corresponde
à reposição integral da inflação do período mais o
aumento real de salário.

A inflação do período de 01 de junho de 2.006
a 31 de maio de 2.007 medido pelo INPC do IBGE
corresponde a 3.57% e, a do ICV do DIEESE 4,13%.

A minuta de reinvidicações, é composta de 44
cláusulas e está disponível no site do Sindicato
www.sbbarretos.org.

Sindicato faz entrega da minuta de Acordo e
Pré-Acordo

Representantes do Sindicato, fizeram a entrega

da Minuta de reivindicações e da pré minuta  aprovada
pelos  funcionários em assembléia realizada no dia 28/
06/2007.

A minuta  foi entregue no dia seguinte  de sua
aprovação. Segundo o presidente do Sindicato, Marco
Antônio Pereira, uma das formas propostas para
agilizar o processo negocial foi apresentado aos
representantes da Cooperativa, ou seja, que as
cláusulas que compõem a minuta sejam debatidas e
pactuadas em duas etapas:  as  sem alteração de
redação,  e as cláusulas com alteração de redação,
data, valor, percentual ou atualização de legislação e
novas inclusões no acordo Coletivo. As propostas,
frutos das negociações serão apresentadas para
apreciiação e deliberação dos funcionários em
assembléia.

Sindicato dos Bancários participou de seminário sobre diversidade nos Bancos

Bancários do Brasil inteiro reuniram-se nos
dias 20 e 21 de junho, em São Paulo, para o “2º
Seminário Nacional Sobre Diversidade nos Bancos”,
promovido pela Contraf-CUT.

O Sindicato dos Bancários de Barretos e
Região, através de seu presidente e também diretor
regional da Fetec CUT/SP, Marco Antônio Pereira,
marcou presença no evento, cujo principal objetivo
foi elaborar propostas para eliminar as desigualdades
ainda existentes dentro dos bancos, sejam na
contratação ou na ascensão profissional.

“O que queremos é a inclusão com
qualidade e oportunidade para todos. A diversidade
não abrange só mulheres e  negros. É um debate
muito mais amplo”, completou Marco.

Além de representantes do movimento sindical
bancário  de todo país, participaram do Seminário,
Otávio Brito Lopes, vice procurador geral do
Ministério Público do Trabalho, Márcia Vasconcelos,

representante da OIT   no Brasil, Mario Vasconcelos,
diretor de Relações institucionais da Fenaban e
representantes do Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Real
ABN, Bradesco e HSBC.

“Os bancos são os espelhos fiéis da
construção das desigualdades. As coisas não
caminham quando uma das partes não quer o
diálogo, cada banco vem tomando iniciativas sem
debater com o conjunto da categoria, e muitas
vezes essas experiências tem regredido, justamente
por falta de diálogo”, disse Marco.

Uma das ações prioritárias, que terá inicio a
partir deste mês, será o “Mapa da Diversidade”, que
os sindicatos acompanharão de perto a sua aplicação,
garantindo que os dados sejam fiéis à realidade dos
bancários. “Esse mapa será uma ferramenta
importantíssima para que se possa cobrar dos
bancos prazos e metas para eliminar essas
desigualdades”, completou Marco. 

Em mais um dia de luta pela manutenção de
direitos trabalhistas, cerca de 500 sindicalistas de todas
as regiões do Brasil fizeram o chamado  corpo-a-corpo
para pressionar os parlamentares a votar, entre outras
bandeiras, pela manutenção do veto presidencial à
emenda 3 e a retirada do PLP 01. A concentração
aconteceu no auditório Nereu Ramos.

A CUT tenta com essa atividade identificar a
intenção de voto dos parlamentares. E lembra aos
deputados e senadores que aqueles que votarem em
oposição às reivindicações da Central serão alvo de
campanha em suas bases eleitorais.

Além da luta pela manutenção do veto
presidencial à emenda 3 – que acaba com férias, 13º
salário, licença-maternidade, vale-transporte e
alimentação, FGTS e muitos outros direitos -, os
trabalhadores também reivindicaram a retirada do PLP
01/07 que engessa a folha salarial dos servidores
federais, a manutenção dos atuais direitos
previdenciários e inclusão dos trabalhadores que estão
fora do sistema, projetos que valorizam a escola pública
de qualidade, garantia de negociação coletiva e direito
de greve no setor público.

Bancários da Caixa definem programação de congresso
A Comissão dos Empregados da Caixa,

definiu  dia 28/06, a programação do XXIII Conecef,
que será realizado nos dias 30 e 31 de julho. O
congresso é a instância que vai definir as reivindicações
específicas que serão entregues ao banco e que
pautarão a mesa de negociações permanentes.

Conforme calendário definido pelo Comando
Nacional dos Bancários, no dia 30 de julho haverá
também o Encontro Nacional dos Bancos Públicos
pela Isonomia de Direitos.

Em seguida, dentro da programação do

Conecef, será realizado um painel sobre a Caixa, que
reunirá um representante da sociedade civil, um da
direção do banco e outro do movimento sindical. O
objetivo é debater como a Caixa pode contribuir mais
para o desenvolvimento do Brasil.

Além disso, ocorrerão discussões em quatro
grupos de trabalho temáticos. Os temas serão saúde,
condições de trabalho e segurança bancária; Funcef,
Prevhab e aposentados; PCS, PCC, isonomia,
jornada e contratação de pessoal; e organização do
movimento.

Credicitrus

Cooperativas de Crédito

(Foto) Entrega pré-acordo e minuta

C.E.F.

Edital de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária

Campanha Nacional

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE
BARRETOS E REGIÃO , inscrito no CNPJ sob o nº 44.790.079.0001/77, com registro sindical sob o nº
MTB. 322.393/74, por seu Presidente, convoca todos os empregados em estabelecimentos bancários, sócios
ou não sócios da entidade, dos municípios de Barretos, Bebedouro, Cajobi, Colina, Colômbia, Guairá, Ibitiuva,
Jaborandi, Miguelópolis, Monte Azul Paulista, Morro Agudo, Pitangueiras, Severinia, Terra Roxa e Viradouro
para Assembléia Geral Extraordinária que será realizada dia 13 de julho de 2.007, em primeira convocação às
17.30 horas e em segunda convocação às 19.30 horas,localizado na rua 18, número 1010, para discussão e
deliberação da seguinte ordem do dia:

1- Autorização à Diretoria do Sindicato para realizar negociações coletivas, celebrar convenções coletivas
de trabalho, acordos coletivos de trabalho, inclusive de participação nos lucros e resultados e, frustradas as
negociações, defender-se e/ou instaurar dissídio coletivo, bem como delegar poderes para tanto;

2- Desautorizar a CONTEC - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito a
proceder à negociação, firmar acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, bem como
participar e/ou instaurar dissídio coletivo com pretensão de aplicação na base territorial deste Sindicato;

3- Eleição de delegados para a Conferência Estadual, que será realizada no dia 21 do mês de Julho do
corrente ano, na qual se elegerá delegados para a Conferência Nacional dos dias 28 a 31 de Julho, momento
em que se dará a discussão, elaboração e deliberação sobre a minuta de pré-acordo e minuta de reivindicações
da categoria bancária.

4- Deliberação do desconto a ser feito no salário dos empregados em razão da contratação coletiva a
ser realizada.

Barretos, 06 de julho de 2.007.
Marco Antonio Pereira

- presidente -

BB: Contribuições à Previ serão suspensas a partir deste mês

Banco do Brasil

A partir deste mês, as contribuições dos ativos
e aposentados à Previ serão suspensas. A Diretoria
Executiva e o Conselho Deliberativo da entidade
tomaram esta decisão no dia 28/06, após a aprovação
do acordo negociado com o banco pela Contraf-CUT,
dirigentes eleitos da Previ e representantes de
aposentados.

As demais medidas que foram objeto do
plebiscito deverão ter aprovação formal pela Diretoria
e pelo Conselho da Previ nos próximos dias. Em
seguida, o Conselho Diretor do banco terá de aprovar
o acordo. O passo seguinte será a apreciação pelo
Ministério do Planejamento (Dest) e Secretaria da
Previdência Complementar (SPC).

Mulheres no PAA
Uma das medidas integrantes do acordo é a

aposentadoria antecipada para as mulheres aos 45
anos. Muitas interessadas em aderir ao PAA e que
não atingiram a idade de 50 anos reivindicam a redução
da idade de adesão para 45, para se beneficiar da
nova regra introduzida pela Previ. 

Trabalhadores ocupam o Congresso Nacional



Campanha do Agasalho

Campanha do Agasalho do Sindicato dos Bancários supera expectativa
A Campanha do Agasalho do Sindicato dos Bancários de

Barretos e Região iniciada em 31/05 e encerrada no dia 08/06, teve a
colaboração dos bancários do Banco do Brasil, Credicitrus e ABN
Real. Destaque especial para os funcionários do Bradesco que se
empenharam e ajudaram a “engrossar” a referida campanha com a
doação de 3 mil peças de roupas e agasalhos arrecadados pelos próprios
bancários durante evento realizado no feriado de  Corpus Christi. Além
das peças os bancários do Bradesco fizeram à doação de um cheque
no valor de R$ 720,00 para a campanha.

O Sindicato dos Bancários registrou a maior arrecadação dos

últimos 10 anos de sua tradicional campanha do agasalho. O total
arrecadado superou a expectativa chegando a mais de quatro mil peças,
além da aquisição de cerca de 150 cobertores de casal novos. Todo o
material foi distribuído no dia 13/06/2007, a cinco instituições de
caridade de Barretos e famílias carentes.

“O sucesso da campanha deve-se ao empenho dos bancários,
bem como, de toda a diretoria do sindicato que não mediu esforços
para colaborar com o diretor social Alencar Theodoro de Souza,
coordenador da campanha”, disse o presidente da entidade, Marco
Antonio Pereira.

Bancários aprovam contas

As contas do Sindicato referentes ao exercício 2006 foram
aprovadas pelos bancários em assembléia realizada no dia 08  de junho
de 2007 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 investimentos da entidade, divulgado no
balanço, refere-se à ação sindical. “Esse investimento é o que fortalece
nossa luta em busca de mais conquistas. Além deste, também houve
um avanço significativo em investimentos em patrimônio e na  área
de políticas sociais”, ressalta o tesoureiro.

Sindicato apresentou o balanço de forma transparente e
participativa

Aposentados e pensionistas pagarão juros menores

Finanças

Aposentados

Os aposentados e pensionistas da Previdência Social vão pagar taxa de
juros de 2,64% ao mês nos empréstimos consignados, com desconto direto do
salário. O anúncio foi feito na instalação da reunião ordinária que o Conselho
Nacional de Previdência Social  realizou no dia 27/06.

O novo teto para os juros passa a valer tão logo o Diário Oficial da União
(DOU) publique a regulamentação da medida, conforme revelou o diretor do
Regime Geral da Previdência, João Donadon.

Ele disse que “o juro ainda é alto, mas é apenas metade do que os
bancos cobram no crédito pessoal. Mas, de qualquer sorte, o grande volume

de empréstimos contratados mostra que essa é uma política que está dando
certo” . Basta verificar que nos três anos de vigência do crédito
consignado, aposentados e pensionistas já realizaram 18,140 milhões
de operações de crédito no total de R$ 24,612 bilhões.

Quando foi criado, em maio de 2005, o empréstimo consignado tinha juro
máximo de 2,90%, e de lá para cá baixou à medida que o Comitê de Política
Monetária (Copom) do Banco Central reduzia a taxa básica de juros (Selic). A
redução anunciada hoje, de 0,08 ponto percentual, reflete a queda acumulada nas
reuniões que o Copom realizou nos meses de março, abril e junho.

Bancários mais uma vez são
tema de reportagem sobre

assédio moral

O assédio moral
apareceu novamente na
pauta da imprensa
paulistana. A edição do  24
de junho, do jornal Diário de
S.Paulo abordou o tema
usando uma bancária como
exemplo de trabalhador
com sérios transtornos
mentais causados pelo

ambiente de trabalho.
Após contar a história de trabalhadores de

outros segmentos que sofrem com os mesmos
problemas, o jornal destacou que a pressão em cima
dos bancários está acima da média com uma
constatação assustadora. “A redução de postos de
trabalho, a instituição de metas por vendas e o
medo do assalto têm feito os transtornos mentais
chegarem perto da incidência das doenças
ortopédicas (LER) entre bancários”, diz o periódico.
“A pressão de quem não atinge metas faz o
bancário se sentir com a ‘cabeça a prêmio”.

Assédio Moral

Bancário do Itaú consegue avanços no plano de saúde

Em negociação com a Contraf-CUT e
representantes dos sindicatos, os bancários garantiram
no dia 26/06  antiga reivindicação dos associados do
plano de saúde. A partir de agora, o funcionário que
precisar utilizar serviços médicos de emergência nas
cidades em que não há uma rede conveniada será
reembolsado em 100% dos valores gastos.

Pela proposta, a empresa reembolsará o valor
integral em casos de atendimento em pronto-socorro
e procedimentos como raio-x e medicamentos ou de
grande porte nas cidades em que não houver rede
credenciada. O banco também reembolsará o valor
de até R$ 100 para consultas nestas localidades.  A
direção do Itaú  propôs ainda um prazo de até 15 dias

para o reembolso do valor. Neste item, foi reivindicado
que o crédito ocorra em, no máximo, 48 horas. A
direção do Itaú estudará essa possibilidade.

“Este foi um grande avanço que
conquistamos, porque há muitos bancários que
precisam se deslocar dezenas ou centenas de
quilômetros para ser atendidos por uma rede
conveniada ao plano de saúde do Itaú. E, quando
utilizavam os serviços ‘por fora’, muitas vezes
ficavam com o prejuízo. Essa é uma reivindicação
de longa data, mas ainda temos um caminho grande
para percorrer até garantirmos a abrangência
nacional do plano”, diz Marco Antônio Pereira,
presidente do Sindicato e  funcionário do Itaú.

Bancários começam a
receber ações do Santander

A partir de 6 de agosto, cada funcionário (da
ativa) do grupo Santander contratado até o dia 23 de
junho de 2007 terá 100 ações do banco (na Espanha).
“Essa informação consta de comunicado interno
divulgado  no  dia 29/06, pelo RH. A doação de
ações aos funcionários é importante, entretanto
mais importante ainda é valorizar os trabalhadores
e respeitar seus direitos”, comenta o presidente do
Sindicato, Marco Antônio Pereira.

Essa doação era esperada com expectativa
nas agências e departamentos, após o anúncio feito
pelo banco no início do ano como forma de marcar o
aniversário de 150 anos do grupo. “O que, no entanto,
é lamentável é que se esqueceram dos aposentados,
que trabalharam anos e anos pelo crescimento de
cada um dos bancos que integra o grupo, mas não
foram lembrados na hora de receber ações dessa
instituição que agora quer adquirir o ABN Real”,
completa Marco.

Santander Banespa

Itaú

Funcionários do Bradesco querem negociar PCS

Os dirigentes sindicais têm insistido para que
a direção do Bradesco inicie processo de negociação
para discutir um Plano de Cargos e Salários justo, com
critérios claros e que atenda a todos os trabalhadores
da instituição.

Em comunicado interno, divulgado, o
Bradesco informou que haverá uma nova estruturação
de cargos nas agências varejo e Prime sem que haja
alteração nos salários e que “a ascensão profissional
dependerá exclusivamente da dedicação e do
empenho de cada um, que deve estar atento em

busca da atualização, utilizando-se sempre das
oportunidades oferecidas pelo treinamento”, como
consta do comunicado.

 “A negociação de um PCS transparente e
que corresponda às expectativas dos trabalhadores
é a forma correta de se valorizar o empenho de
todos”, comenta Waldir Recco, diretor do sindicato.

O Sindicato está em campanha nacional por
valorização dos funcionários. Além do PCS, os
bancários estão reivindicando PLR maior e auxílio-
educação.

Bradesco

HSBC suspende implantação da RMO

O HSBC está suspendendo por 15 dias a
implantação da Revisão do Modelo Operacional, que
tantos problemas tem trazido aos funcionários, como
sobrecarga de trabalho, eliminação das gratificações
de caixas, além de demissões logo de início.
Iniciada em abril, a RMO desencadeou uma série de
mudanças no banco, dentre as quais a redução do
número de centros de serviços, de 33 para apenas 3 e
a conseqüente transferência das operações de
retaguarda para as agências. O departamento de RH
da empresa, no entanto, não confirma nem desmente
a informação.

Até o momento ainda são poucas as agências
enquadradas na RMO. Tudo indica que a RMO será

mantida onde já foi implantada, mas sem novas
inclusões no próximo período, uma vez que as
reclamações estão sendo muitas: falta de funcionários
e lentidão no sistema.

A suspensão, ainda que por tempo limitado,
comprova as denúncias do movimento sindical de que
a revisão é problemática.

Mesmo assim, o movimento sindical continuará
denunciando as mudanças e pressionando o banco
sobre a necessidade de disponibilizar um bancário para
operar cada máquina de escaner, haja vista que toda a
movimentação deve ser escaneada nas agências para
posterior remessa aos centros de serviço de São Paulo
e Curitiba.

HSBC



Sindicato promove 3ª Integração dos Bancários
Cerca de 900 pessoas participaram no  dia

30/06, da 3ª 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, brincadeiras infantis,
sorteio de brindes e churrasco.

A 3ª Integração aconteceu no Clube dos
Bancários de Barretos e contou com a participação

de autoridades locais e do presidente da FETEC-SP,
Sebastião Cardozo.

O ingresso para a festa foi 1kg de alimento
não perecível.
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Sindicato promove 3ª Integração dos Bancários
Cerca de 900 pessoas participaram no  dia
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Campanha do Agasalho

Campanha do Agasalho do Sindicato dos Bancários supera expectativa
A Campanha do Agasalho do Sindicato dos Bancários de

Barretos e Região iniciada em 31/05 e encerrada no dia 08/06, teve a
colaboração dos bancários do Banco do Brasil, Credicitrus e ABN
Real. Destaque especial para os funcionários do Bradesco que se
empenharam e ajudaram a “engrossar” a referida campanha com a
doação de 3 mil peças de roupas e agasalhos arrecadados pelos próprios
bancários durante evento realizado no feriado de  Corpus Christi. Além
das peças os bancários do Bradesco fizeram à doação de um cheque
no valor de R$ 720,00 para a campanha.

O Sindicato dos Bancários registrou a maior arrecadação dos

últimos 10 anos de sua tradicional campanha do agasalho. O total
arrecadado superou a expectativa chegando a mais de quatro mil peças,
além da aquisição de cerca de 150 cobertores de casal novos. Todo o
material foi distribuído no dia 13/06/2007, a cinco instituições de
caridade de Barretos e famílias carentes.

“O sucesso da campanha deve-se ao empenho dos bancários,
bem como, de toda a diretoria do sindicato que não mediu esforços
para colaborar com o diretor social Alencar Theodoro de Souza,
coordenador da campanha”, disse o presidente da entidade, Marco
Antonio Pereira.

Bancários aprovam contas

As contas do Sindicato referentes ao exercício 2006 foram
aprovadas pelos bancários em assembléia realizada no dia 08  de junho
de 2007 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 investimentos da entidade, divulgado no
balanço, refere-se à ação sindical. “Esse investimento é o que fortalece
nossa luta em busca de mais conquistas. Além deste, também houve
um avanço significativo em investimentos em patrimônio e na  área
de políticas sociais”, ressalta o tesoureiro.

Sindicato apresentou o balanço de forma transparente e
participativa

Aposentados e pensionistas pagarão juros menores

Finanças

Aposentados

Os aposentados e pensionistas da Previdência Social vão pagar taxa de
juros de 2,64% ao mês nos empréstimos consignados, com desconto direto do
salário. O anúncio foi feito na instalação da reunião ordinária que o Conselho
Nacional de Previdência Social  realizou no dia 27/06.

O novo teto para os juros passa a valer tão logo o Diário Oficial da União
(DOU) publique a regulamentação da medida, conforme revelou o diretor do
Regime Geral da Previdência, João Donadon.

Ele disse que “o juro ainda é alto, mas é apenas metade do que os
bancos cobram no crédito pessoal. Mas, de qualquer sorte, o grande volume

de empréstimos contratados mostra que essa é uma política que está dando
certo” . Basta verificar que nos três anos de vigência do crédito
consignado, aposentados e pensionistas já realizaram 18,140 milhões
de operações de crédito no total de R$ 24,612 bilhões.

Quando foi criado, em maio de 2005, o empréstimo consignado tinha juro
máximo de 2,90%, e de lá para cá baixou à medida que o Comitê de Política
Monetária (Copom) do Banco Central reduzia a taxa básica de juros (Selic). A
redução anunciada hoje, de 0,08 ponto percentual, reflete a queda acumulada nas
reuniões que o Copom realizou nos meses de março, abril e junho.

Bancários mais uma vez são
tema de reportagem sobre

assédio moral

O assédio moral
apareceu novamente na
pauta da imprensa
paulistana. A edição do  24
de junho, do jornal Diário de
S.Paulo abordou o tema
usando uma bancária como
exemplo de trabalhador
com sérios transtornos
mentais causados pelo

ambiente de trabalho.
Após contar a história de trabalhadores de

outros segmentos que sofrem com os mesmos
problemas, o jornal destacou que a pressão em cima
dos bancários está acima da média com uma
constatação assustadora. “A redução de postos de
trabalho, a instituição de metas por vendas e o
medo do assalto têm feito os transtornos mentais
chegarem perto da incidência das doenças
ortopédicas (LER) entre bancários”, diz o periódico.
“A pressão de quem não atinge metas faz o
bancário se sentir com a ‘cabeça a prêmio”.

Assédio Moral

Bancário do Itaú consegue avanços no plano de saúde

Em negociação com a Contraf-CUT e
representantes dos sindicatos, os bancários garantiram
no dia 26/06  antiga reivindicação dos associados do
plano de saúde. A partir de agora, o funcionário que
precisar utilizar serviços médicos de emergência nas
cidades em que não há uma rede conveniada será
reembolsado em 100% dos valores gastos.

Pela proposta, a empresa reembolsará o valor
integral em casos de atendimento em pronto-socorro
e procedimentos como raio-x e medicamentos ou de
grande porte nas cidades em que não houver rede
credenciada. O banco também reembolsará o valor
de até R$ 100 para consultas nestas localidades.  A
direção do Itaú  propôs ainda um prazo de até 15 dias

para o reembolso do valor. Neste item, foi reivindicado
que o crédito ocorra em, no máximo, 48 horas. A
direção do Itaú estudará essa possibilidade.

“Este foi um grande avanço que
conquistamos, porque há muitos bancários que
precisam se deslocar dezenas ou centenas de
quilômetros para ser atendidos por uma rede
conveniada ao plano de saúde do Itaú. E, quando
utilizavam os serviços ‘por fora’, muitas vezes
ficavam com o prejuízo. Essa é uma reivindicação
de longa data, mas ainda temos um caminho grande
para percorrer até garantirmos a abrangência
nacional do plano”, diz Marco Antônio Pereira,
presidente do Sindicato e  funcionário do Itaú.

Bancários começam a
receber ações do Santander

A partir de 6 de agosto, cada funcionário (da
ativa) do grupo Santander contratado até o dia 23 de
junho de 2007 terá 100 ações do banco (na Espanha).
“Essa informação consta de comunicado interno
divulgado  no  dia 29/06, pelo RH. A doação de
ações aos funcionários é importante, entretanto
mais importante ainda é valorizar os trabalhadores
e respeitar seus direitos”, comenta o presidente do
Sindicato, Marco Antônio Pereira.

Essa doação era esperada com expectativa
nas agências e departamentos, após o anúncio feito
pelo banco no início do ano como forma de marcar o
aniversário de 150 anos do grupo. “O que, no entanto,
é lamentável é que se esqueceram dos aposentados,
que trabalharam anos e anos pelo crescimento de
cada um dos bancos que integra o grupo, mas não
foram lembrados na hora de receber ações dessa
instituição que agora quer adquirir o ABN Real”,
completa Marco.

Santander Banespa

Itaú

Funcionários do Bradesco querem negociar PCS

Os dirigentes sindicais têm insistido para que
a direção do Bradesco inicie processo de negociação
para discutir um Plano de Cargos e Salários justo, com
critérios claros e que atenda a todos os trabalhadores
da instituição.

Em comunicado interno, divulgado, o
Bradesco informou que haverá uma nova estruturação
de cargos nas agências varejo e Prime sem que haja
alteração nos salários e que “a ascensão profissional
dependerá exclusivamente da dedicação e do
empenho de cada um, que deve estar atento em

busca da atualização, utilizando-se sempre das
oportunidades oferecidas pelo treinamento”, como
consta do comunicado.

 “A negociação de um PCS transparente e
que corresponda às expectativas dos trabalhadores
é a forma correta de se valorizar o empenho de
todos”, comenta Waldir Recco, diretor do sindicato.

O Sindicato está em campanha nacional por
valorização dos funcionários. Além do PCS, os
bancários estão reivindicando PLR maior e auxílio-
educação.

Bradesco

HSBC suspende implantação da RMO

O HSBC está suspendendo por 15 dias a
implantação da Revisão do Modelo Operacional, que
tantos problemas tem trazido aos funcionários, como
sobrecarga de trabalho, eliminação das gratificações
de caixas, além de demissões logo de início.
Iniciada em abril, a RMO desencadeou uma série de
mudanças no banco, dentre as quais a redução do
número de centros de serviços, de 33 para apenas 3 e
a conseqüente transferência das operações de
retaguarda para as agências. O departamento de RH
da empresa, no entanto, não confirma nem desmente
a informação.

Até o momento ainda são poucas as agências
enquadradas na RMO. Tudo indica que a RMO será

mantida onde já foi implantada, mas sem novas
inclusões no próximo período, uma vez que as
reclamações estão sendo muitas: falta de funcionários
e lentidão no sistema.

A suspensão, ainda que por tempo limitado,
comprova as denúncias do movimento sindical de que
a revisão é problemática.

Mesmo assim, o movimento sindical continuará
denunciando as mudanças e pressionando o banco
sobre a necessidade de disponibilizar um bancário para
operar cada máquina de escaner, haja vista que toda a
movimentação deve ser escaneada nas agências para
posterior remessa aos centros de serviço de São Paulo
e Curitiba.

HSBC



Mundo do Trabalho

Trabalhadores criam organização nacional para cooperativas de crédito
Dirigentes sindicais do Brasil inteiro reuniram-

se nos dias 4 e 5 de junho em São Paulo, e realizaram
o 1º Seminário Nacional sobre Cooperativas de
Crédito, promovido pela Contraf-CUT.

Durante dois dias, os representantes dos
trabalhadores debateram ações para melhorar a
organização deste segmento do ramo financeiro e
garantir os avanços necessários na contratação dos
trabalhadores. Segundo o presidente do Sindicato,

Marco Antônio Pereira,  que esteve presente no
seminário, “o objetivo inicial de ORGANIZAÇÃO E
AÇÃO foi plenamente contemplado, já que o
Seminário foi extremamente esclarecedor pelos
palestrantes que ali passaram e também pelos
importantes informes dados pelos sindicalistas de todo
o país sobre a situação das cooperativas de crédito.

Na abertura oficial  foi  apresentada uma
 palestra  com  Manuel Messias da Silva, representante 

da  OCB e presidente  da Confebras, que falou  sobre
“a  OCB  e  o  sistema  financeiro’”. Em seguida,
Helena Dornellas (Dieese-Seeb SP) fez  uma 
explanação sobre o  “Sistema  cooperativista”.

Após os debates,  as informações jurídicas
ficou por conta da Dra. Débora Blanco, advogada da 
Contraf, apresentando um  breve relato de acordos
coletivos de vários sindicatos do país e também do
posicionamento do TST e MTE.

Assembléia aprova pré-acordo e minuta de reivindicações
Em  Assembléia realizada no dia 28 de junho,

funcionários da Credicitrus aprovaram por
unanimidade a proposta de acordo e pré-acordo.

O índice de 7% a ser reivindicado  corresponde
à reposição integral da inflação do período mais o
aumento real de salário.

A inflação do período de 01 de junho de 2.006
a 31 de maio de 2.007 medido pelo INPC do IBGE
corresponde a 3.57% e, a do ICV do DIEESE 4,13%.

A minuta de reinvidicações, é composta de 44
cláusulas e está disponível no site do Sindicato
www.sbbarretos.org.

Sindicato faz entrega da minuta de Acordo e
Pré-Acordo

Representantes do Sindicato, fizeram a entrega

da Minuta de reivindicações e da pré minuta  aprovada
pelos  funcionários em assembléia realizada no dia 28/
06/2007.

A minuta  foi entregue no dia seguinte  de sua
aprovação. Segundo o presidente do Sindicato, Marco
Antônio Pereira, uma das formas propostas para
agilizar o processo negocial foi apresentado aos
representantes da Cooperativa, ou seja, que as
cláusulas que compõem a minuta sejam debatidas e
pactuadas em duas etapas:  as  sem alteração de
redação,  e as cláusulas com alteração de redação,
data, valor, percentual ou atualização de legislação e
novas inclusões no acordo Coletivo. As propostas,
frutos das negociações serão apresentadas para
apreciiação e deliberação dos funcionários em
assembléia.

Sindicato dos Bancários participou de seminário sobre diversidade nos Bancos

Bancários do Brasil inteiro reuniram-se nos
dias 20 e 21 de junho, em São Paulo, para o “2º
Seminário Nacional Sobre Diversidade nos Bancos”,
promovido pela Contraf-CUT.

O Sindicato dos Bancários de Barretos e
Região, através de seu presidente e também diretor
regional da Fetec CUT/SP, Marco Antônio Pereira,
marcou presença no evento, cujo principal objetivo
foi elaborar propostas para eliminar as desigualdades
ainda existentes dentro dos bancos, sejam na
contratação ou na ascensão profissional.

“O que queremos é a inclusão com
qualidade e oportunidade para todos. A diversidade
não abrange só mulheres e  negros. É um debate
muito mais amplo”, completou Marco.

Além de representantes do movimento sindical
bancário  de todo país, participaram do Seminário,
Otávio Brito Lopes, vice procurador geral do
Ministério Público do Trabalho, Márcia Vasconcelos,

representante da OIT   no Brasil, Mario Vasconcelos,
diretor de Relações institucionais da Fenaban e
representantes do Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Real
ABN, Bradesco e HSBC.

“Os bancos são os espelhos fiéis da
construção das desigualdades. As coisas não
caminham quando uma das partes não quer o
diálogo, cada banco vem tomando iniciativas sem
debater com o conjunto da categoria, e muitas
vezes essas experiências tem regredido, justamente
por falta de diálogo”, disse Marco.

Uma das ações prioritárias, que terá inicio a
partir deste mês, será o “Mapa da Diversidade”, que
os sindicatos acompanharão de perto a sua aplicação,
garantindo que os dados sejam fiéis à realidade dos
bancários. “Esse mapa será uma ferramenta
importantíssima para que se possa cobrar dos
bancos prazos e metas para eliminar essas
desigualdades”, completou Marco. 

Em mais um dia de luta pela manutenção de
direitos trabalhistas, cerca de 500 sindicalistas de todas
as regiões do Brasil fizeram o chamado  corpo-a-corpo
para pressionar os parlamentares a votar, entre outras
bandeiras, pela manutenção do veto presidencial à
emenda 3 e a retirada do PLP 01. A concentração
aconteceu no auditório Nereu Ramos.

A CUT tenta com essa atividade identificar a
intenção de voto dos parlamentares. E lembra aos
deputados e senadores que aqueles que votarem em
oposição às reivindicações da Central serão alvo de
campanha em suas bases eleitorais.

Além da luta pela manutenção do veto
presidencial à emenda 3 – que acaba com férias, 13º
salário, licença-maternidade, vale-transporte e
alimentação, FGTS e muitos outros direitos -, os
trabalhadores também reivindicaram a retirada do PLP
01/07 que engessa a folha salarial dos servidores
federais, a manutenção dos atuais direitos
previdenciários e inclusão dos trabalhadores que estão
fora do sistema, projetos que valorizam a escola pública
de qualidade, garantia de negociação coletiva e direito
de greve no setor público.

Bancários da Caixa definem programação de congresso
A Comissão dos Empregados da Caixa,

definiu  dia 28/06, a programação do XXIII Conecef,
que será realizado nos dias 30 e 31 de julho. O
congresso é a instância que vai definir as reivindicações
específicas que serão entregues ao banco e que
pautarão a mesa de negociações permanentes.

Conforme calendário definido pelo Comando
Nacional dos Bancários, no dia 30 de julho haverá
também o Encontro Nacional dos Bancos Públicos
pela Isonomia de Direitos.

Em seguida, dentro da programação do

Conecef, será realizado um painel sobre a Caixa, que
reunirá um representante da sociedade civil, um da
direção do banco e outro do movimento sindical. O
objetivo é debater como a Caixa pode contribuir mais
para o desenvolvimento do Brasil.

Além disso, ocorrerão discussões em quatro
grupos de trabalho temáticos. Os temas serão saúde,
condições de trabalho e segurança bancária; Funcef,
Prevhab e aposentados; PCS, PCC, isonomia,
jornada e contratação de pessoal; e organização do
movimento.

Credicitrus

Cooperativas de Crédito

(Foto) Entrega pré-acordo e minuta

C.E.F.

Edital de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária

Campanha Nacional

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE
BARRETOS E REGIÃO , inscrito no CNPJ sob o nº 44.790.079.0001/77, com registro sindical sob o nº
MTB. 322.393/74, por seu Presidente, convoca todos os empregados em estabelecimentos bancários, sócios
ou não sócios da entidade, dos municípios de Barretos, Bebedouro, Cajobi, Colina, Colômbia, Guairá, Ibitiuva,
Jaborandi, Miguelópolis, Monte Azul Paulista, Morro Agudo, Pitangueiras, Severinia, Terra Roxa e Viradouro
para Assembléia Geral Extraordinária que será realizada dia 13 de julho de 2.007, em primeira convocação às
17.30 horas e em segunda convocação às 19.30 horas,localizado na rua 18, número 1010, para discussão e
deliberação da seguinte ordem do dia:

1- Autorização à Diretoria do Sindicato para realizar negociações coletivas, celebrar convenções coletivas
de trabalho, acordos coletivos de trabalho, inclusive de participação nos lucros e resultados e, frustradas as
negociações, defender-se e/ou instaurar dissídio coletivo, bem como delegar poderes para tanto;

2- Desautorizar a CONTEC - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito a
proceder à negociação, firmar acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, bem como
participar e/ou instaurar dissídio coletivo com pretensão de aplicação na base territorial deste Sindicato;

3- Eleição de delegados para a Conferência Estadual, que será realizada no dia 21 do mês de Julho do
corrente ano, na qual se elegerá delegados para a Conferência Nacional dos dias 28 a 31 de Julho, momento
em que se dará a discussão, elaboração e deliberação sobre a minuta de pré-acordo e minuta de reivindicações
da categoria bancária.

4- Deliberação do desconto a ser feito no salário dos empregados em razão da contratação coletiva a
ser realizada.

Barretos, 06 de julho de 2.007.
Marco Antonio Pereira

- presidente -

BB: Contribuições à Previ serão suspensas a partir deste mês

Banco do Brasil

A partir deste mês, as contribuições dos ativos
e aposentados à Previ serão suspensas. A Diretoria
Executiva e o Conselho Deliberativo da entidade
tomaram esta decisão no dia 28/06, após a aprovação
do acordo negociado com o banco pela Contraf-CUT,
dirigentes eleitos da Previ e representantes de
aposentados.

As demais medidas que foram objeto do
plebiscito deverão ter aprovação formal pela Diretoria
e pelo Conselho da Previ nos próximos dias. Em
seguida, o Conselho Diretor do banco terá de aprovar
o acordo. O passo seguinte será a apreciação pelo
Ministério do Planejamento (Dest) e Secretaria da
Previdência Complementar (SPC).

Mulheres no PAA
Uma das medidas integrantes do acordo é a

aposentadoria antecipada para as mulheres aos 45
anos. Muitas interessadas em aderir ao PAA e que
não atingiram a idade de 50 anos reivindicam a redução
da idade de adesão para 45, para se beneficiar da
nova regra introduzida pela Previ. 

Trabalhadores ocupam o Congresso Nacional
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EXPEDIENTE:

Entrega de Troféis da 3ª Integração

Campeão do Futebol
Bancários de Monte Azul Paulista

Vice-Campeão do Futebol
Santander Banespa Barretos

3º Colocado Futebol
Bradesco Barretos

Artilheiro do Futebol
Ratinho - Santander Banespa

Goleiro Menos Vazado
Tel - Bancários Monte Azul Pta.

Dupla Campeã do Truco
Fábio e Gilberto

Equipe Campeã do Vôlei de Areia
Banco do Brasil Guaíra ‘B’

CAMPANHA SALARIAL 2007
Vai ser dada a largada

Comando define calendário da Campanha
Em reunião realizado no dia 21/06  em São

Paulo, os integrantes do Comando Nacional definiram
o calendário da Campanha Nacional do Ramo
Financeiro 2007.

No dia 21 de julho ocorre a 9ª Conferência 
Estadual dos Trabalhadores do Ramo Financeiro.
Antecedendo a Conferência Estadual, ocorrerá a
Regional, compostas pelos Sindicatos de Barretos,
Catanduva e Araraquara.

No dia 27 de julho, acontecem os encontros
temáticos. Em princípio foram definidos os de Saúde,
Remuneração e Ramo Financeiro. As federações e os
sindicatos serão consultados sobre a oportunidade de
fazer discussão sobre Gênero.
            Nos dias 28 e 29 acontece a Conferência
Nacional, que será seguida, nos dias 30 e 31, pelos
congressos do Banco do Brasil, Conecef (da Caixa
Econômica Federal) e de outros bancos, que discutirão
questões específicas. Na abertura desses encontros
será feito debate sobre isonomia.

Foi definido ainda o critério de representação
de delegados, que seguirá o mesmo do ano anterior,
com 180 delegados do Banco do Brasil, 180 da Caixa
Federal, 430 dos demais bancos e 21 do Comando,

num total de 811. A conferência ocorrerá em São Paulo
(SP).

Entrega das reivindicações - O Comando
Nacional decidiu também que a entrega das
reivindicações dos bancários à Fenaban ocorrerá

no dia 15 de agosto.
Comando Nacional - Participaram da

reunião do Comando representantes das 11
federações filiadas à Contraf, de nove dos dez
maiores sindicatos do país e da própria Contraf.

Bancários iniciam campanha nacional com consulta
Os bancários já podem participar e eleger as prioridades

Participação, organização, mobilização
são elementos fundamentais para avançar e
conquistar mudanças. Os bancários dão o
primeiro passo na campanha nacional: uma
consulta será encaminhada aos trabalhadores de bancos
públicos e privados para que possam opinar sobre o
que consideram as principais reivindicações que
nortearão a luta da categoria  na campanha deste ano.

“Como o acordo coletivo é válido para
todo o país, a opinião dos trabalhadores da nossa
base também será levada ao encontro estadual e à
Conferência Nacional dos Bancários, onde serão
debatidos os itens que vão compor a minuta da
categoria, documento que reúne as reivindicações
de reajuste salarial, PLR, remuneração variável,
entre outras, a ser entregue aos banqueiros”,
comentou Marco, presidente do Seeb Barretos.

Quem negocia – Fica a cargo do

Comando Nacional dos Bancários – composto pelos
presidentes das federações, dos maiores sindicatos e
da Contraf-CUT – negociar os itens que compõem a
minuta de reivindicações com o outro lado, os
representantes da Federação Nacional dos Bancos.
Negociam, pela Fenaban, diretores das principais
instituições financeiras públicas e privadas.

“A participação democrática do bancário
deve acontecer do início ao fim da campanha
salarial. Responder à consulta é  de fundamental
importância. Esse é o momento de aumentar o
diálogo com os colegas no local de trabalho.
Decidir o que mais incomoda, o que é mais
necessário e informar na consulta que vai percorrer
todos os locais de trabalho até o dia 18 de julho”,
acrescentou Marco. O bancário também poderá
responder pelo site:

www.sbbarretos.org

Dupla Vice-Campeã do Truco
Galan e Danilo

Equipe Vice-Campeã do Vôlei de
Areia - Santander Banespa Btos.

Entrega de Brindes
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