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Menos metas, mais saúde

O sindicato promove, em 18 
de maio, às 20h, em sua sede - 
rua Pernambuco, 156, centro, 
Catanduva -, um debate sobre o 
sistema financeiro e desenvol-
vimento no Brasil, com Luiz 
Cláudio Marcolino, economista 
e presidente do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, um dos 
organizadores do livro com o 
título acima destacado, resulta-
do de estudos daquele sindicato 
em parceria com a Unicamp.

Notícias atualizadas do setor bancário no site do sindicato: www.bancariosdecatanduva.com.br

Sistema financeiro em debate 

Neste dia 18 de maio, está sendo  lançada a campanha Menos Metas, 
Mais Saúde, em atividades nas agências bancárias de Catanduva.

Especialistas e a Organização Mundial de Saúde (OMS) definem 
saúde como estar bem do ponto de vista físico, mental e social. Numa 
sociedade em que o trabalho é direito e dever, é bem fundamental, e em que 
o trabalhador despende grande parte de seu tempo na empresa, esse 
ambiente deve estar voltado a lhe proporcionar saúde. Não vem sendo esta 
a atitude dos bancos.

Dentre as empresas mais lucrativas, no país e no mundo, os bancos 
não investem na saúde de seus funcionários. Os mais de 450 mil 
empregados nas cerca de 19 mil agências bancárias no país sofrem com a 
pressão pelo cumprimento de metas individuais, muitas vezes cumpridas 
pela força do medo, sob pena de perder o emprego, num ambiente sem 
prevenção às doenças ocupacionais.

Se a saúde do trabalhador não é considerada um investimento, já o 
resultado da venda de produtos converte-se em bônus milionários aos 
executivos — entre janeiro e setembro de 2009, o Itaú Unibanco pagou R$ 
503,6 milhões de remuneração aos diretores, só para se ter um exemplo.

Proposta
Para reverter essa situação, o sindicato procura a negociação com as 

instituições financeiras, visando a garantir a participação dos 
trabalhadores na estipulação de metas e que estas sejam de caráter coletivo, 
definidas por departamentos ou agências. E, ainda, que elas sejam 
adequadas e reduzidas proporcionalmente nas hipóteses de afastamentos 
ou ausências e que os bancários que exerçam função de caixa não sejam 
submetidos ao seu cumprimento.

Ação
Muitas são as denúncias recebidas por assédio moral decorrente da 

pressão pelo cumprimento de metas. Negociações, protestos, paralisações 
podem ser ações encetadas pelo sindicato, ultimando-se, em caso de não se 
resolver, com o recurso à Justiça.

Denuncie!

O livro faz uma análise abran-
gente e variada do sistema finan-
ceiro, abordando temas como a 
dominância financeira e a sua 
crise no plano global, a abertura 
financeira no Brasil, o funcio-
namento do mercado de capitais, 
a evolução do crédito, bancário, o 
desenvolvimento das micro-
finanças, a política macro-
econômica e, por fim, o funcio-
namento das holdings finan-
ceiras.

Lançamento

Durante o debate, será lan-
çado o livro Sistema Financeiro 
e Desenvolvimento no Brasil 
(do Plano Real à Crise Finan-
ceira), elaborado pelo Sindicato 
dos Bancários de São Paulo e 
pelo Centro de Estudos de Con-
juntura e Política Econômica da 
Universidade de Campinas 
(Cecon Unicamp). Luiz Cláudio Marcolino
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CEF elege delegados sindicais

Cursos de Graduação (bacha-
relados, licenciaturas e tecno-
l ó g i c o s )  e  S e q u e n c i a i s ,  
ministrado nas modalidades de:
a) Ensino presencial – pago até o 
5º dia útil, desconto de 5%
b) Ensino presencial interativo e 
de ensino interativo, pago até dia 
6 de cada mês, desconto de 10%.

Levi Gomes de Oliveira e José 
Carlos de Oliveira foram eleitos, 
respect ivamente,  para  os  
conselhos Deliberativo e Fiscal 
do  Economus ,  p l ano  de  
previdência complementar da 
Nossa Caixa. O resultado foi 
divulgado no dia 7 de maio.

Eleições do Economus

De 17 a 28 de maio os fun-
cionários de todas as unidades da 
Caixa estarão votando no seu 
delegado sindical, cujas atri-
buições são:
Ÿ apoiar e integrar a luta dos 
trabalhadores;
Ÿ representar o sindicato junto aos 
empregados de sua unidade e 
estes junto ao sindicato;
Ÿ participar dos eventos e 
instâncias sindicais;
Ÿ acatar e encaminhar as decisões 
dos Fóruns Sindicais;
Ÿ manter contato permanente  
com  os companheiros da unidade 
de trabalho, discutindo indi-
vidual e coletivamente, organi-
zando as suas reivindicações, 
manifestações, críticas e suges-
tões para melhoria das condições 

de trabalho, encaminhando-as ao 
Sindicato e às chefias de unidade:
Ÿ responsabilizar-se pela distri-
buição dos boletins e publi-
cações que digam respeito aos 
empregados e sindicatos;

Como se depreende das 
atribuições, é uma função de 
extrema importância e respon-
sabilidade.

Todos os empregados lotados 
na respectiva unidade poderão 
participar do processo eleitoral. 

Na eleição, será titular o 
candidato mais votado e o 
segundo classificado será o 
suplente.

Os delegados sindicais, após 
eleitos pela maioria dos empre-
gados lotados na respectiva 
unidade, terão mandato de 01 
(um) ano.

Notícias atualizadas do setor bancário no site do sindicato: www.bancariosdecatanduva.com.br

A Caixa de Previdência do 
Banco do Brasil, a Previ, renova 
parte da direção. A eleição será 
de 17 a 27 de maio.

Apoiamos  a  Chapa  3 ,  
Unidade na Previ ,  cujos 
principais compromissos são: 
melhorar benefícios do Plano 1 
com utilização do superávit; 
mais rentabilidade e benefícios 
no Previ Futuro; transparência e 
equilíbrio na gestão; fortalecer 
compromissos socioambientais 
e eficiência no atendimento.

Eleições na 
Previ Divulgado o resultado das 

eleições na Funcef. A Chapa 1 - 
Movimento pela Funcef, que 
teve o apoio do Sindicato, 
venceu com 21.218 votos.

A posse será em 1º de julho.

Movimento pela 
Funcef vence eleição

Terror continua no Bradesco
A quem serve o Bradesco? 

Uma instituição que não serve a 
sociedade não serve para a 
sociedade. Essa é a mensagem 
que o gerente regional, Sr. 
Navarro, vem imprimindo ao 
banco.

Apesar da falta de funcio-
nários, já ocorreram quatro 
demissões na região, duas por 
"justa causa". Falta grave? 

Pasmem: a abstrata alegação de 
"falta de ética". Mas o que está por 
trás disso? A "justa causa" é dada 
a gerentes, para que fiquem fora 
do mercado de trabalho e não 
levem clientes a outras insti-
tuições. E recursos demandam 
um certo lapso de tempo. Afinal, 
de quem é a falta de ética?

Não é só isso. A contratação de 
novos funcionários leva de 

sessenta a setenta dias. Resultado: 
sobrecarga de trabalho e tensão 
entre os remanescentes, uma vez 
que imperam as metas e a "ética" 
da gerência regional.

O descaso com funcionários e 
clientes não acaba aí. Há falta de 
segurança. Muitas agências 

sequer têm porta giratória.
Vale lembrar que o banco não 

oferece plano de saúde aos fun-
cionários e não está preocupado 
com seu aprimoramento, pois não 
investe em auxílio educação.

O Sindicato está apurando os 
casos de assédio e tomará as 
providências cabíveis.

Eleito em assembleia, Celso 
das Novas participará, como 
delegado do sindicato, do 21º 
Congresso Nacional dos Funcio-
nários do Banco do Brasil, nos 
dias 28, 29 e 30 de maio de 2010, 
em São Paulo.

Quatro grupos debaterão os 
temas: Saúde e Condições de 
Trabalho; papel do Banco do 
Brasil e o Sistema Financeiro 
Nacional; Plano de Carreira, 
Cargos e salários (PCCS), 
Remuneração e Jornada e 
Organização do movimento.

Congresso da CEF.
No dia 15 de abril, o encontro 

estadual dos funcionários da 

Convênio UNIP (Universidade Paulista)
  Av. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, s/nº, Jd.Tarraf II,  São José do Rio Preto. Tel.: (17) 2137-5000

Congressos do BB e CEF
Caixa Econômica Federal definiu 
Antônio Júlio Gonçalves Neto 
como Delegado representante do 
Sindicato dos Bancários de 
Catanduva ao 26º Congresso 
Nacional dos Empregados da 
Caixa (Conecef). O evento 
acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de 
maio, em São Paulo.

Entre os temas a serem deba-
tidos , estão: papel da Caixa no 
desenvolvimento social do Brasil; 
organização do movimento; iso-
nomia; carreira; jornada de tra-
balho; Funcef/Prevhab; aposenta-
dos; Saúde do Trabalhador; Saúde 
Caixa; segurança bancária; rees-
truturação da Caixa; correspon-
dentes bancários.

Cursos de Pós-Graduação Lato 
Sensu (especialização), minis-
trados nas modalidades de ensino 
presencial, interativo e presencial 
interati-vo, pago até o dia 6 de 
cada mês, desconto de 10%

Os descontos são extensivos 
aos dependentes do bancário 
sindicalizado.
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No dia 20 de maio será dado o 
pontapé inicial da Campanha 
Nacional dos Bancários de 2010, 
que buscará a renovação da 
convenção coletiva de trabalho 
com avanços e conquistas para 
funcionários de bancos públicos 
e privados.

Os balanços dos grandes ban-
cos, no primeiro trimestre, apre-
sentam lucros bilionários, baten-
do novos recordes. Os bancos 
têm, portanto, plenas condições 
de melhorar a remuneração e 

Apesar do lucro de R$ 3,23 bilhões, 
Itaú Unibanco não quer aumentar PCR

garantir respeito, saúde, segu-
rança e dignidade no trabalho.
Todos os sindicatos e federações 
que integraram o Comando 
Nacional no ano passado, bem 
como os Sindicatos dos Bancários 
do Maranhão e do Rio Grande do 
Norte serão chamados pela 
Contraf-CUT a participar da 
reunião. 

A unidade nacional dos 
bancários, com mobilização e 
luta, irá garantir uma nova 
campanha vitoriosa.

Campanha Salarial 2010
Comando Nacional se reúne no dia 20

Não houve nova proposta da 
Participação Complementar nos 
Resultados (PCR) aos trabalhadores por 
parte da direção do Itaú Unibanco.

Em resposta, algumas medidas foram 
anunciadas pela Contraf-CUT:
þ elaboração de um balanço social que 
analise os impactos da fusão e o reflexo 
deste processo junto aos trabalhadores e 
à sociedade;
þ audiência junto ao Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica 
(CADE) do Ministério da Justiça; 
þ convocação de reunião da Comissão 
de Organização dos Empregados (COE) 
do Itaú Unibanco, ampliando o debate 
com todos os representantes das 

A reunião objetiva preparar a 12ª Conferência Nacional dos Bancários, que 
definirá estratégia, minuta de reivindicações e mobilização da campanha para 

obter novas conquistas.

por praticar assédio moral. Hou-
ve impasse. O movimento sin-
dical quer ter a liberdade de, co-
mo recurso extremo, fazer uma 
denúncia pública do assediador. 
Já os bancos preferem manter a 
proibição da divulgação.
Ä metas e organização do traba-
lho: a Fenaban não quer o fim das 
metas abusivas e alega que o 
programa de prevenção de con-
flitos em debate seria o bastante 
para resolver o problema do as-
sédio moral. Os bancários dis-
cordam, pois a raiz do problema 
é a forma como o trabalho está 
organizado, favorecendo o 
adoecimento dos bancários e o 
surgimento de casos de assédio.

Nova reunião será agendada 
para a 2.ª  quinzena de junho.

Bancos admitem problemas no plano de 
ação para combater desigualdades

Na mesa temática de Saúde 
do Trabalhador com a Fenaban, 
debateram-se os pontos abaixo: 
Ä a realização de cursos e outros 
eventos com bancários e 
gestores com foco no assédio 
moral. Os trabalhadores cobra-
ram a inclusão de alguma forma 
de participação do movimento 
sindical em relação ao conteúdo 
dessas atividades. A Fenaban 
comprometeu-se a consultar os 
bancos sobre o tema;
Ä denúncias de assédio moral. 
Os sindicalistas deixaram claro 
que não irão passar aos bancos o 
nome dos denunciantes. Os 
bancos se propuseram a dar um 
retorno sobre o tema.
Ä divulgação por banco ou sin-
dicato do nome dos denunciados 

Na segunda reunião da mesa 
temática de Igualdade de 
Oportunidades entre Contraf-
CUT e Fenaban, Esta admitiu 
problemas no andamento do 
plano de ação dentro dos bancos,  
afirmando que será refeito para 
melhorar sua efetividade.

A entidade patronal diz ter 
elaborado um cronograma para a 
unificação dos indicadores das 
empresas: até julho, implantação 
de indicadores que permitam 
mensurar os pontos relevantes 
para um diagnóstico preciso do 
quadro atual; em agosto, reali-
zação de levantamento e conso-
lidação de dados baseados 
nesses indicadores; por fim, em 
setembro, seria feita uma 
avaliação das informações. 

Saúde: Prevenção do assédio moral e fim 
das metas abusivas

Os trabalhadores esperam que, 
com isso, se possa entender e 
combater os entraves que limi-
tam o acesso e encarreiramento 
dos grupos discriminados, como 
no caso da ascensão profissional 
das mulheres nos bancos e das 
diferenças salariais entre elas e 
os homens, por exemplo.

Dia 15 de junho haverá nova 
reunião.

Notícias atualizadas do 
setor bancário no site do 

sindicato: 
www.bancariosdecatandu

va.com.br

federações, para organizar uma 
c a m p a n h a  n a c i o n a l  d e  
mobilização pela valorização dos 
funcionários.

No entanto, após protestos das 
entidades sindicais em todo país, 
o Itaú Unibanco agendou a 
retomada das negociações com a 
Contraf-CUT  para o dia 17 de 
maio. 

Os bancários esperam que o 
banco apresente uma proposta à 
altura da participação dos 
t r aba lhadores  nos  l uc ros  
crescentes da instituição.

AGENDE: 
em junho,  
torneio de 
"truco".

A Campanha Nacio-
nal 2009 conquistou a 
licença-maternidade de 
180 dias,  aumento real, 
a melhor PLR desde a 
sua implantação, aber-
tura de 15 mil novos 
postos de trabalho no 
BB e na Cef, inclusão 
na Convenção Coletiva 
de programa de reabili-
tação profissional e 
muitos avanços nas 
cláusulas sociais.
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O clube do Sindicato dos 
Bancários de Catanduva e Região 
ficou repleto na comemoração do 
Dia do Trabalhador. 

No sábado, 1º de maio, os 
bancários e seus convidados 
participaram das várias atividades 
organizadas pelo sindicato.

Onze equipes participaram do 

torneio de futebol. Sagrou-se 
campeã a equipe da Nossa Caixa, 
ficando a do Bradesco na vice-
liderança. 

Chicão, da Nossa Caixa, levou 
o prêmio de goleiro menos 
vazado e Fábio, do Mercantil do 
Brasil, o de artilheiro.

Em parceria com o SESC 
Catanduva e com a assistência da 
equipe EcoBikers Catanduva,  foi 
realizado um  passeio ciclístico. 

O historiador Cândido Ronchi, 
durante os 5km de percurso, 
traçou a trajetória histórica do 
trabalhador e de seu dia, 
ressaltando a importância da 
união e mobilização para a con-
quista de direitos e fortalecimento 
da classe trabalhadora.

Mural do bancário

No salão de festas do Clube, 
durante todo o dia, bancários e 
convidados confraternizaram, 
com música ao vivo, sorteios, 
churrasco e bebidas, dança e 
muita alegria.

Dentre os premiados nos 
sorteios, José Luiz de Oliveira 
Santos, aposentado do Santander 
Banespa, ganhou uma bicicleta; 
José Fábio Gonçales, esposo de 
bancária do BB/Nossa Caixa, 
uma câmera fotográfica digital.

Além de bolas, camisetas, 
bonés e kits com brindes diversos 
sorteados entre os participantes 
do passeio ciclístico, Vitor Hugo 
V. F. Alves ganhou uma bicicleta.

Com parte da renda auferida 
nos sorteios, o Sindicato comprou 

Celso das Novas, 
diretor da Fetec-CUT/SP, 

Como na música de Carlos 
Braga e Alberto Ribeiro, vamos 
aquecendo os corações para o 
Juninão dos Bancários. 
Vai ser no dia 04 de junho, no 

"Acende a fogueira no meu 
coração" 

Passeio ciclístico

1º de Maio: participação massiva 
consagra a festa do trabalhador

Júlio César E. Mathias, 
Secretário de Saúde e Condições 

 04 de junho
19:00h

Local: Clube dos Bancários de Catanduva e Região
Rua Bocaina s/n - Jardim Del Rey - Catanduva - SP.

dos
JUNINÃO

ÁRIC ON SAB
Quermesse e

Leilão com renda 
revertida para 

A. P. A. E.  
Catanduva

Barracas Típicas,
Quadrilha da Velha

Guarda e Forró.
Pipoca e Quentão

Grátis

de Trabalho 
do 

Sindicato, 
comemorou 

mais um 
aniversário 

com os 
colegas no 

dia 10 de 
maio.

sindicalista 
liberado 
para atuar 
na base do 
Sindicato 
dos 
Bancários 
de 
Catanduva 
e Região

fraldas geriátricas, entregues à 
entidade assistencial Associação 
Beneficente Recanto Nosso Lar - 
Casa Lar do Portador da Doença 
de Alzheimer. Na foto abaixo, a 
entrega dos produtos ao presi-
dente da entidade, Sr. Anelino de 
Jesus Rocha, o "Lino".

José Luiz

José Fábio Vítor Hugo

Equipe da 
Nossa Caixa

clube.
A tradicional festa 

terá como tema a Copa 
do Mundo, acendendo a 
chama para a outra festa 
que se aproxima.

É um momento de 
congraçamento dos 
bancários e seus fami-
liares e convidados, 
com músicas típicas, 
leilão, cuja renda será 
revertida para a As-

A comissão eleitoral já definiu 
a data para a realização das 
eleições para a diretoria e 
conselho fiscal do Sindicato dos 
Bancários de Catanduva e 
Região, bem como de delegados 
representantes junto à Federação 
à qual o sindicato é filiado: dias 18 

Sindicato realiza eleições
Será realizada eleição nos 

dias 18 e 19 de agosto de 
2010, na sede social desta 
entidade, no horário das 
08h00min às 18h00min, 
p a r a  c o m p o s i ç ã o  d a  
Diretoria, Conselho Fiscal e 
Delegados Representantes 
junto à Federação a que este 
sindicato é filiado, bem como 
os Suplentes, devendo o 
registro de chapas ser 
apresentado à Comissão 
Eleitoral, no horário das 

09h00min às 17h00, no 
período de 15 (quinze) dias, 
a  con tar  da  da ta  da  
publicação deste aviso. O 
edital de convocação da 
eleição encontra-se afixado 
na sede desta entidade. 
Catanduva-SP, 18 de maio 
de 2010.

Júlio César Alves, 
Ysa Masako Takagi 

Minsoni, Sebastião W. 
Figueiredo 

Comissão Eleitoral

Eleições sindicais
Aviso

sociação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais  (APAE), quadrilha 
apresentada pelo pessoal da Velha 
Guarda, pipoca e quentão 
gratuitos. 

e 19 de agosto de 2010.
As chapas que pretendem 

concorrer ao pleito poderão ser 
inscritas até o dia primeiro de 
junho de 2010.

A participação do bancário no 
processo é fundamental para o 
fortalecimento da categoria.
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