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FILIADO À FETEC-SP/CONTRAF/CUT

O Dia do Trabalhador

Manifestação de trabalhadores - 1.º de maio de 1919 - Rio de Janeiro
 (in Revista da Semana, 10/05/1919)

Dados históricos
Chicago, 1886. Milhares de trabalhadores nas ruas exigem redução da 

jornada de trabalho, de 13 para 8 horas, e protestam contra as 
condições desumanas de trabalho. Confronto e morte de 
manifestantes.

Paris, 1889. A “Segunda Internacional” institui o 1.º de maio como data 
máxima dos trabalhadores organizados.

Comemorada no Brasil desde 1895, a data torna-se feriado por decreto 
do presidente Artur Bernardes de setembro de 1924.

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

1.º de maio no Clube dos 
Bancários 

página 4

Perguntas de um operário que lê

Quem construiu a Tebas das sete portas?
Nos livros constam os nomes dos reis,
Os reis arrastaram os blocos de pedra?
E a Babilônia, tantas vezes destruída,
Quem a ergueu outras tantas? 
Em que casas da Lima radiante de ouro 
Moravam os construtores?
Para onde foram os pedreiros
No dia em que ficou pronta a Muralha da China? 
A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. 
Quem os levantou? 
Sobre quem triunfaram os césares? 
A decantada Bizâncio só tinha palácios
Para seus habitantes? 
Mesmo na legendária Atlântida,
Na noite em que o mar a engoliu
Os que se afogavam gritavam pelos seus escravos.
O jovem Alexandre conquistou a Índia
Ele sozinho?
César bateu os gauleses.
Não tinha pelo menos um cozinheiro consigo?
Felipe de Espanha chorou quando a sua Armada 
naufragou. 
Ninguém mais chorou?
Frederico II venceu a Guerra dos Sete Anos
Quem venceu, além dele?

Uma vitória em cada página.
Quem cozinhava os banquetes da vitória?
Um grande homem a cada dez anos.
Quem pagava suas despesas?

Tantos relatos.
Tantas perguntas.

Bertolt Brecht (1898-1956)
Apud Alencar, Francisco. História da Sociedade Brasileira.
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A reunião entre a Contraf-CUT 
e a Fenaban, no dia 7, abordou a 
organização dos debates a serem 
realizados na Mesa Temática 
sobre Terceirização, prevista na 
Convenção Coletiva de Trabalho 
dos bancários 2009/2010. 

Em nova reunião, no dia 26 de 
abril, a Fenaban trará uma 
apresentação com informações 
sobre o processo de terceirização 
nos bancos e com  sua visão sobre 
o tema. Também os trabalhadores 
bancários apresentarão seu olhar 
sobre o tema

De 26 de abril a 6 de maio, 
associados ativos, aposentados e 
pensionistas escolherão seus re-
presentantes na Diretoria Execu-
tiva (três vagas), no Conselho 
Deliberativo (duas vagas para 
titulares e duas para suplentes) e 
no Conselho Fiscal (um titular e 
um suplente) da Fundação dos 
Economiários Federais da Caixa.

Quatro são as chapas que 
concorrem ao pleito. O Sindicato 
apoia a Chapa 1, Movimento 
pela Funcef.

A posse  será em 1º de junho.

Terceirização 

aos vitimados por seqüestro ou 
extorsão.
Ücomunicação interna, pelos 
bancos, na qual será registrado o 
assalto, seqüestro ou extorsão, 
nominando os funcionários pre-
sentes e os fatos ocorridos, junto 
com o Boletim de Ocorrência 
Policial, e envio imediato de có-
pias à Contraf-CUT e ao sindica-
to local, assegurando-se o acom-
panhamento dos desdobramentos 
pelas entidades.
Üdesignação, pelo banco, de um 
advogado para acompanhar o 
funcionário quando este compa-
recer  ao órgão policial. 
Üindenização para todos os 
empregados vítimas de assalto, 
seqüestro e extorsão.

Nova reunião em 22 de abril.
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CEF elege delegados sindicais

Unidos pela Cassi, chapa 
apoiada pelo sindicato, obteve 
quase 40 mil votos na eleição da 
Caixa de Assistência dos Funcio-
nários do Banco do Brasil, o 
maior plano de saúde dos 
trabalhadores em toda a categoria. 

BB – Chapa apoiada pelo Sindicato 
vence na Cassi

Foram 39.706 votos, contra 
33.569 da Chapa 3 Nova Cassi. 
Houve ainda 7.774 votos em 
branco e 10.362 nulos.

A diretora da Fetec/CUT-SP, 
Viviane Cristina Assôfra, foi elei-
ta suplente ao Conselho Fiscal.

Igualdade de 
Oportunidades Ainda no dia 6, a mesa temática 

de Segurança Bancária reuniu 
Contraf-CUT e Fenaban.  

Propostas de medidas repara-
tórias pelos dirigentes sindicais:
Üa t e n d i m e n t o  m é d i c o ,  
psicológico e segurança ao 
bancário e a sua família em caso 
de ameaças, seqüestros e outros 
ataques a bancos
Üem caso de assalto, consumado 
ou não, comunicação imediata à 
CIPA e ao sindicato local, pelo 
banco, com o fechamento do 
estabelecimento até serem resta-
belecidas as condições de segu-
rança necessárias; emissão da 
CAT (Comunicação de Acidente 
de Trabalho) a todos os funcioná-
rios que presenciaram o assalto e 

De 26 de abril a 7 de maio, 
haverá eleição para o Economus, 
o fundo de previdência privada 
dos funcionários da antiga Nossa 
Caixa.

O Sindicato apoia Adriana 
Pizarro Carnelós Vicente (Deli-
berativo), que é, atualmente, 
presidente do Conselho Fiscal do 
Economus e diretora da Fetec-
CUT/SP e do Sindicato dos 
Bancários de Mogi das Cruzes, e 
Antonio Sabóia (Fiscal), diretor 
do Sindicato de São Paulo, 

Economus: Sindicato apoia Adriana 
Pizarro e Antonio Sabóia

Osasco e Região e da Fetec, 
ambos com histórico de lutas e 
conquistas para os funcionários 
da Nossa Caixa.

Foto: arte: Seeb/SP

No dia 6, foram definidos a 
dinâmica e o calendário para as 
reuniões da Mesa Temática de 
Igualdade de Oportunidades, 
acordando-se uma reunião a cada 
15 dias. 
Os bancários propuseram a 
criação de uma campanha 
conjunta pela valorização junto a 
gestores e funcionários do 
aleitamento materno e da 
a m p l i a ç ã o  d a  l i c e n ç a -
maternidade para 180 dias, 
conquistada na última campanha 
salarial, com participação de 
especialistas na área. 

Nova reunião no dia 23.

Segurança Bancária

Mesas temáticas: Contraf-CUT e Fenaban

Nova rodada de negociações 
entre funcionários direção do BB 
será em 28 de abril. Na anterior, 
não houve avanço significativo, 
apenas a renovação de promessas 
sobre pontos como o Comitê de 
Ética, a implantação do Sesmt e 
do plano odontológico.

Os bancários querem negociar 
um novo plano de carreira, pois o 
atual foi imposto em 1997 pelo 

governo privatista e significou 
um grande retrocesso para os 
trabalhadores. Um dos problemas 
é a lógica do piso salarial rebai-
xado junto com a valorização ex-
clusiva das funções comissiona-
das. O funcionário sofre assédio 
moral e gestão pelo medo, pois 
fica sob ameaça constante de des-
comissionamento com redução 
salarial de até 70%.

BB: Funcionários aumentam mobilização

EDITAL PARA ELEIÇÕES DE DELEGADOS SINDICAIS - CEF 2010/2011
O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro de Catanduva 
e Região, com CGC sob o nº 47.081.161/0001-10, por seu presidente abaixo 
assinado, comunica a todos os empregados da Caixa Econômica Federal dos 
municípios de Catanduva, Ibitinga, Itápolis, José Bonifácio, Monte Alto, Novo 
Horizonte, Pindorama, Santa Ernestina e Urupês a abertura de processo eleitoral 
para o cargo de delegado sindical da Caixa Econômica Federal, de acordo com o 
seguinte cronograma:
1. Inscrições: 03/05/2010 à 14/05/2010
2. Eleição: de 17/05/2010 à 28/05/2010 nas unidades da Caixa
3. Mandato: de 01/06/2010 à 31/05/2011 
Catanduva(SP), 19 de abril de 2010. Paulo E. Bellucci Franco. Presidente em 
exercício

De 03 a 14 de maio estarão 
abertas as inscrições para o cargo 
de delegado sindical das agên-
cias da Caixa Econômica Fede-
ral da base do Sindicato dos Ban-
cários de Catanduva e Região.

Só o processo democrático e a 
participação consciente de cada 
funcionário pode garantir uma 

representação legítima, que 
reflita os anseios e necessidades 
dos bancários.

Para ser candidato, é preciso 
que o bancário seja sindicali-
zado. 

A sindicalização pode ser feita 
no ato de inscrição, com um 
representante legal do sindicato.

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

Funcef: Sindicato apoia chapa 1
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Bradesco prima pela 
imagem negativa

Esta frase, do juiz Luis Paulo 
Pasotti Valente, titular da 41ª 
Vara do Trabalho de São Paulo e 
vice-presidente da Associação 
dos Magistrados do Trabalho da 
2ª Região (Amatra II), foi dita 
em palestra realizada no 
Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, no dia 07 de abril, quando 
do lançamento da campanha 
Menos Metas, Mais Saúde.

O juiz ressaltou que o 
problema com as metas não é 
exclusivo dos bancários. “É um 
problema de diversas categorias, 
inclusive de nós, juízes”, disse. 
“Mas, o trabalho tem uma 

Bancários conquistam 4.000 bolsas de 
estudo no Itaú Unibanco

dimensão na existência humana 
extremamente relevante. Todo 
mundo tem direito ao trabalho. 
Trata-se de um direito fundamen-
tal”. Ele afirma que, se as con-
dições não são dignas, o trabalho 
vira um retrocesso ao processo de 
dignidade e valores humanos. 

Alta programada “é uma 
violação dos direitos humanos. 
Você não pode prever quando 
uma pessoa vai ficar boa. E se ela 
voltar ao trabalho e não estiver 
apta, deve ser afastada novamente 
e não pode parar de receber o 
benefício”, alertou o juiz.

Sonegação, fraudes, má apli-

Filas extensas, poucos caixas, 
reclamação de usuários, funcio-
nários sobrecarregados. Este é o 
retrato das agências da CEF em 
Catanduva e região.

Para agravar, o dispensador de 
senha está sempre quebrado.

O caos se instala nas agências, 
principalmente na agência centro, 

onde o usuário fica na  fila por 
mais de 40 minutos em dias nor-
mais e mais de uma hora em dias 
de pico, contrariando a legislação.

A falta de funcionários obriga 
os bancários a excesso de horas 
extras... que não são pagas!

Até quando o banco público se 
furtará à sua função? 

"Alta programada é uma violação dos 
direitos humanos"

Seiscentas novas bolsas foram 
garantidas na negociação com o 
banco e serão pagas retroa-
tivamente a fevereiro de 2010. 
Somadas às já existentes, são 4 
mil bolsas de estudo no Itaú 
Unibanco. As 4 mil bolsas 
representam subsídio de R$ 14 
milhões destinados para a 

educação dos bancários.
Quanto à PLR, há insistência 

do banco em dizer que pagou 
corretamente e que não se dispõe 
a alterar o valor. Porém, as infor-
mações do balanço demonstram 
que eles podem pagar mais. Os 
representantes dos bancários 
querem que a direção do banco 

apresente uma posição formal, 
por escrito, do porquê das 
escolhas em favor dos acionistas 
prejudicando os trabalhadores. 

Nova rodada de negociação 
está prevista para 23 de abril.

Detalhes no site do sindicato: 

 .
www.bancariosdecatanduva.com
.br

O Sindicato lançará, em 11 de 
maio, a campanha Menos Metas, 
Mais Saúde, que deve ultrapassar 
o debate com a categoria bancária 
sobre o abuso das instituições 
financeiras e ampliar a discussão 
para outros setores. 

Esta campanha foi lançada pelo 
Sindicato dos Bancários de São 
Paulo no Dia Mundial da Saúde, 

Caixa não suspende reestruturação. 
Protestos continuam

sentantes da Caixa, o Plano de 
Funções Gratificadas, o PFG, 
voltou a ser avaliado pelos 
ministérios da Fazenda e do 
Planejamento, a fim de adequar as 
exigências dos funcionários ao 
orçamento da União. 

O banco disse que só volta a 
negociar o PFG em maio e que 
não há mais a possibilidade de 
incluir a chamada progressão 
horizontal. 

Quanto à redução de jornada de 
oito horas para seis horas, a 
direção não retrocedeu.

Uma das condições impostas 
pela empresa para implantação do 
novo PFG é justamente a redução 
de jornada com redução propor-
cional de salários para cargos 
técnicos e de assessoramento.
Plano de Cargos e Salários

Não foi apresentada qualquer 
proposta concreta para a imple-
mentação. A empresa acenou, 
entretanto, com a possibilidade de 
reparar as perdas daqueles que 
não aderiram ao último PCS, em 
2008, tratando todos os funcioná-
rios de forma isonômica, con-
forme a demanda apresentada 
pela CEE/Caixa. 

Desta forma, o dia 31 de junho 
de 2008 seria tomado como base 
para o cálculo dos benefícios de 
todos os trabalhadores no novo 
plano.

Será intensificada a mobili-
zação para pressionar a empresa.

Na negociação do dia 15, em 
Brasília, a empresa adiou o debate 
sobre a reestruturação.

Questionada sobre os prazos de 
implementação da reestruturação 
e a quantidade de cargos que 
seriam criados ou extintos com a 
mudança, a Caixa informou 
apenas que o cálculo está sendo 
conduzido pela vice-presidência 
de Pessoas (Vipes) e será concluí-
do até 1º de junho e que o inicio 
efetivo das alterações deve ser a 
partir de 1º de julho.

PFG e jornada
Sem avanços. Segundo os repre-

CEF desrespeita clientes e funcionários

Único dos grandes bancos que 
não concede auxílio educação; 
não tem plano de saúde para 
funcionários, apenas apólice de 
seguro saúde; paga o quanto quer 
nas promoções que ocorrem a bel-
prazer dos chefes. Esta a "bela" 
imagem do Bradesco.

Enquanto isso, o assédio moral 
corre solto pelas agências.

O sindicato cobra respeito ao 
bancário, estabelecendo-se um 
Plano de Cargos e Salários, plano 
de saúde e auxílio educação. 

Menos Metas, Mais Saúde
comemorado a 7 de Abril desde 
1950, para celebrar a criação da 
OMS, em 1948.

Menos Metas, Mais Saúde 
visa a repensar as relações no 
ambiente de trabalho entre 
instituição e funcionários, reco-
locando-as de acordo com os 
valores do respeito, sabedoria, 
prudência e responsabilidade.

cação dos recursos arrecadados, 
desemprego, envelhecimento 
populacional não podem ser 
usadas para justificar medidas 
tomadas em detrimento do 
direito dos beneficiários.

http://www.bancariosdecatanduva.com.br
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1.º de Maio: passeio ciclístico
Muita movimentação na festa do trabalhador

Dia de luta pela dignidade e 
qualidade de vida para o traba-
lhador, o primeiro de maio 
também é um dia de confrater-
nização e atividades voltadas ao 
bem-estar. 

No Clube dos Bancários, rua 
Bocaina, Jardim Del Rey, muita 
movimentação e alegria: torneio 
de futebol society, churrasco e 
sorteios, música e, ainda, pela pri-
meira vez, um passeio ciclístico, 
em parceria com o SESC Catan-
duva.

Passeio ciclístico do 
trabalhador

O passeio, com saída do clube 
às 09h30 — concentração às 09h 
— e chegada ao mesmo local, terá 
a participação da equipe Eco 
Bikers para assistir os partici-
pantes e contará com um carro de 
apoio do Sindicato dos Bancários 
de Catanduva e Região. Não é 
necessária a inscrição prévia.

Será distribuída água durante o 
trajeto, não sendo necessário 
levar garrafas descartáveis.

AGENDE: 04 de junho,  a tradicional
Festa Junina dos bancários 

Mural do bancário

O passeio ciclístico no 
Primeiro de Maio conjuga 

união, lazer, saúde, 
solidariedade. Vincula o Dia 

do Trabalhador ao Dia 
Mundial da Saúde 2010, 
celebrado a 07 de abril. Na foto, o centro de Bruxelas – Bélgica

Percurso de 
5km 

(mapa). 

Sorteio 
de uma 
bicicleta 
e outros 
prêmios 

aos 
partici-
pantes.

Torneio de futebol society
Com início às 08h30, o torneio 

de futebol contará com equipe de 
bancários que se inscreverem até 
o dia 28 de abril. 

Para as inscrições, é necessário 
haver, no mínimo, quatro (4) 
bancários sindicalizados por 
equipe. Os demais participantes 
podem ser: esposos ou filhos de 
bancário sindicalizado, estagiá-
rios, seguranças de agência, 
funcionários terceirizados ou 
funcionários de seguradoras e 
previdência do banco.

Confraternização

A partir das 11h30, no clube , 
haverá confraternização com 
música ao vivo, churrasco, sorteio 
de prêmios, barraca de doces, 
cama elástica e pula-pula.

Parte da renda será revertida 
para a campanha social efetuada 
pelo Sindicato para arrecadação 
de fraldas geriátricas a serem 
doadas à entidade assistencial 
Associação Beneficente Recanto 
Nosso Lar - Casa Lar do Portador 
da Doença de Alzheimer.

Antonio 
Roberto 

Grano 

Confraternização dos funcio-
nários do Banco Real, agência 

de Catanduva, no dia 19 de 
março, no Clube do Sindicato 

dos Bancários

Kauan  completa 9 anos de idade 

dia 27 de abril. N
a foto, ao lado 

do irmão Kelvin, de 6 meses. 

Ambos são filhos de Ana Paula e 

Marcelo (Santander - M
onte 

Alto),  Secretário de Formação 

do Sindicato dos Bancários de 

Catanduva e Região..
Aniversário, em 11 de abril, de 

Daniela, esposa do bancário 

Felipe Bergantini, da agência 

centro do Itaú - Catanduva.

José Luís Carminatti 
aposentou-se em 31 de 
março e desligou-se do 

sindicato.

desligou-se da 
diretoria do 

Sindicato em 24 de 
março, para 

assumir assessoria 
na Previ.

Novos convênios
Chalés Octopus

Av. Maranduba, 136 - Praia de 
Maranduba - Ubatuba - SP 
Reservas: (12) 3849.8170

e-mail: octopus_chales@hotmail.com
site: www.chalesoctopus.com.br

 Bancário sindicalizado tem desconto 
especial: 20% na baixa temporada e de 
10% na alta temporada (de 1º/dez ao 
último dia de carnaval e feriados 
nacionais prolongados).
- Cortesia: uma única criança até 5 anos. 

- Criança de 6 a 10 anos, 50% do valor da 
pessoa extra.

Caldato Comércio de Gás
Rua Campos Sales, 91 – Centro – 

Novo Horizonte SP
Fones (17) 3542.1713 – 3542.3964 – 

Entregas em domicílio
  Desconto de 10% no pagamento à vista.
  Na compra de 01 botijão concorra a 01 
fogão 4 bocas no dia 29/04 e de 01 
microondas no dia 29/05/2010

O curso 
o professor Celso A. Carvalho, 
previsto inicialmente para abril, 
terá inicio em  8 de maio  e será 
realizado na Sala 101 - Mezanino 
-, no Monte Alto Shopping, rua 
Dr. Raul da Rocha Medeiros, 
1624, centro, em Monte Alto.

O custo, com material incluso, 
é de R$ 450,00 para o bancário 
sindicalizado e de R$ 650,00 para 
não sindicalizados. 

As vagas são limitadas.
Mais informações pelo fone 

(17) 3522-2409.

Anbid - CPA 20 - com 

Curso da 
Anbid, CPA 20, 
em Monte Alto De 17 a 27 de maio, haverá 

eleição para a renovação de 
parte da representação dos 
associados na direção da Caixa 
de Previdência do Banco do 
Brasil, a Previ.

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  equi l íbr io  na  ges tão;  
fortalecer  compromissos 
socioambientais e eficiência no 
atendimento.

Eleições na 
Previ
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