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    á está no ar o novo canal 
de denúncias contra o assédio 
moral, resultado de acordo 
firmado entre os sindicatos e os 
bancos,  após a intensa 
mobilização da categoria na 
greve de 2010. 

Agora, os bancários poderão 
fazer suas reclamações dire-
tamente no site do Sindicato.
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Novo canal de denúncias contra o assédio moral,  resultado de acordo conquistado após intensa mobilização da categoria na greve de 2010, já 
está no ar, no site do Sindicato. Participação dos bancários será fundamental para que o combate aos abusos dos gestores tenha êxito

‘Manhã Caipira’, no Clube dos Bancários, arrecada 

doações para as vítimas dos temporais no Rio 
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R$ 545, mas 

valorização 

segue até 2015
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Palavra do presidente

Faça a sua parte

 á está no ar, no site do Sindicato, o 
novo canal de denúncias contra o assé-
dio moral, importante conquista da ca-
tegoria na Campanha Nacional Unifi-

cada do ano passado.  
Por meio desse dispositivo, os bancos se compro-

metem a apurar as denúncias sobre assédio encami-
nhadas pelo Sindicato. 

Podemos dizer que essa mudança de postura 
representa um grande avanço nas discussões sobre o 
tema. Até recentemente, as instituições financeiras 
recusavam-se a admitir a existência do  assédio moral 
nas agências. 

Agora, além de apurar as denúncias, os bancos se 
verão obrigados a colocar em prática medidas para 
conter o problema - inclusive, esperamos, punindo os 
gestores responsáveis pelos abusos. 

Não podemos ser ingênuos, porém, de achar que o 
acordo, por si só, terá poder para acabar com o pro-
blema do assédio moral - tal como que por um passe de 
mágica. Para que esse acordo tenha resultados efetivos, 
é preciso que o bancário faça sua parte e denuncie os 
abusos dos gestores. 

Se as vítimas permanecerem caladas, os assediadores 
seguirão com “carta branca” para espalhar terror pelas 
agências. Portanto, não se deixe intimidar. Denuncie! 
Sua identidade será mantida em completo sigilo.     

Até a próxima edição!     

Amarildo Davoli - presidente do Sindicato   

J

A Justiça Estadual emitiu, 
no começo do mês, liminares 
contra as eleições antidemo-
cráticas do SantanderPrevi. 
Contra as leis, o banco espa-
nhol tentou excluir os re-
presentantes dos trabalha-
dores do processo decisório.

O autoritarismo do San-
tander recebeu resposta à al-
tura, da parte do movimento 
sindical. Em Catanduva, o 
Sindicato conseguiu parali-
sar duas agências, durante 

CUT divulga calendário de lutas do ano

Região tem assaltos e golpes

Reunida no dia 1 de 
fevereiro, a Executiva Na-
cional da CUT definiu seu 
calendário de lutas para este 
ano. Entre os destaques estão 
as mobilizações pela va-
lorização permanente do 
salário mínimo e pela 
correção da tabela do 
Imposto de Renda. 

Durante o encontro, a en-

Crimes ocorridos na 
região, no final de janeiro e no 
começo deste mês, voltaram a 
por em evidência a fragili-
dade dos sistemas de segu-
rança dos bancos.

No dia 25 de janeiro, um 
golpista se passou por funcio-
nário da Caixa, da praça da 
República, em Catanduva, e 
levou R$ 915 de uma mulher. 

Sindicato traça estratégias para 2011

A diretoria do Sindicato se 
reuniu, nos dias 3 e 4 de 
fevereiro, para definir suas 
estratégias de ação para 2011. 
No encontro, os dirigentes es-
tabeleceram as principais li-
nhas de atuação da entidade, 
além de discutirem o calen-
dário de atividades do ano.

Como vem ocorrendo  nos 
últimos anos, as ações do 
Sindicato deverão focar tanto 
as demandas e reivindicações 
dos bancários de Catanduva e 
região quanto as grandes dis-

Diretores do Sindicato, durante ato 
realizado em frente à agência da rua 

Pernambuco, em Catanduva

F
o

: 
e

 
a

a
d

u
va

to
S

e
b

C
t

n

tidade aproveitou para 
manifestar repúdio às recen-
tes decisões da equipe eco-
nômica do Governo Dilma, 
que elevou os juros e cortou 
importantes investimentos, 
a pretexto de controlar a 
inflação. Para a CUT, as me-
didas atentam contra o de-
senvolvimento sustentável, 
gerador de emprego e renda.    

Na madrugada de 2 de feve-
reiro, dois terminais de auto-
atendimento do Santander de 
Catiguá foram furtados. Na 
tarde anterior, a gerente de 
uma lotérica de Elisiário foi 
roubada em Catanduva. Ela 
transportava um malote con-
tendo R$ 9 mil, que acabou 
sendo levado por dois ho-
mens armados.  

parte do dia 1, para protestar 
contra as eleições de fachada 
e pelo tratamento pouco res-
peitoso, dispensado pelo 
banco ao povo brasileiro.   

Banesprev
Terminou, no dia 15, a e-

leição do Banesprev. O Sin-
dicato apoiou a chapa “Mãos 
dadas pelo Banesprev”. O re-
sultado será divulgado na 
próxima edição do Infor-
mação Bancária, bem como 
no site do Sindicato. 

cussões que interessam a so-
ciedade como um todo.

“Encontros como este são 
importantes, na medida em 
que permitem aos diretores 
trocar experiência e refletir 
sobre os resultados de nossa 
atuação. Assim, podemos 
projetar ações capazes de 
trazer novas vitórias para a 
categoria, como ocorreu na 
Campanha Nacional Unifi-
cada do ano passado”, afir-
mou o presidente do Sindi-
cato, Amarildo Davoli.
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RÁPIDAS DOS BANCOS
Lucro recorde do BB
O Banco do Brasil (BB) 

apresentou lucro líquido 
de R$ 11,703 bilhões em 
2010, com alta de 15,3% 
em relação a 2009. O re-
sultado foi o maior já ob-
tido por um banco bra-
sileiro na história e co-
locou o BB na condição de 
maior instituição finaceira 
da América Latina.  

PLR do Itaú Unibanco
O Itaú Unibanco ainda 

não anunciou se irá an-
tecipar o crédito da se-
gunda parcela da PLR, que 
deve ser paga até 3 de mar-
ço. Já o PCR do banco deve 
ser creditado até maio. 

Banco Postal
O Bradesco sofreu um 

duro golpe, este mês, após 
o anúncio, feito pelos Cor-
reios, de que será aberta 
licitação para o novo 
operador do banco postal, 
serviço que a instituição 
financeira explora com 
exclusividade, desde 2001, 
com ganhos superiores a 
R$ 850 milhões ao ano.

Hoje, ao menos três ban-
cos, além do Bradesco, 
atenderiam aos requisitos 
expressos no edital: BB, 
Santander e Itaú Unibanco.  

Lucro do Mercantil
O Mercantil do Brasil 

também registrou lucro 
recorde. Em 2010, o banco 
alcançou R$ 135,212 mi-
lhões, contra R$ 40,389 
milhões obtidos no ano 
anterior, aumento de 235% 
nos ganhos. O Mercantil 
pagou a segunda parte da 
PLR no dia 18 de fevereiro.  

Novo canal de denúncias contra o 
assédio moral já está no ar, no site

Participação dos bancários é fundamental para que acordo firmado com os bancos tenha resultados efetivos 

Já está no ar, no site do Sin-
dicato, o novo canal de de-
núncias contra o assédio mo-
ral, resultado do acordo entre 
a entidade e os bancos, obtido 
graças à intensa mobilização 
da categoria na greve de 2010.

Agora, para fazer as de-
núncias, basta acessar o ícone 
Assédio Moral/Denuncie, 
disponível no canto superior 
esquerdo do site.

Na página do formulário 
de queixa, é importante que o 
bancário preencha todos os 
campos com seus dados, ou 
do contrário a denúncia não 
será efetivada. Os trabalha-
dores podem ficar tranquilos, 
pois essas informações serão 
de uso exclusivo do Sindicato 
e servirão para que a entidade 
possa dar o devido retorno ao 
autor da queixa.

As identidades dos denun-
ciantes serão mantidas em 
completo sigilo. Após receber 
a denúncia, o Sindicato passa 
a ter dez dias para encami-
nhá-la ao banco. A institui-
ção financeira, por sua vez, 
terá 60 dias de prazo para a-
purar a queixa e enviar uma 
resposta. Além do site, os 
bancários também podem 
procurar a sede do Sindicato.
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Bancos pagam 2ª parte da PLR

As centrais sindicais fize-
ram sua parte e foram à luta, 
mas no final acabou preva-
lecendo a vontade da equipe 
econômica do Governo Dil-
ma. O salário mínimo foi rea-
justado em 6,5%, passando 
de R$ 510 para R$ 545. 

Os sindicatos exigiam R$ 
580. Mas, as centrais alcan-
çaram também importante 

28 de fevereiro é Dia de Prevenção à Ler/Dort
O Sindicato realiza, no dia 

28 deste mês, uma atividade 
que visa conscientizar a cate-
goria sobre a importância de 
se prevenir a LER/Dort, si-
glas que designam lesões físi-
cas relacionadas à realização 
de  esforço contínuo durante 
o trabalho. Diretores da en-
tidade visitarão agências de 

Sindicato também 
atua na Credicitrus

Funcionários da Credici-
trus também têm seus di-
reitos representados pelo Sin-
dicato. Atualmente, a coope-
rativa de crédito conta com 
postos de atendimento em 
Catanduva e outras oito cida-
des da região. A partir de 
abril, está prevista a abertura 
de novos postos em Borbo-
rema, Tabatinga, Vista 
Alegre do Alto e Paraíso. 

Caixa
A Caixa receberá do Te-

souro R$ 2,2 bilhões em 
ações da Petrobrás e da 
Eletrobrás, para que possa 
elevar seu potencial de 
empréstimos para R$ 30 
bilhões. Em 2010, a 
instituição financeira 
registrou aumento de 41% 
no volume de crédito con-
cedido, com destaque para 
as operações no setor 
imobiliário. 

Atendendo à reivindica-
ção do movimento sindical, 
diversos bancos vêm reali-
zando, em fevereiro o paga-
mento da segunda parcela da 
PLR aos trabalhadores. 

Além de Bradesco e San-
tander, que efetuaram os cré-

Salário mínimo fica mesmo em R$ 545

ditos, respectivamente, nos 
dia 11 e 18 de fevereiro, o 
B a n c o  d o  B r a s i l  s e  
comprometeu a pagar no dia 
28 e a Caixa anunciou que o 
faria no dia 1 de março. Já 
HSBC se comprometeu a 
fazer o crédito no dia 21. 

vitória, com a aprovação no 
Congresso da política de va-
lorização do mínimo até 
2015. Assim, em 2012, o salá-
rio deverá chegar a R$ 620. 
Mas os trabalhadores devem 
ficar atentos, pois a oposição - 
DEM e PSDB - já anunciou 
que tentará derrubar na Jus-
tiça o acordo firmado entre o 
governo e as centrais.   

Catanduva e região, distri-
buindo materiais explicativos 
e conversando com os ban-
cários sobre questões relacio-
nadas à saúde em geral.

28 de fevereiro foi escolhi-
do pela OMS (Organização 
Mundial de Saúde) como Dia 
Internacional de Prevenção à 
LER/DORT. 
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‘Manhã Caipira’ une música e solidariedade 

VOCÊ SABIA QUE...

Em 1933, os bancários conseguiram o direito 
à jornada de seis horas de trabalho?
Conquistas como esta são resultado da 

mobilização da categoria em torno de seu 
Sindicato. Portanto, venha lutar conosco! 

F
ot

o
: S

ee
b

 C
at

an
d

u
va

s

Roda de violeiros, realizada no último dia 6, atraiu centenas de pessoas ao Clube dos Bancários, em um evento que 
arrecadou doações para as vítimas dos temporais que arrasaram a região serrana do Rio de Janeiro

Sindicato 
homenageia o 
Dia da Mulher
Em março, o Sindicato te-

rá uma programação especial 
voltada para as bancárias, em 
homenagem ao Dia Inter-
nacional da Mulher, celebra-
do no dia 8. 

No dia 20, será realizada 
uma atividade no Clube dos 
Bancários, em comemoração 
à data, que representa um im-
portante momento para que a 
categoria, assim como a so-
ciedade em geral, possa refle-
tir a questão da igualdade 
entre os gêneros. 

Se por um lado, nosso país 
hoje tem uma mulher na pre-
sidência, o sexo feminino 
continua sendo vítima de di-
versas formas de discri-
minação e de violência (física 
e simbólica), seja no am-
biente de trabalho, em casa, na 
escola e até mesmo na mídia. 

1: Goianito e seu filho Clayton - 2: Diversas famílias marcaram presença no evento - 3: O 
secretário de Finanças do Sindicato, Paulo Bellucci Franco, o Paulinho, com os donativos no 

Rotary Clube de São José do Rio Preto - 4: Zé Destro e Marcílio

Centenas de pessoas compareceram ao salão do 
Clube dos Bancários, no último dia 6 de fevereiro, para 
acompanhar a primeira edição do projeto "Manhã 
Caipira", que reuniu as melhores duplas amadoras de 
Catanduva e região, em um evento que aliou 
solidariedade e o melhor da música sertaneja de raiz.

O público atendeu ao chamado da diretoria do 
Sindicato, contribuindo com diversos donativos para as 
vítimas dos temporais que assolaram a região serrana 
do Rio de Janeiro. Além de apreciarem as 
apresentações das duplas, as pessoas presentes ao 
evento tiveram a oportunidade de participar do sorteio 
de diversos brindes. 

No dia 9, os donativos arrecadados foram 
encaminhados ao Rotary Clube de São José do Rio 
Preto, que se prontificou a levar o material até as 
vítimas das enchentes. 

A direção do Sindicato já começou a trabalhar na 
organização da próxima Manhã Caipira. A data do 
evento ainda não foi definida, mas fique atento, pois 
ela será divulgada em breve. Contamos com a sua 
presença!
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No dia 18, a Comissão de 
Empresa dos Funcionários 
do Banco do Brasil (CEE), 
coordenada pela Confede-
ração Nacional dos Traba-
lhadores do Ramo Financei-
ro (Contraf-CUT), negocia-
ram com a direção do banco 
uma pauta extremamente im-
portante ao funcionalismo. 
Confira alguns pontos abor-
dados durante a reunião: 

. Incorporados: Um dos 
assuntos mais debatidos na 
primeira negociação entre a 
CEE e o BB foi a situação dos 
funcionários oriundos dos 

bancos incorporados pelo 
Banco do Brasil em relação 
aos planos de previdência e de 
saúde. O movimento sindical 
solicitou encontro com o BB 
para discutir o tema e receber 
informações mais detalhadas.

. Big Brother do BB: A 
CEE cobrou explicações da 
direção do Banco do Brasil 
acerca do novo sistema de 
gerenciamento de serviços 
implementado nos CSOs e na 
Disap, que vem expondo 
todas as equipes a constran-
gimentos e pressões por conta 
da publicação dos nomes dos 

funcionários em ranking que 
m e d e  o  d e s e m p e n h o  
individual. Na avaliação do 
movimento sindical, trata-se 
de uma flagrante política de 
assédio moral coletivo. 

. Jornada de seis horas de 
trabalho: Em relação à 
reivindicação pelo cumpri-
mento da jornada de 6 horas - 
uma conquista histórica do 
movimento sindical bancário 
-, a CEE reafirmou a ne-
cessidade de o BB seguir a 
legislação vigente. O BB disse 
que está estudando uma 
solução para o assunto. 
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