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Um ano de 
conquistas

   ano 2010 foi muito espe-
cial, em que os bancários con-
quistaram um dos melhores a-
cordos coletivos de todos os 
tempos. Isso só foi possível gra-
ças à mobilização sem prece-
dentes da categoria em torno da 
greve, a maior dos últimos 20 
anos. Esta edição do Infor-
mação Bancária é dedicada a 
todos os que ajudaram a cons-
truir essa história vitoriosa em 
Catanduva e Região, no ano 
que passou.

Nesta retrospectiva, os ban-
cários também terão a chance 
de rever alguns dos principais  
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Festa dos Bancários 
reuniu centenas de 

pessoas no Clube, em 
28 de agosto 

Éder Leandro Rodrigues, do BB de 
Catanduva, ganhou uma das viagens a 

Porto Seguro, em agosto 

Em dezembro, foi a vez de Thiago 
Vicente Castello, do Bradesco, ganhar 

a viagem a Porto Seguro 

Papai Noel do Sindicato alegra o Natal 
dos alunos da Emei Prof. Nardi Ignotti, 

no Conjunto Gabriel Hernandes 

Lançamento da Campanha Nacional Unificada dos Bancários, em 25 de agosto 

Lançamento da Campanha em 
Catanduva, em 25 de agosto, contou 

com performance lúdica 
de atores da cidade 

Alemão, Amarildo e Paulinho, durante a 
apuração das eleições do Sindicato, 

em 19 de agosto 

‘Despacho’ em frente ao 
Bradesco de Catanduva, 

protestou contra a intransigência 
dos gestores do banco 

Diretores do Sindicato marcaram 
presença na  Conclat, em São Paulo

momentos que marcaram o dia a 
dia da categoria, no ano que 
passou. Campanha de Sindica-
lização, Primeiro de Maio, Cara-
vanas de Lançamento da Cam-
panha Nacional, Festa dos Ban-
cários e Campanha “Natal de 
Brinquedo” foram alguns dos 
pontos altos dessa trajetória, 
que teve (e continua tendo) co-
mo característica marcante, a 
luta intransigente do Sindicato 
pelos direitos dos trabalhadores.

Confira também, na Pág. 2, a 
cobertura completa da entrega 
dos presentes da Campanha 
“Natal de Brinquedo”. 
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Palavra do presidente

Denunciar o assédio

  ano de 2011 mal começou e a 
categoria já tem um bom motivo para 
comemorar. No dia 26 de janeiro, será 
assinado acordo aditivo à Convenção 

Coletiva de Trabalho, que estabelece o programa de 
combate ao assédio moral. 

O acordo em questão representa uma das grandes 
conquistas que os bancários alcançaram na Campanha 
Nacional Unificada do ano passado. A adesão dos ban-
cos ao acordo será voluntária. Quem aderir ao docu-
mento ficará comprometido a condenar todo e qualquer 
ato de assédio. A Fenaban deverá fazer a avaliação se-
mestral do programa, criando, inclusive, indicadores 
que permitirão o acompanhamento do desempenho do 
novo dispositivo. 

Mas para que a iniciativa dê frutos, é essencial a par-
ticipação de todos os bancários. Não podemos mais nos 
calar diante das arbitrariedades e injustiças praticadas 
por gestores. Temos de denunciar. 

 É preciso ficar claro que  o autor da queixa terá de 
identificar para que o Sindicato tenha condições de dar 
o devido retorno ao trabalhador. Os bancários podem 
ficar tranquilos com relação à possíveis represálias, já 
que manteremos em segredo as  identidades daqueles 
que nos procurarem a fim de fazer denúncias. 

Contamos com a participação de todos, pois, como já 
disse anteriormente, juntos somos mais fortes. Até a 
próxima edição!

Amarildo Davoli - presidente do Sindicato   

Sindicato distribui presentes 
em Catanduva e região

O

Mais uma vez, o Sindicato 
fez a alegria de crianças ca-
rentes de Catanduva e re-
gião, com a Campanha “Na-
tal de Brinquedo”. No dia 18 
de dezembro, foram dis-
tribuídos mais de 1.200 
presentes na Emef  prof. 
Nelson Musa, no Jardim 
Alpino. No dia seguinte, foi a 
vez dos moradores do Jardim 
Imperial receberem a carava-
na de solidariedade do Sindi-
cato, com a entrega de quase 

Itaú trata bancários feito máquinas
Saiba como denunciar o assédio
A colaboração dos ban-

cários e bancárias é funda-
mental para o sucesso do pro-
grama de combate ao assédio 
moral. Se não houver denún-
cias, os diretores da entidade 
terão mais dificuldade para 
identificar os abusos come-
tidos pelos gestores. 

Para denunciar é simples. 
Basta ir até a sede do 
Sindicato (rua Pernambuco, 
156, Centro, Catanduva, de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h ) e fazer a queixa. 

Também é possível fazer a 

As inúmeras distorções 
no Agir têm causado revolta 
entre os bancários do Itaú 
Unibanco. As reclamações 
dos trabalhadores são várias: 

. Metas de 150%: O Itaú 
Unibanco impõe metas ele-
vadas para todas as agências, 
independentemente de elas 
estarem localizadas em re-
giões de baixo poder aquisi-
tivo. Além disso, o banco 
não revê a meta prevista, 
mesmo que a agência esteja 
com seu quadro de funcio-
nários reduzido.

. Segmento Uniclass: Os 
gerentes dessa área estão 
sendo obrigados a atingir 
200% do estabelecido para a 
venda de seguros, crediários 

Entrega no Jardim Alpino Distribuição no Jardim Alpino

Presentes doados em Novo Horizonte Entrega dos brinquedos em Monte Alto

reclamação direto pelo site 
(www.bancariosdecatanduva.
com.br), na seção Denuncie. 

Os autores das queixas 
deverão se identificar apenas 
para que o Sindicato tenha 
condições de dar o devido 
retorno sobre o andamento da 
denúncia. 

Do mais, as identidades 
dos denunciantes serão 
mantidas em completo sigilo. 
O acordo que estabelece o 
programa de combate ao 
assédio moral será assinado 
no dia 26 de janeiro.    

e previdência. Nas negocia-
ções com cartão de crédito, a 
meta tem sido de 150%. Co-
mo prêmio, recebem míseros 
R$ 200,00, caso alcancem a 
meta exigida.

Assédio: O superinten-
dente da Plataforma Uni-
class, sr. Carlos Henrique 
Cintra Pacheco implantou a 
“chamada geral”, ligando a 
cada meia hora para pressio-
nar os gerentes da área a 
cumprirem as metas insanas 
estabelecidas pelo banco. 
Vale lembrar que esse tipo de 
atitude configura assédio 
moral, prática passível de ser 
denunciada pelo Sindicato à 
Justiça e ao Ministério 
Público do Trabalho.  

1.300 brinquedos a crianças 
do bairro e adjacências. 

Mas a campanha não  fi-
cou restrita a Catanduva. No 
dia 18 de dezembro, dire-
tores do Sindicato distri-
buíram presentes  a cerca de 
70 crianças, no Projeto Seara 
de Luz, em Novo Horizonte. 
Nos dias 23 e 24, foi a vez de 
os moradores dos jardins 
Califórnia, Primavera e Tan-
garás, em Monte Alto, ga-
nharem brinquedos. 
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ACONTECEU EM 2010
Janeiro

- O Sindicato cobrou do 
Banco do Brasil uma solu-
ção para os problemas de-
correntes da incorporação 
da Nossa Caixa, ocorrida 
no final de 2009. 
- No dia 20, o Sindicato 
participou do Dia Nacional 
de Luta contra a intransi-
gência do Santander, que 
se recusava a apresentar 
uma proposta digna de PPR 
aos trabalhadores. Os atos 
ocorreram em Pirangi e 
Monte Alto.   

- No dia 9, funcionários do 
Santander aprovaram o a-
cordo aditivo e o PPR, con-
quistados após muita 
pressão dos trabalhadores 
sobre o banco espanhol. 

Abril

- Após muita mobilização, 
os bancários do Itaú Uni-
banco conseguiram que o 
banco garantisse o paga-
mento de 600 novas bol-
sas de estudo, retroativas 
ao mês de fevereiro. Com 
isso, as bolsas pagas pelo 
banco passaram totalizar 
4 mil, em todo o país. 

Março

- O Sindicato iniciou cam-
panha para arrecadar fral-
das geríatricas, que depois 
foram doadas à Associa-
ção Beneficente Recanto 
Nosso Lar, em Catanduva. 

Sindicato de diretoria renovada e 
pronto para lutar pelos bancários

Eleições da entidade representaram um dos momentos mais marcantes para os bancários de Catanduva e região

A eleição do Sindicato re-
presentou um dos momentos 
de maior mobilização da ca-
tegoria, em 2010. A categoria 
foi em peso às urnas para con-
ferir 98,25% dos votos à cha-
pa “União, Luta, Trans-
parência e Cidadania”, enca-
beçada por Amarildo Davoli.   

Os novos diretores toma-
ram posse oficialmente no dia 
7 de outubro, com a ceri-
mônia de gala tendo sido 
realizada no dia seguinte, no 
Clube dos Bancários.   
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Cerimônia de posse dos novos diretores, ocorrida no Clube dos Bancários

Festas levam multidões ao 
Clube dos Bancários

Além de lutar pelos direi-
tos da categoria, o Sindicato 
também se esforçou, ao longo 
de 2010, para oferecer 
diversas opções de diversão e 
lazer aos bancários de Catan-
duva e Região. 

O tradicional Juninão, 
ocorrido em 4 de junho, a-
traiu milhares de pessoas ao 
Clube dos Bancários. Elas 
tiveram a chance de apro-
veitar uma verdadeira festa 

Diretores marcam 
presença no Conclat

Fevereiro

Maio
- No dia 1, o Sindicato rea-
lizou uma série de ativi-
dades no Clube do Ban-
cários, em comemoração 
ao Dia do Trabalhador. 
- No dia 18, foi lançada em 
Catanduva a Campanha 
Menos Metas, Mais Saúde. 

Junho

- Sindicato recebe a Confe-
rência Regional de prepa-
ração à Campanha Nacional. 
- 23 º Juninão atrai  2 mil 
pessoas ao Clube dos 
Bancários.

Tony e Paulinho são dois que estiveram no 
Pacaembu, em junho do ano passado

O dia 1 de junho de 2010 fi-
cará marcado para sempre na 
história do movimento prole-
tário brasileiro. Nessa data, foi 
realizado no estádio do Pa-
caembu, em São Paulo, o 
Congresso Nacional da 
Classe Trabalhadora (Con-
clat). Diretores do Sindicato 
estiveram presentes ao encon-
tro, que definiu uma agenda 
comum entre as diversas 
centrais sindicais brasileiras 
(CUT, Força, CTB, CGTB e 
NCST). 

O Conclat reuniu mais de 
20 mil trabalhadores e repre-
sentou um marco importante 
na construção da unidade do 
movimento sindical.    

Sindicalizados ganham prêmios e brindes

Como em anos anteriores, 
o Sindicato voltou a distribuir 
prêmios e brindes entre os 
bancários sindicalizados.

Os grandes sortudos de 
2010 foram Éder Leandro 
Rodrigues, do BB, e Thiago 

caipira e ainda ajudar enti-
dades assistenciais de Catan-
duva (a Apae, por exemplo).

A Festa dos Bancários (a-
baixo), em 28 de agosto, tam-
bém foi  sucesso de público. As 
centenas de pessoas que com-
pareceram ao evento tiveram a 
chance de apreciar muita 
comida e bebida de graça, além 
de curtirem música ao vivo e de 
participarem do so-teio de 
diversos brindes.      

Vicente Castello, do Brades-
co, ganhadores da viagem a 
Porto Seguro, da Campanha 
de Sindicalização. Durante a 
Festa dos Bancários, diversos 
brindes também foram sor-
teados para os sindicalizados.  
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Campanha mais vitoriosa 
das últimas décadas

Proposta vantajosa, a melhor em tempos recentes,  só foi possível graças à grande mobilização da categoria 

 2010 foi um ano e tanto pa-
ra os trabalhadores brasilei-
ros, que com muita mobili-
zação, conseguiram arrancar 
dos patrões reajustes salariais 
bem acima da inflação. Com 
os bancários não poderia ser 
diferente: mais uma vez a 
categoria se uniu e foi para as 
ruas e agências cobrar au-
mento real de salário, condi-
ções de trabalho e bancos 
com mais responsabilidade 
social. Iniciada em 29 de 
setembro, a greve pode ser 
considerada uma das mais 
fortes das últimas décadas. 

Na região de Catanduva, 
mais de 50 agências aderiram 
à paralisação, com 90% da 
categoria cruzando os braços 
como forma de protesto. No 
final, os representantes dos 
banqueiros viram-se obriga-
dos a oferecer uma proposta 
digna para os trabalhadores. 

Os acordos aprovados pe-
los bancários de Catanduva e 
região, na noite de 13 de outu-
bro, estão entre os melhores já 
firmados nos últimos tempos 
- 7,5% de aumento nos sa-
lários para a maioria das fun-
ções, reajuste significativo nos 
pisos de ingressos dos bancos 
públicos e privados, além de 
elevação na PLR e demais 
cláusulas econômicas. Nas 
fotos acima, os bancários po-
derão rever alguns momentos 
da Campanha vitoriosa, ini-
ciada ainda no primeiro se-
mestre, com as diversas con-
ferências criadas para discutir 
as pautas de reivindicações 
dos funcionários dos bancos 
públicos e privados. Essa mo-
bilização cresceu e no final os 
bancários provaram que “Ou-
tro Banco é Possível”.     

ACONTECEU EM 2010
Julho

- Mobilização da Campa-
nha Nacional Unificada 
ganha força na região.
- O Plano de Funções 
Gratificadas (PFG) entra 
em vigor na Caixa.  

Brasileiros elegem a primeira 
mulher presidente da República

Um fato que também não 
poderia ser deixado de lado é 
a eleição inédita da primeira 
mulher para a presidência da 
República. Dilma Rousseff  
(PT) derrotou seu oponente, 
o tucano José Serra, por 56% 
dos votos válidos a 44%. 

Ela rompeu com uma tra-
dição machista de quase 200 
anos, em que apenas homens 
(excetuando-se breves perío-
dos no Império, em que a 
princesa Isabel reinou no 
lugar do pai) tiveram a 

Agosto
- Sindicato renova dire-
toria, com apoio maciço da 
categoria. Amarildo Davoli 
é o novo presidente. 
- Festa dos Bancários, no 
dia 28, atrai centenas de 
pessoas ao Clube. Na 
ocasião, é sorteada a pri-
meira viagem a Porto Se-
guro, da Campanha de Sin-
dicalização 2010.
- No dia 24, ocorre a 
primeira negociação entre 
o Comando Nacional dos 
Bancários e Fenaban.
- No dia 25, Catanduva 
recebe a caravana de 
lançamento da Campanha 
Nacional Unificada.  

Setembro
- Diante da intrasigência 
dos banqueiros, trabalha-
dores reunidos em assem-
bleia, no dia 28, decidem 
deflagrar greve por tempo 
indeterminado. 

Outubro
- Reunidos em assem-
bleias, no dia 13, bancá-
rios de Catanduva e região 
aprovam as propostas 
apresentadas pela Fena-
ban, o Banco do Brasil e a 
Caixa. Considerados os 
melhores das últimas dé-
cadas, acordos foram fru-
tos da forte mobilização 
da categoria na greve, a 
maior em 20 anos.    

Novembro
- Sindicato cobra do Bra-
desco explicações sobre 
uma série de demissões 
ocorridas na região. 

Dezembro
- Sai a segunda viagem a 
Porto Seguro, da Campa-
nha de Sindicalização 2010. 
- Campanha ‘Natal de 
Brinquedo’ alegra fim de 
ano das crianças carentes 
em Catanduva e região 

Itaú da praça da República, em 
Catanduva, no 8º dia de greveProtesto em frente ao Bradesco, 

da praça da República

Banco Mercantil do Brasil, no 1º 
dia de greve

Lançamento da Campanha 
em Catanduva

Conferência Regional 3, no 
auditório do Sindicato

Dia Nacional de Luta, nas 
agências de Catanduva

chance de governar o Brasil.
A eleição de Dilma tam-

bém representou um duro 
golpe no projeto neoliberal, 
que ameaçava retornar ao país, 
trazendo privatizações, de-
semprego e miséria. Os traba-
lhadores, que se engajaram 
firmemente na eleição de Dil-
ma, esperam que a presidenta 
veja com carinho as reivin-
dicações apresentadas pelo 
movimento sindical e que se 
esforce para manter o legado 
de seu antecessor.   
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