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Juntos somos mais fortes
   o próximo dia 8 de dezembro, às 17h, será sorteada a 

segunda viagem para Porto Seguro da Campanha de 
Sindicalização 2010. 

A iniciativa, promovida pelo Sindicato dos Bancários de 
Catanduva e região, visa atrair novos filiados à entidade, como 
forma de fortalecer a categoria nas diversas lutas que ela tem de 

N

Bradesco demite 
quatro na região 

de Catanduva

                             Pág. 3

Em novembro é 
celebrado o Dia da 
Consciência Negra

                        Pág. 4

Vem aí a Campanha ‘Natal 
de Brinquedo’ 2010
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O Departamento 
Jurídico do 

Sindicato está à 
sua disposição 

                             Pág. 2

Aposentados dos 
bancos estatais 

são alvo de 
novo de golpe

                  Pág. 2Entrega dos presentes no ano passado, no Jd. Alpino           Pág. 4
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enfrentar ao longo de todo o ano. 
A Campanha de Sindicalização tem como slogan “Sindicato, o 

seu Porto Seguro”, numa alusão às viagens sorteadas. Além de 
concorrer a esses prêmios e ajudar a tornar a categoria ainda mais 
forte, os bancários sindicalizados têm acesso a convênios com uma 
série de empresas e prestadores de serviços.                  Pág. 3 
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Palavra do presidente

Unidos e fortes

stamos a algumas semanas do 
final de 2010, um ano repleto de 
vitórias para a nossa categoria. 

Graças ao empenho demonstrado pelos 
bancários de Catanduva e região na greve deste 
ano, conseguimos conquistar um dos melhores 
acordos coletivos de nossa história. 

Agora, depois de encerrada a Campanha 
Nacional e de assinada a Convenção Coletiva, 
engana-se quem pensa que chegou o tempo de 
relaxar e deixar a luta de lado. Nossa categoria 
precisa se manter constantemente organizada, 
se quiser ter força para enfrentar os banqueiros 
nas batalhas que estão por vir. 

Por essa razão, é essencial que os bancários 
de Catanduva e das outras 35 cidades que 
integram nossa base territorial filiem-se à nossa 
entidade. Quanto maior o número de traba-
lhadores sindicalizados, mais respaldo o 
Sindicato terá nas negociações com os repre-
sentantes dos banqueiros.

Juntos, somos mais fortes.
Nós, do Sindicato, sempre acreditamos que 

esse sentimento de fraternidade é capaz de 
fazer a diferença não só no que se refere aos 
interesses específicos de nossa categoria. Com 
a união de todos também é possível levar alegria 
àqueles que, no dia a dia, não costumam 
encontrar grandes motivos para sorrir. 

Neste mês, nossa entidade começou a 
arrecadar as doações para a Campanha “Natal 
de Brinquedo”. A iniciativa já está em seu 15º 
ano e possibilitará que milhares de crianças 
menos favorecidas da cidade recebam seu 
presente de Natal.

O apoio de todos é fundamental. Faça parte, 
você também, dessa corrente da cidadania e 
ajude a fazer uma criança sorrir. 

Até a próxima edição!

Amarildo Davoli - presidente do Sindicato   

Vigilantes têm novo canal 

para denunciar insegurança
Reclamações sobre irregularidades poderão ser feitas diretamente  ao 

Sindicato, que repassará as queixas às instâncias competentesE

No último dia 9 de outubro, 
em mediação promovida pela 
Procuradoria Geral do Tra-
balho do Ministério Público do 
Trabalho (MPT), em Brasília, a 
Contraf-CUT e a Confe-
deração Nacional dos Traba-
lhadores Vigilantes (CNTV) 
obtiveram o compromisso da 
Federação Brasileira dos Ban-
cos (Febraban) de implementar 
um canal de comunicação para 
receber denúncias de irregu-
laridades sobre transporte de 
valores feito por bancários, 
local indevido de estacio-
namento de carro-forte, abaste-
cimento inseguro de caixas 
eletrônicos e demais problemas 
de segurança nos estabele-
cimentos  financeiros.

As denúncias podem ser 
feitas diretamente aos diretores 
do Sindicato. Essas reclama-
ções serão repassadas à Con-
traf-CUT, que por sua vez fará o 
envio das mesmas para os 
representantes dos bancos. A 
Febraban terá prazo de cinco 
dias úteis para apresentar à 
Contraf-CUT uma resposta da 
instituição financeira. 

O novo canal de denúncias 
servirá para identificar as 
principais deficiências que a-
fetam a segurança dos bancos. 
O instrumento também aju-
dará a buscar soluções para tais 
carências, diminuindo os riscos 
para os trabalhadores do sis-
tema financeiro e a população 
em geral. 

Golpe ameaça  
aposentados

Jurídico está a 
sua disposição

Os bancários aposentados 
devem ficar atentos a uma nova 
modalidade de golpe que vem 
sendo praticada na praça. Este-
lionatários têm enviado uma 
notificação em nome da Caixa 
Geral S/A Seguradora, infor-
mando que a pessoa possui R$ 
51.725,00 a receber, referentes 
a descontos indevidos em sua 
aposentadoria complementar.

O aposentado é informado 
de que para receber a inde-
nização terá antes de depositar 
cerca de R$ 5 mil na conta de 
um oficial de justiça, que, por 
sua vez, transferirá o dinheiro à 
empresa. Depois que o depó-
sito é feito, os autores da notifi-
cação desaparecem e o aposen-
tado fica sem ver a cor do 
dinheiro. Aposentados dos 
bancos estatais e do serviço 
público têm sido os principais 
alvos dos golpistas. 

Os bancários sindicalizados 
de Catanduva e região contam 
com assistência nas questões 
legais. O Departamento Jurídi-
co do Sindicato possui cinco 
advogados, que estão prepa-
rados para oferecer orientação e 
apoio não apenas nas questões 
ligadas à legislação trabalhista, 
mas também na área cível. 

O Departamento Jurídico 
está localizado na rua Pernam-
buco, 158, Centro, ao lado da 
sede do  Sindicato. 

O local funciona de segunda 
a sexta, das 8h às 11h30 e das 
13h às 17h30. O telefone é (17) 
3523-4511. Dúvidas sobre o 
funcionamento do Departa-
mento Jurídico podem ser 
esclarecidas com o diretor 
Euclides de Almeida Prado, 
secretário de Saúde, Condições 
de Trabalho e Assistência 
Jurídica do Sindicato.  
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RÁPIDAS DOS BANCOS

Overdose de horas

O Sindicato está de 
olho em alguns gestores 
da Caixa, que andam su-
jeitando os bancários a 
uma overdose de horas-
extras. Em algumas a-
gências, funcionários 
têm sido obrigados a ex-
ceder a jornada em mais 
de duas horas, todo san-
to dia, o que é ilegal. 

Plano odontológico

O Recursos Humanos 
do Grupo Mercantil do 
Brasil já está recebendo 
dos funcionários o ter-
mo de adesão ao Plano 
Odontológico, uma vitó-
ria histórica dos bancá-
rios. O prazo para enca-
minhar o documento vai 
até  19 de novembro.

Mais específicas
A Contraf-CUT enviou 

ofício à Fenaban, no dia 
5, solicitando a reto-
mada das negociações 
específicas com os 
bancos privados, como 
o Santander, que recen-
temente extinguiu a 
marca Real, e o Itaú, que 
anunciou este mês lucro 
superior a R$ 9 bilhões, 
sem qualquer contra-
partida para seus fun-
cionários e a sociedade.   

Específicas do HSBC
A Contraf-CUT reto-

mou as negociações 
banco a banco. O HSBC 
foi escolhido para a pri-
meira reunião por causa 
da demanda sobre o cré-
dito da PPR. O banco 
pagou o PPR de 2009 e 
um adiantamento de 
15% em março deste a-
no. Este valor, no en-
tanto, seria descon-
tados dos funcionários 
até março de 2011.

Campanha de Sindicalização sorteia 
mais uma viagem em 8 de dezembro

Promoção é válida para todos os bancários sindicalizados; vencedor será conhecido por volta das 17h

Será sorteada no próximo 
dia 8 de dezembro, no 
Sindicato, a segunda viagem 
a Porto Seguro, da Cam-
panha de Sindicalização 
2010. Poderão participar da 
promoção todos os bancários 
sindicalizados. O nome do 
vencedor deverá ser conhe-
cido por volta das 17h.

A primeira viagem foi 
sorteada no dia 28 de agosto, 
durante a Festa dos Bancá-
rios. O felizardo foi Éder 
Leandro Rodrigues, funcio-
nário do Banco do Brasil da 
rua Pernambuco, em Catan-
duva. Este ano, a Campanha 
de Sindicalização tem como 
slogan “Sindicato, o seu 
Porto Seguro”, numa alusão 
às viagens sorteadas. 

O lema da Campanha - 
“somar é Conquistar” - é um 
convite aos bancários que 
ainda não estão na entidade 
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Jardim Del Rey, em Catan-
duva. O local conta com cam-
po de futebol, piscina, quios-
ques e um salão de festas.

Bancários sindicalizados 
também têm direito a assis-
tência do Departamento 
Jurídico do Sindicato.   
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Charge demonstra a importância de os 
bancários se unirem em torno do Sindicato

Bradesco demite 4 funcionários na região
Nas últimas semanas, os 

funcionários do Bradesco 
têm andado apreensivos, por 
conta de seguidas demissões 
ocorridas na região de 
Catanduva. Nos últimos dias, 
quatro pessoas já foram 
desligadas do banco, por 
razões que ainda não estão 
muito bem explicadas.

O  receio é que a onda de 
demissões se transforme em 
um tsunami capaz de “afo-
gar” dezenas de homens e 
mulheres, que dependem do 
trabalho no banco para man-
terem a si e à família.

O Sindicato pretende 
apurar essas demissões e 
deixa claro que, caso venha a 

constatar algum tipo de a-
buso, recorrerá a todos os 
meios legais para impedir que 
os trabalhadores continuem a 
ser vítimas de injustiças. 
Causa estranheza o fato de 
que a maior parte dos des-
ligados seja do quadro de 
funcionários antigos da insti-
tuição financeira. 

Gestores deturpam regra de compensação de horas
Bancários da região (sobretu-

do os do Banco do Brasil) estão 
sendo vítimas de uma forma ve-
lada de perseguição. Na greve 
deste ano, considerada a maior e 
mais vitoriosa das últimas déca-
das, os trabalhadores aderiram 
maciçamente à paralisação.

Agora,  vários gestores 
resolveram colocar as garras de 
fora contra os trabalhadores, uti-
lizando como arma uma inter-
pretação equivocada das regras 
de compensação de horas esta-

para que se sindicalizem, 
fortalecendo a entidade nas 
lutas que ela tem de travar ao 
longo do ano. 

Além de participar do 
sorteio, os sindicalizados têm 
acesso a convênios com 
diversas empresas e presta-
dores de serviço de Catan-
duva e Região - psicólogos, 
colônias de férias, fisiotera-
peutas, escolas de idiomas, 
livrarias e lojas de roupas.

A relação completa de 
convênios pode ser conferida 
n o  s i t e  d a  e n t i d a d e  
(www.bancariosdecatanduva
.com.br).  Os bancários 
sindicalizados também têm 
acesso gratuito ao Clube dos 
Bancários, situado na rua 
Bocaina, s/n, no Jardim Del 
Rey, em Catanduva. O local 
conta com campo de futebol, 
piscina, quiosques e um salão 
de festas. 

belecidas no acordo entre o Co-
mando Nacional e a Fenaban.

O texto diz que os bancários 
PODERÃO (ou seja, não são 
obrigados a) compensar o perío-
do em que permaneceram para-
lisados em, no máximo, até duas 
horas por dia.

O Sindicato tem recebido de-
núncias de que alguns gestores 
resolveram interpretar a regra ao 
seu bel prazer. Pelo raciocínio 
dos “terroristas”, a expressão 
“PODERÃO” quer dizer que os 

funcionários estão obrigados a 
compensar os dias parados. 

Os bancários estão sendo pu-
nidos porque lutaram por seus 
direitos. O Sindicato repudia es-
sa prática dos gestores. Para a 
entidade, a atitude configura as-
sédio moral, passível de ser de-
nunciada ao Ministério Público 
e à Justiça do Trabalho.

A compensação de horas po-
de, sim, ocorrer (e o acordo frisa 
isso), mas só quando houver de 
fato a demanda para tal. 
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‘Natal de Brinquedo’ alegra final de 
ano das crianças menos favorecidas 

Campanha do Sindicato, que está em sua 15ª edição, vai arrecadar brinquedos novos e em bom estado para meninos e meninas carentes da cidade

As festas de final de ano 
estão chegando - e com elas 
um espírito de solidariedade 
costuma tomar conta das 
pessoas. O Sindicato dos 
Bancários de Catanduva e 
Região não poderia ficar 
alheio a esse clima de frater-
nidade e solidariedade.

Como vem fazendo desde 
1994, a entidade realiza este 
ano mais uma Campanha 
“Natal de Brinquedo”. As 
doações começarão a ser 
recolhidas a partir da próxi-
ma semana.

O objetivo da campanha é 
arrecadar brinquedos novos e 
em bom estado, que serão 
destinados a crianças menos 
favorecidas da cidade.

Por essa razão, é funda-
mental o apoio de toda a 
categoria à iniciativa, de 
modo a garantir que todas as 
crianças de Catanduva pos-
sam ganhar um presente 
neste Natal, pelo menos.

Ano passado, foram dis-
tribuídos presentes aos alu-
nos da escola Nelson de Ma-
cedo Musa, no Jardim Alpi-
no; da Sociedade Educa-
cional Espírita Caritas, no 
Glória V; e do Programa Es-
cola da Família da escola Joa-
quim Alves Figueiredo, no 
Jardim São Francisco.

Desta vez, o Papai Noel do 
Sindicato visitará os jardins 
Alpino e Imperial e dos resi-
denciais Gabriel Hernandes e 
Esplanada. As doações pode-
rão ser feitas no próprio Sin-
dicato (rua Pernambuco, 156, 
Centro, Catanduva). Quem 
quiser, pode entrar em con-
tato por telefone - (17) 3522-
2409 e solicitar que a entidade 
busque os donativos. 

Emoção marcou a 
entrega dos 
presentes na 

Sociedade Caritas

GENTE

Novo diretor liberado
Luiz Edu-

ardo Campo-
lungo, o Japa 
do HSBC de 
Ibitinga, é o 
novo diretor 
liberado do 
Sindicato.

Parabéns!
Fizeram aniversário em 

novembro os diretores do 
Sindicato Roberto Carlos 
Vicentim, no dia 9, e Fran-
cisco Cinquaroli Bellíssi-
mo, o Chico Belo, no dia 10.

Formação sindical
O diretor Antônio Júlio 

Gonçalves Neto obteve 
certificado nos cursos de 
Formação de Formadores 
e Organização e Represen-
tação Sindical de Base, 
promovidos pela Escola de 
Formação da CUT.   

Dia da Consciência Negra discute 
desigualdade racial no Brasil

No próximo dia 20, será 
comemorado o Dia da Cons-
ciência Negra, homenagem à 
morte de Zumbi, último líder 
do Quilombo dos Palmares, 
principal foco de resistência à 
escravidão da história do Bra-
sil. Instituída na década de 
1960, a data tem servido co-
mo importante momento de 
reflexão sobre a desigualdade 
racial no país.

Essas desigualdades, por 
sinal, manifestam-se com 
grande intensidade no mer-
cado de trabalho. Hoje, 122 
anos após a abolição da 
escravidão, a proporção de 
negros ocupando cargos de 
chefia nas empresas ainda é 
de 5, 3%. Os dados só não são 
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