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Outro Banco é Possível 
Amarre-se nessa ideia!

Ato de lançamento da 
Campanha Nacional nas ruas 

de Catanduva, ocorrido no 
último dia 25 de agosto
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Com 98% dos votos, 
Chapa 1 vence eleições

A Chapa 1 - “União, Luta, 
Transparência e Cidadania”, 
encabeçada por Amarildo 
Davoli, do Bradesco, venceu as 
eleições para o Sindicato dos 
Bancários de Catanduva, com 
98,25% dos votos. As eleições 
tiveram participação maciça da 
categoria, com participação 
superior a 80%. 
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Escrutinadores conferem os votos, 
durante apuração no Clube dos Bancários

Foto: Rodrigo Ferrari

    Campanha Nacional    
 Unificada 2010 dos 

Bancários vai aos poucos ganhando 
as ruas do país. Nas últimas sema-
nas, diversas cidades em todo o 
Estado receberam as caravanas de 
lançamento da Campanha. 

Em Catanduva, diretores de várias 
entidades filiadas à Fetec-CUT/SP 
(Federação dos Bancários da 
CUT/SP) participaram do ato de 
lançamento, ocorrido no último dia 
25 de agosto. A mobilização foi or-
ganizada pelo Sindicato dos 
Bancários de Catanduva e Região e 
contou com a presença de diretores 
de Barretos, Araraquara, Taubaté e 
demais entidades filiadas à Fetec. 

Os bancários reivindicam au-

A mento de 11% no salário, o que 
corresponde à reposição da inflação 
do período entre 1 de setembro de 
2009 e 31 de agosto de 2010 mais 
5% de aumento. A categoria também 
exige melhores condições de traba-
lho, com mais saúde e menos metas 
para os trabalhadores.

Os bancários pedem o fim das ter-
ceirizações, prática hoje bastante 
comum em setores como home ban-
king, cartões, teleatendimento e 
retaguarda. Além disso, os sindi-
catos reivindicam que os bancos 
contratem mais funcionários. Outro 
foco da Campanha, este ano, é o 
combate ao assédio moral nas 
agências. 

A primeira rodada de nego-

ciações entre o Comando 
Nacional dos Bancários e a 
Federação Nacional dos Bancos 
(Fenaban), realizada em 24 de 
agosto, iniciou o debate sobre 
saúde do trabalhador e condições 
de trabalho, com discussões a 
respeito do assédio moral. Na 
ocasião, também foi definido o 
calendário de nego-ciações deste 
ano. A Campanha Nacional tem 
como mote “Outro Banco é 
Possível”. “Queremos um banco 
com responsabilidade social, que 
não vise apenas ao lucro e que 
funcione das 9h às 17h, como 
ocorre com os demais estabele-
cimentos comerciais”, afirma o 
presidente do Sindicato, Paulo 
Franco, o Paulinho.

Lançamento da Campanha Nacional Unificada pediu mais condições de trabalho para os bancários e melhora no atendimento aos usuários

Logo da Campanha Nacional 2010
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Campanha de sindicalização prossegue, com 
sorteio de mais uma viagem a Porto Seguro 

Funcionários da Credicitrus terão aumento acima da inflação

Bradesco faz 
terrorismo com 

funcionários

Bancários sindicalizados também têm acesso a  convênios com empresas e prestadores de serviço, além de ajudarem a fortalecer a categoria

A Campanha Anual de Sindi-
calização do Sindicato dos Ban-
cários de Catanduva continua, 
com o sorteio de mais uma via-
gem a Porto Seguro, na Bahia, 
com direito a um acompanhante. 
Poderão participar da promoção 
todos os bancários sindica-
lizados. O sorteio será no dia 8 de 
dezembro. 

No último dia 28 de agosto, du-
rante a Festa dos Bancários, foi 

sorteada a primeira viagem 
para Porto Seguro. O vencedor 
foi Éder Leandro Rodrigues, 
funcionário da agência do Banco 
do Brasil da rua Pernambuco, em 
Catanduva. 

Para os que ainda não perten-
cem ao quadro de sindicalizados, 
filiar-se é fundamental. Quanto 
mais a categoria estiver unida em 
torno de seu sindicato, maior será 
sua força na hora de negociar 

com os bancos, principalmente 
durante a campanha salarial, que 
deverá intensificar-se dentro das 
próximas semanas. 

Este ano, a Campanha de 
Sindicalização tem como tema 
“Somar é Conquistar”. O slogan 
escolhido foi “Sindicato, o seu 
porto seguro”, numa alusão às 
viagens sorteadas. Além de 
participarem da promoção, os 
bancários sindicalizados têm 

d i r e i t o  a  u m a  s é r i e  d e  
benefícios, como convênios com 
empresas e prestadores de 
serviço - confira a relação 
c o m p l e t a  n a  p á g i n a    
www.bancariosdecatanduva.com
.br -,  acesso ao clube do 
Sindicato (localizado na rua 
Bocaina, s/n, no Jardim Del Rey, 
em Catanduva), além de um 
exemplar gratuito da Revista do 
Brasil, produzido pela Rede 

Nos últimos anos, o Bradesco 
tem adotado uma postura au-
toritária em relação a seus 
funcionários. Embora a Cons-
tituição Federal garanta a todos 
os cidadãos o direito de  greve, a 
direção do banco costuma fazer 
terrorismo com seus empre-
gados, a fim de evitar que eles 
tomem parte das mobilizações 
organizadas pelo Sindicato.   

Ameaças de demissão ou de 
não promoção são alguns dos 
artifícios utilizados pela insti-
tuição financeira. A diretoria do 
Sindicato dos Bancários de 
Catanduva e Região repudia 
essa atitude e lembra que todos 
os trabalhadores podem - e de-
vem - se organizar. “O direito de 
greve é garantido pela Cons-
tituição. Todas as nossas pa-
ralisações são feitas conforme a 
lei, com base em editais e 
assembleias.  Se a maioria deci-
diu por greve, todos têm de 
acatar. Quem infringe a lei é a 
direção do banco, que impede 
seus funcionários de pararem”, 
frisa o diretor Amarildo Davoli, 
recém-eleito presidente do 
Sindicato.

A direção da Credicitrus, com sede 
em Bebedouro, resolveu aceitar a 
proposta do movimento sindical e irá 
oferecer a seus funcionários um 
aumento salarial acima da inflação.

 Pelo acordo aprovado em 
assembleia realizada em Bebedouro 

(sede da empresa), no último dia 16 
de agosto, os funcionários terão direito 
a 7,5% de reajuste no salário, além de 
um abono anual de R$ 900,00.   

 O Sindicato de Barretos (que 
representa os trabalhadores da 
cooperativa em todo o Estado) também 
conseguiu que a Credicitrus ofereça a 
13ª cesta-alimentação a seus 
empregados, no valor de R$ 355,01. 
Além disso, os funcionários terão direito 
a uma PR (Participação nos Resultados) 

equivalente a dois salários nominais.
 Os benefícios foram conquistados 

graças à luta do Sindicato dos 
Bancários de Barretos e Região, bem 
como das demais entidades filiadas à 
Fetec-CUT/SP (Federação dos 
Bancários da CUT/SP).

 “A negociação deste ano foi difícil, 
demorada. Foram necessárias várias 
reuniões, até chegarmos a um acordo”, 
explica o diretor do Sindicato de 
Barretos Carlos Orpham, o Carlão.

Distorções no AGIR 
revoltam bancários

O Itaú Unibanco apresentou lucro 
líquido de R$ 6,4 bi, mas os bancários 
foram subestimados na hora da 
partilha. No dia 17 de agosto, ao 
verificar os valores creditados para os 
programas próprios Agir e RR 
(Remuneração por Resultado), 
inúmeros trabalhadores ficaram 
indignados.

Ocorreram várias distorções: gerente 
recebendo menos que chefe de serviço, 
unidades onde nenhum funcionário da 
área comercial recebeu o pagamento. 
Nas agências do Unibanco, os 
bancários tiveram creditados apenas 
quatro meses de RR e nada receberam 
pelos dois meses de Agir. E mais: 
enquanto os caixas do Unibanco 
receberam pelo programa próprio, os 
do Itaú nada receberam.

“Por lei, os bancários têm direito de 
saber o quanto devem receber e qual 
parâmetro é utilizado para chegar ao 
montante recebido”, afirma o 
presidente do Sindicato, Paulo 
Franco, o Paulinho. 

Ao não deixar claro a forma de 
distribuição dos benefícios e as regras 
dos programas, o banco está 
descumprindo a lei.

Sindicato renova diretoria, com 
apoio maciço dos bancários

A posse dos novos diretores 
ocorrerá no dia 7 de outubro, numa 
época em que as negociações da 
Campanha Nacional da categoria já 
estarão em andamento. “Alguns 
pensam que só atuamos em época de 
campanha salarial. Porém, nossa luta 
é permanente, por meio das 
comissões nas agências ou das mesas 
temáticas, em que discutimos 
questões como assédio moral, 
melhores condições de trabalho e fim 
de metas abusivas”, afirma Amarildo.

Para o atual presidente da entidade, 
Paulo Franco, o Paulinho, a nova 
diretoria deverá dar seguimento ao 
trabalho desenvolvido pelo comando 
do sindicato, nos últimos anos. 
“Vamos continuar a lutar por 
melhores condições de trabalho e de 
saúde para a categoria, por aumentos 
reais de salário, por mais funcionários 
nas agências e o fim do assédio 
moral”, explica Paulinho. 

Com apoio maciço da categoria, 
o Sindicato dos Bancários de 
Catanduva e Região renovou sua 
diretoria, nas eleições ocorridas 
nos últimos dias 18 e 19 de agosto. 
A Chapa 1 - “União, Luta, 
Transparência e Cidadania”, 
encabeçada por Amarildo Davoli, 
do Bradesco, obteve 98,25% dos 
votos e foi escolhida para dirigir a 
entidade  pelos próximos três anos

“Este ano, dez diretores estão 
saindo, enquanto oito pessoas estão 
entrando. Isso representa uma 
renovação em torno de 30%”, 
explica Amarildo. A Chapa 1 
recebeu 672 votos, em um total de 
684. 

Como nas vezes anteriores, o 
pleito deste ano contou com grande 
participação por parte do elei-
torado: 81% dos 839 bancários 
sindicalizados compareceram para 
votar, o que demonstra a forte 
adesão da categoria à entidade.
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Em busca de incrementar seus 
lucros cada vez mais estra-
tosféricos, o Banco do Brasil vem 
reduzindo seu quadro de funcio-
nários. Com isso, os trabalhadores 
da instituição financeira costumam 
estar submetidos a uma jornada 
extenuante. Não bastasse o 
acúmulo de serviço, vários 
bancários do BB vêm sendo alvo 
de assédio moral por parte de 
alguns de seus superiores. A prática 
é condenada pelo Sindicato dos 
Bancários de Catanduva e Região. 

“Em vez de ficar assediando seus 
trabalhadores, o banco deveria 
contratar mais funcionários, para 
evitar a sobrecarga de serviço nas 
agências”, afirma o diretor do Sin-
dicato Amarildo Davoli, recém-
eleito presidente da entidade. 

A luta conta o assédio moral e as 
metas abusivas é uma das prin-
cipais bandeiras da Campanha Na-
cional Unificada 2010 dos Bancá-

Assédio moral e saúde do 
trabalhador são temas das 
primeiras  negociações
Na  próxima  reunião ,  Comando  Nacional  e  Fenaban  também  discutirão  o  fim 

das  metas  abusivas  a  isonomia  para  trabalhadores  afastados   

Encerramento do ato de Lançamento em Catanduva, em frente ao BB da rua Pernambuco

Os bancários deram início às 
negociações sobre saúde do 
trabalhador na primeira reunião 
com a Fenaban (ocorrida no dia 
24 de agosto, em São Paulo), 
abordando o combate ao assédio 
moral. Outros pontos da pauta, 
como o fim das metas abusivas e 
a isonomia para trabalhadores 
afastados, serão tratados nas 
próximas reuniões, quarta e 
quinta-feira (1 e 2 de setembro).
O Comando Nacional  dos  
Bancários decidiu começar as 
negociações por esses temas 
porque eles estão entre as 
principais preocupações da 
categoria. A pesquisa nacional 
feita pela Contraf-CUT mostra 
que quase 80% dos bancários 
consideram o combate ao assédio 
moral e às metas abusivas como 
os principais problemas nos 
locais de trabalho. 

 

Este ano, a categoria reivindica 
reajuste salarial de 11%, PLR 
equivalente a três salários 
nominais do funcionário mais R$ 
4 mil, valorização dos pisos para 
as diversas funções, Planos de 
Carreira, Cargos e Salários 
(PCCS) para todos os bancários, 
remuneração total e aumento nos 
vales refeição e alimentação, 
bem como no auxílio creche. 

Os bancários também pedem 
mais segurança nas agências, o 
fim das terceirizações e garantia 
de emprego, inclusive durante 
processos de fusão entre bancos. 
A categoria  também quer a 
regulamentação do artigo 192 da 
Constituição Federal, que regula 
o Sistema Financeiro Nacional, 
obrigando os bancos a exercerem 
seus papel social e promoverem o 
desenvolvimento do país.   

Negociação da CEF 
começa no dia 3

Bancários do BB 
querem jornada de 6h

O Comando Nacional dos 
Bancários, coordenado pela Contraf-
CUT, deu início, no último dia 25 de 
agosto, às negociações específicas 
com a Caixa Econômica Federal 
(CEF). A reunião, realizada em 
Brasília, estabeleceu o calendário para 
as negociações durante a Campanha 
Nacional dos Bancários 2010.

Foram agendadas duas rodadas para 
as próximas semanas, que serão 
realizadas na sequência das 
negociações da mesa principal entre o 
Comando e a Fenaban. 

O primeiro encontro ficou marcado 
para o dia 3 de setembro e terá como 
foco os temas de Saúde do Trabalhador 
e Condições de Trabalho, podendo 
ainda entrar outras cláusulas da pauta 
de reivindicações específicas. 

O outro encontro ocorrerá no dia 10 
de setembro, tendo como principal 
tema a discussão dos itens de Isonomia 
de Direitos. Outras datas serão 
definidas de acordo com o andamento 
da Campanha Nacional.

No último dia 20 de agosto, a 
C o n t r a f - C U T e n t r e g o u  a o  
presidente do Banco do Brasil, 
Aldemir Bendine, a pauta específica 
de reivindicações aprovada no 21º 
Congresso Nacional dos Fun-
cionários do BB, que tem entre as 
prioridades a jornada de 6 horas para 
todos e a implementação de um 
novo Plano de Carreira, Cargos e 
Salários (PCCS) que tenha como 
piso o valor de R$ 2.157,88. 

As reivindicações econômicas e 
sociais da Campanha Nacional 2010 
que dizem respeito a toda a categoria 
bancária (como reajuste, emprego, 
PLR, fim das metas abusivas e do 
assédio moral) serão negociadas na 
mesa da Fenaban, que representa 
todos os bancos. 

A Contraf-CUT também cobrou 
do presidente Aldemir Bendine 
maior protagonismo do BB para um 
desfecho nas negociações da 
Campanha Nacional 2010 com a 
Fenaban e um maior empenho para 
acabar com as metas abusivas e com 
o assédio moral no Banco do Brasil. 
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Confira o calendário das negociações:

Dias 1 e 2 de setembro: Saúde e segurança bancária
Dia 2: Específica do Banco do Brasil
Dia 3: Específica da Caixa, sobre condições de trabalho e saúde
Dias 8 e 9 de setembro: Emprego
Dia 10: Específica da Caixa, sobre isonomia de direitos
Dias 15 e 16 de setembro: Remuneração

Faltam funcionários, mas 
sobra assédio moral no BB

rios. Aliás, nos últimos anos a 
prática têm sido uma das grandes 
preocupações do movimento 
sindical como um todo. 

O assédio moral é a exposição 
dos trabalhadores e trabalhadoras a 
situações humilhantes e cons-
trangedoras, repetitivas e prolon-
gadas, durante a jornada de traba-
lho e no exercício de suas funções.
A forma mais comum apresenta-se 
nas relações entre chefes e 
subordinados, em que predomi-
nam condutas desumanas e 
desprovidas de  ética.

A humilhação repetitiva e de 
longa duração interfere na vida do 
trabalhador de modo direto, 
comprometendo sua identidade, 
dignidade e relações afetivas e 
sociais, ocasionando graves danos 
à saúde física e mental, que podem 
evoluir para a incapacidade para o 
trabalho, desemprego ou até 
mesmo a morte. 
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Festa dos Bancários atrai pessoas de toda a região
Tradicional confraternização promovida pelo Sindicato dos Bancários de Catanduva e Região reuniu 320 bancários, juntamente de seus familiares

Mais uma vez, a tradicional Festa dos Bancários 
atraiu centenas de pessoas ao Clube  do Sindicato, 
para um momento de descontração, com muito 
chopp, churrasco, diversão para as crianças e 
música de qualidade. 

No último dia 28 de agosto, 320 bancários 
compareceram à festa, devidamente acom-
panhados de seus familiares. A movimentação no 
Clube começou cedo. Pela manhã, foi realizado 
um “torneio relâmpago” de futebol society, em 
homenagem ao Dia do Bancário. Quatro equipes, 
todas formadas apenas por bancários 
sindicalizados, participaram da competição, que 
acabou vencida pelo time dos funcionários do 
Santander - na final, empataram em 1 a 1 com o 
Bradesco no tempo normal, mas acabaram 
ficando com a taça, após levarem a melhor nos 
pênaltis, por 3 a 2. O campeonato foi organizado 
pelo diretor Sérgio Luís de Castro Ribeiro, o 
Chimbica, que integra o Conselho Fiscal da 
entidade.

O presidente licenciado do Sindicato e atual 
presidente da Fetec-CUT/SP, Luiz César de 
Freitas, o Alemão, prestigiou a festa. Em seu 
discurso, ele ressaltou as conquistas obtidas pelos 
bancários, ao longo da história. O diretor 
Amarildo Davoli, recém-eleito para presidir a 
entidade, destacou os desafios que os bancários 
terão pela frente, na Campanha Nacional 
Unificada 2010. 

No começo da tarde, começou o sorteio dos 
brindes da festa - entre os quais estavam forno de 
microondas, câmera fotográfica digital, chapéus 
estilo country, aparelho de DVD, vinhos frisantes 
e vários kits de café. 

Em seguida, ocorreu o tão esperado sorteio da 
viagem para Porto Seguro, da Campanha de 
Sindicalização. O vencedor foi Éder Leandro 
Rodrigues, funcionário da agência do Banco do 
Brasil da rua Pernambuco, em Catanduva. 

A Festa dos Bancários é realizada anualmente, 
sempre no final de agosto, como forma de 
homenagear o Dia dos Bancários e unir a 
categoria em torno do Sindicato, seu legítimo 
representante na luta por melhores salários e 
condições de trabalho.        

Acima: festa foi marcada por ambiente descontraído, 
com muita comida e bebida. Acima: Na 

festa, as 
crianças 

puderam se 
divertir nas 
inúmeras 

atrações, como 
as camas 
elásticas

 À esquerda: 
Éder Leandro 
(centro) posa 
ao lado dos 

diretores, após 
ganhar a 

viagem para 
Porto Seguro

Acima: Time do Santander recebe o troféu de campeão, 

Acima: Bancários sindicalizados 
desfilaram seu talento no 

gramado, no torneio relâmpago 
de futebol society

Com site novo, Sindicato moderniza área de comunicação
O Sindicato dos Bancários de 

Catanduva deu maior impulso na co-
municação com a cate-
goria, após o lançamento 
de seu novo site. A 
página  pode ser 
acessada no endereço

 o mesmo 
do antigo site. 

Apesar de o endereço permanecer 
igual, a página está totalmente 
reformulada. Agora, os usuários têm 

 
www.bancáriosdecatan
duva.com.br,

condições de acessar materiais 
variados, como arquivos de vídeo ou 

audio, além de fotos e 
textos. Há também 
galerias com imagens de 
eventos realizados pelo 
Sindicato nos últimos 
anos. 
   O site atual também 

permite que o bancário possa navegar 
com mais interatividade. No link “De-
nuncie”, o trabalhador tem um canal 
direto com seus representantes. 

  Com a ferramenta, o bancário pode 
fazer suas queixas direto ao Sindicato, 
com a certeza de que terá sua identidade 
preservada. 
    A mudança no site é a 
primeira de muitas 
novidades que a entidade 
pretende desenvolver, 
daqui para frente, na área 
de comunicação social. As trans-
formações ocorrerão aos poucos e 
certamente causarão surpresa nos 
bancários. 

  A direção do Sindicato explica que as 
mudanças no setor serão constantes. 
Como os meios de comunicação não 

param de evoluir, a 
entidade terá que sempre 
estar a procura de novas 
formas de dialogar com a 
categoria.
  No site, já estão 

disponíveis galerias com fotos e vídeos 
da Festa dos Bancários, do último dia 28. 
Também há farto material sobre a 
Campanha Nacional 2010.   
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O endereço do site é 

www.bancariosdecatanduva.com.br

No site, também 
há espaço para 

denúncias 
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