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A CAMPANHA NACIONAL VEM AÍ!
E é a nossa mobilização que garante direitos e conquistas!
Responda aqui
à Consulta
Nacional
É rápido e online!

  
        
     




    

        
 
        
  

  
   
 
   
 
   
 
   
  
  
     
   
 

 

 
 
 
 

   
 

  
 
  
 
  
  
 
  
  
   
  

O Sindicato quer ouvir e envolver
os bancários cada vez mais na
Campanha, já que a participação
de todos é vital para um desfecho
favorável. A entidade possui diversos
canais de comunicação com os
associados para esclarecimento
de dúvidas, denúncias, sugestões
e organização da categoria.
Em tempos de fake news,
informação precisa é fundamental!
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Roberto Vicentim
Presidente

A pandemia de covid-19 veio piorar o que
já não era fácil para milhões de brasileiros:
ter emprego, salário digno, pagar por moradia e até mesmo colocar comida na mesa.
Após mais de dois anos, milhares permanecem desempregados, pequenos comércios falidos, houve cortes em salários e contratações
flexibilizadas só aumentaram - sem garantia
de direitos, além de uma inflação nunca vista nos últimos 27 anos. É preciso sobreviver
à doença e à fome num país desgovernado e
sem políticas públicas que de fato amparem a
população. Enquanto isso, para os bancos, o
que se vê é alta lucratividade mais uma vez,
embora o número de agências bancárias venha sendo reduzido na proporção em que aumenta também o assédio moral, a sobrecarga
de trabalho e o adoecimento da categoria.
A hora de acabar com essa situação está
chegando. Unidos, podemos virar esse jogo
em favor da classe trabalhadora. No último
1º de Maio, uma grande celebração de resistência e luta marcou a volta das comemorações do Dia do Trabalhador às ruas. Vimos
que essa união é possível, e fortalecer nossa
voz é fundamental para não apenas para
acertar o rumo do Brasil, mas sobretudo para
a Campanha Nacional que se aproxima.
O calendário de conferências, congressos e
assembleias está em curso, assim como a tradicional consulta à categoria. Quanto maior
a nossa organização e mobilização, maior a
chance de sairmos mais uma vez vitoriosos,
com a manutenção de direitos garantida e a
ampliação de conquistas.
Paralelo às atividades da Campanha, seguimos atentos à rotina das agências e reforçamos a importância de os trabalhadores ampliarem o diálogo com o Sindicato, que é quem
está sempre do seu lado.
Vamos juntos, pois só a luta nos garante!

E

ntidades sindicais têm
recebido diversas denúncias envolvendo o plano
de saúde dos empregados Caixa
como descredenciamentos, demora para atendimentos e para
liberações de consultas e exames, além de casos de cobranças indevidas... uma forma de
sucatear e enfraquecer o plano,
visando seu desmantelamento.
O Sindicato considera grave
que até hoje a direção da Caixa
não tenha instalado o Grupo
de Trabalho do Saúde Caixa
e cobra da direção do banco
sua implantação, uma vez que

o mesmo foi consignado no
ACT. Também cobra a apresentação do relatório atuarial
para que se possa fiscalizar
a situação do Saúde Caixa, e
a partir destas informações,
buscar melhorias para o plano.
“O próximo período nos
trará grandes desafios, tanto
pra manter nosso plano, como
pra derrubarmos o teto de
6,5% imposto no estatuto da
empresa”, ressalta o diretor do
Sindicato e da Apcef/SP, Antônio Júlio Gonçalves Neto.
Os empregados e empregadas que estão enfrentando
problemas com o Saúde Caixa devem entrar em contato
para buscar soluções com
o Sindicato pelo WhatsApp
(17) 99259-1987, com o diretor Tony (17) 99141-0844
ou com a Apcef/SP através
do telefone (11) 3017-8300.

A FUNCEF É DOS PARTICIPANTES!
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PREVI: VITÓRIA DOS ASSOCIADOS!

Só a luta te garante!

    

     





   
     
  
 
   
   

Sindicato dos Bancários de Catanduva e Região
Filiado à FETEC-SP, CONTRAF e CUT
Sede: Rua Pernambuco, 156 - Centro - Catanduva-SP
Fone: (17) 3522 2409 | WhatsApp: (17) 99259-1987
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Santander

     
   

E

nquanto os índices econômicos se deterioram no Brasil,
a lucratividade do Santander
segue exorbitante. O banco obteve
lucro líquido gerencial de R$ 4,005 bi
no primeiro trimestre de 2022, o que
reprsenta 24,7% do lucro recorrente
global, que foi de € 2,543 bilhões.
A holding encerrou o primeiro
trimestre com abertura de 4.284 postos de trabalho em doze meses. Por
outro lado, fechou 332 agências e
100 PABs no período. “Essas contratações não têm sido suficientes para
reduzir a sobrecarga e o assédio moral que tem transformado a vida dos
funcionários em um terror. E há elementos claros que indicam que essas

contratações têm sido de mão de obra
terceirizada, com redução salarial e de
direitos, destaca o diretor do Sindicato,
Júlio César Trigo.
A entidade segue acompanhando
a rotina das agências e atuando contra
as arbitrariedades. Recentemente, acolheu na região uma grave denúncia de
assédio moral. A situação foi comunicada à Superintendência Regional e ao
Relações Sindicais, e corre sob sigilo.
“A cobrança por resultados inatingíveis, com aumento descontrolado das
metas, tem transformado o ambiente de
trabalho em competição e tortura. Para
o Santander, vale tudo em nome do
lucro. Assédio moral é ilegal, adoece e
retira do trabalhador a sua dignidade.
O bancário vítima não deve se calar. É
fundamental que faça a denúncia ao
Sindicato, única forma de fazê-la com
a segurança de que não sofrerá retaliações. Não adoeça. Não se cale. Denuncie”, ressalta o diretor.
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extensão do limite para a
compensação do banco
de horas negativas começou a ser negociada entre a
representação dos trabalhadores
e a direção do Itaú.
O banco propôs prorrogar o
prazo por mais seis meses, com
final até 28 de fevereiro de 2023.
Os representantes dos trabalhadores acenam com a possibilidade de aceitar a renovação, mas
reivindicam a anistia total das horas negativas no final do acordo.
O acordo, assinado em fevereiro de 2021, foi negociado para
garantir os direitos dos trabalhadores que foram afastados ou
colocados em regime de rodízio
nas agências, por conta da pandemia de coronavírus.
A negociação também definiu a criação de um Grupo de
Trabalho (GT) para debater mudanças no programa de remu-

neração Gera, reivindicação feita
pelos trabalhadores, após denúncias de que a pressão aumentou,
as metas estão muito difíceis de
serem alcançadas e, por isso, estão
recebendo menos.
“O Gera já teve inúmeras mudanças, mas ainda não conseguimos chegar perto do ideal. Queremos debater ponto a ponto e, para
isso, precisamos de um espaço específico para encaminhar nossos
pontos de vista”, explica o diretor
do Sindicato, Ricardo Nassar Jr.
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Bradesco

Mercantil

indicatos estão recebendo denúncias de que há um longo
tempo de espera nas filas de
atendimento das agências de todo o
país. Em alguns casos, como o primeiro pagamento do INSS, a espera
chega a duas horas e 30 minutos.
No contexto da pandemia, as
filas se tornaram ainda mais perigosas: não há distânciamento correto,
favorecendo a disseminação do vírus entre clientes e trabalhadores.
“As longas filas e o interminável tempo de espera dos clientes
alertam para as consequências das
demissões promovidas pelo banco
e para a necessidade do aumento
do quadro de funcionários, sendo
essa uma de nossas principais ban-

INFORMAÇÃO BANCÁRIA

deiras”, ressalta o secretário geral do
Sindicato, Júlio César Trigo.
Em Catanduva, a situação é recorrente. A entidade segue reivindicando do banco medidas urgentes
para que a categoria não seja prejudicada e para que a população tenha um atendimento digno, eficaz e
com mais segurança.
Desde março, várias agências vêm
sendo transformadas em postos de
atendimento avançado. “Reforçamos
ao Mercantil a cobrança do compromisso firmado de que não haverá
mais demissões em massa. É inaceitável que o banco realize reestruturações em um momento tão delicado,
tirando emprego e renda de tantos
trabalhadores”, acrescentou o diretor.

O

Bradesco obteve lucro líquido contábil de R$ 7,009
bi no primeiro trimestre de
2022, alta de 13,9% em relação ao
mesmo período de 2021 e de 121,1%
se comparado com o resultado do
quarto trimestre de 2021 (R$ 3,170
bi). Em contrapartida, a holding fechou 1.199 postos de trabalho.
De acordo com o relatório do
banco, o resultado se deve ao bom
desempenho da margem financeira,
das receitas de prestação de serviços
e das despesas operacionais. Mas,
na verdade, os ótimos números são
às custas dos trabalhadores.

“É preciso denunciar essa situação
que representa uma afronta aos bancários – que convivem com adoecimento, sobrecarga de trabalho e assédio
moral para o cumprimento de metas
abusivas; aos clientes – que pagam
tarifas e juros exorbitantes, mas não
recebem um serviço condizente por
causa do número insuficiente de empregados e de agências; e à população
brasileira – que enfrenta um período
de carestia por causa do desemprego,
enquanto o Bradesco e demais bancos
privados lucram dezenas de bilhões
sem oferecer nenhuma contrapartida
social, incluindo geração de postos de
trabalho”, ressaltou o diretor do Sindicato, Luiz Eduardo Campolungo.
O Sindicato tem realizado várias
atividades de protesto nas agências
e redes sociais contra o descaso do
banco com seus funcionários e a falta de responsabilidade social, e segue
cobrando o fim das demissões.
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MÊS DO TRABALHADOR REFORÇA LUTA
POR DIGNIDADE E RESPEITO AOS DIREITOS
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Eleições Sindicais

1º de Maio também foi de integração e lazer
para os bancários de Catanduva e região!
Itaú


 




Torneio
Equipe da Caixa, campeã do
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Santander, 3º lugar na competição

   
   
     
    
    
      
   
   
  
  
  
      
  
   
 


    
    
  
   
   
    
     
   
   
      
    
     
   
   
  
   
     
   
 


  

  
            
                  
                          
                
                        
                 
       
                   
               
             
    
    

