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BANCÁRIOS NA LUTA
JORNAL DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE BAURU E REGIÃOAno I | 19 de Fevereiro de 2018 | Nº 20 UMA ENTIDADE FILIADA À

Liminar garante incorporação de 
função a descomissionados da Caixa
Adicional de incorporação é devido aos descomissionados que exerceram função por 10 anos ou mais
 A juíza Maria Flávia Roncel 
de Oliveira Alaite, da 9ª Va-
ra do Trabalho de Campinas, 
concedeu a liminar pedida pe-
lo Sindicato dos Bancários de 
Bauru e Região na ação civil 
pública que a entidade ajuizou 
no dia 9 de janeiro visando o 
reconhecimento e a aplicação 
do RH 151 da Caixa Econômica 
Federal.
 Vale lembrar que o RH 151 
foi revogado no último dia 10 
de novembro (véspera da im-
plementação da reforma tra-
balhista) e que ele assegurava 
o “adicional de incorporação” 
aos empregados que perde-
ram sua gratificação/comissão 
depois terem exercido função 
gratificada/comissionada por 
10 anos ou mais.
 “Deste modo”, disse a ju-
íza, “os empregados que já 
preenchem esse requisito, ou 

seja, já exerciam tais funções 
gratificadas ou de confiança 
há 10 anos ou mais quando da 
vigência da Lei supracitada [a 
Lei nº 13.467/2017, que alterou 
mais de 100 pontos da CLT], de-
vem ter resguardado o direito 
de incorporar a verba [adicio-
nal de incorporação] à sua re-
muneração”.
 Ela determinou que a Caixa 
“observe a aplicação do nor-
mativo RH 151 no que respeita 
ao comissionamento (...) até o 
julgamento do mérito da pre-
sente ação, sob pena de multa 
de R$ 1.000,00 por dia de des-
cumprimento, por emprega-
do”.
 O Sindicato espera que a 
juíza mantenha esse entendi-
mento ao julgar o mérito da 
questão, respeitando o princí-
pio constitucional da estabili-
dade financeira adquirida.

Mais uma funcionária do BB vence ação por 
incorporação de função
 Diferentemente da Cai-
xa Econômica Federal [leia 
acima], o Banco do Brasil 
nunca explicitou em regu-
lamento interno o direito 
à incorporação da função 
para o funcionário que a te-
nha exercido por 10 anos ou 
mais – para os funcionários 
do BB, o direito à incorpo-
ração da função sempre foi 
conquistado pela via judi-

Caixa só revogou o RH 151 por causa da aprovação da reforma trabalhista de Temer

cial, com base na Súmula nº 
372 do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST).
 Diz a súmula: “Percebida 
a gratificação de função por 
dez ou mais anos pelo empre-
gado, se o empregador, sem 
justo motivo, revertê-lo a seu 
cargo efetivo, não poderá re-
tirar-lhe a gratificação tendo 
em vista o princípio da estabi-
lidade financeira.”

 Com base nesse enten-
dimento, em junho do ano 
passado o Sindicato dos 
Bancários de Bauru e Região 
ajuizou uma reclamação tra-
balhista para uma funcionária 
do BB que exerceu a função 
de caixa, entre outras, duran-
te mais de dez anos e que, em 
fevereiro de 2017, na reestru-
turação do banco, teve a sua 
função subtraída. A reclama-

ção pleiteou a incorporação 
das gratificações.
 Dias atrás, o juiz Breno Or-
tiz Tavares Costa, da 1ª Vara 
do Trabalho de Bauru, aten-
deu ao pedido do Sindicato e 
condenou o BB “ao pagamen-
to da gratificação de função 
(vencidas e vincendas), ten-
do o prazo de dez dias para 
a implementação nos recibos 
salariais, independentemente 

do trânsito em julgado, sob 
pena de multa diária [de R$ 
500], e reflexos [em férias, 
gratificações de férias, 13º sa-
lários, horas extras e depósi-
tos do FGTS]”.
 “Por distintas as funções 
exercidas (...), a incorpora-
ção da gratificação dar-se-á 
com base na média dos va-
lores recebidos a esse título 
nos últimos doze meses”.
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BALANCETE DO SINDICATO
JANEIRO DE 2018

RECEITAS
Mensalidade Sindical
Depto. Jurídico
Aluguel Quadra + Área de Lazer
SINDBAR
Reembolso caução aluguél SubSede Avaré
Venda veículo GOL-Placas FBA 4362
Devolução seguro Gol-Placas FBA 4362
TOTAL

DESPESAS GERAIS
Folha de Pagamento + Vale-Refeição 
INSS/dez 
FGTS/dez
PIS/Folha Pagamento(dez)
IRRF/Trabalho Assalariado
Ajuda de custo Diretor da CEF/Marcos Assis
Ajuda de custo Diretora da BV/Michele Montilha(dez)
Ajuda de custo Diretora do Votorantim/Priscila Rodrigues 
(dez)
Água e Esgoto (DAE)
Água Mineral
CPFL
Combustíveis
Conservação/Manutenção/Alug. Equipamentos
Conservação/Manutenção Veículos
Despesas Postais/Correio 
Viagens/Pedágios/Fretamentos
Materiais p/ Escritório
Refeições (Padaria/Mercado)
Telefone
Vale Transporte
Assessoria Fiscal/Contábil 
Materiais de Limpeza 
Seguros Veículos/Sede
Despesas Bancárias/Impostos/Taxas
Unimed
Conservação/Manutenção Hardware/Software/INTERNET
Estacionamento F4000/Outros
Prest. de serviço alarme/monitoramento
ISS/dez
SubSede Avaré
SubSede Santa Cruz do Rio Pardo
Prestação de serviço/Médicos (dez) 
Conservação/Manutençao Sede
SINDBAR-nov(Bebidas-Banda-Espetinhos do Rei)
Cartório
Doação de Natal(jornaleiro)
Gráfica(Panfletos Reforma da Previdência)
Filmagem Assembleia Vacância
Aulas de Vôlei/dez
SUBTOTAL

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Honorários Advocatícios/dez
Prestação Serviço Advocacia/LBS Advogados(dez)
Perito Judicial
Custas Processuais
AASP
SUBTOTAL

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
Impressões Jornal da Entidade
Charges p/ o Jornal da Entidade/dez
Assinatura Jornais
SUBTOTAL

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

SALDOS EM 31/01/2018
Caixa (ativo disponível)
Bancos (ativo disponível)
Bancos (ativo realizável)
TOTAL

SALDOS EM 31/12/2017

82.811,34
7.770,00
1.042,00
3.188,03
1.946,54

20.000,00
274,33

117.032,24

26.493,41
7.786,47
3.153,77

281,20
184,57

1.859,00
4.024,00

11.000,00
152,24
170,00
539,03

1.540,64
254,80

1.794,02
463,10
522,38
523,30
322,68
125,87
364,46

3.480,50
390,46
448,01
402,95

2.908,91
1.841,00

215,40
252,75
120,02

1.942,74
1.197,70
2.696,58
1.605,64
3.036,03

138,38
20,00

512,00
250,00
480,00

83.494,01

20.689,57
17.516,20

250,00
2.511,85

59,20
41.026,82

1.719,00
160,00
218,40

2.097,40

126.618,23

1.725,00
710,19

11.588,95
14.024,14

23.610,13

Bancos fecharam quase 18 mil 
postos de trabalho em 2017

 De acordo com o Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados, o Caged, do 
Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE), no ano passado 
os bancos fecharam 17.905  
postos de trabalho em todo o 
Brasil.

Em Bauru, nada menos que 170 bancários foram demitidos

Dia 27 tem assembleia de 
prestação de contas
do Sindicato
 O Sindicato dos Bancários 
de Bauru e Região realiza no 
dia 27 de fevereiro, a partir 
das 18 horas, a sua assem-
bleia anual de prestação de 
contas. Estarão presentes os 
três membros do Conselhei-
ros Fiscal do Sindicato, que 
vão apresentar o balanço fi-

nanceiro da entidade referen-
te ao período entre fevereiro 
de 2017 e janeiro de 2018 e dar 
seu parecer.
 Por se tratar de uma as-
sembleia geral ordinária, 
poderão deliberar sobre as 
contas apenas os bancários 
sindicalizados.

 O Sindicato esclarece que, 
independentemente da as-
sembleia, os balancetes estão 
sempre à disposição de qual-
quer bancário, sindicalizado 
ou não. Quem quiser acom-
panhar as contas da entidade 
pode solicitá-las à Secretaria. 
A transparência é total.

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Bauru e Região, com CNPJ sob o número 45.030.434/0001-
72, Registro Sindical nº. 001023/2006-54, por seus representantes legais e estatutários abaixo assinados, convocam todos os bancários 
dos bancos públicos e privados sócios da base territorial deste sindicato, a seguir: Bauru, Águas de Santa Bárbara, Agudos, Arandu, 
Areiópolis, Avaí, Avaré, Barão de Antonina, Bernardino de Campos, Borebi, Cabrália Paulista, Caporanga, Cerqueira César, Coronel 
Macedo, Duartina, Fartura, Gália, Iacanga, Itaí, Itaporanga, Itatinga, Lençóis Paulista, Lucianópolis, Manduri, Óleo, Piraju, Piratininga, 
Presidente Alves, Riversul, Santa Cruz do Rio Pardo, Sarutaiá, Taguaí, Tejupá, Taquarituba, Tibiriçá, Timburi e Ubirajara, para Assembleia 
Geral Ordinária que se realizará dia 27 de fevereiro de 2018, (terça-feira), às 18:00 h, em primeira convocação, e às 18:30 h, em segunda 
convocação, no endereço à Rua Marcondes Salgado 4-44 - Centro, em Bauru - SP, para discussão e aprovação da seguinte ordem do dia:

1 - Discussão e deliberação sobre aprovação das contas do Sindicato, referentes ao período de fevereiro de 2017 a janeiro de 2018.

Bauru, 17 de fevereiro de 2018.

Pedro Eduardo Valesi
Michele Montilha Alcântara

Diretores

Sindicato dos Bancários e Financiários de Bauru e Região/CSP-Conlutas

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

 A maior parte desses qua-
se 18 mil cortes foi por causa 
dos programas de demissão 
voluntária do Bradesco e da 
Caixa Econômica Federal: jun-
tos, somente esses dois ban-
cos fecharam mais de 16 mil 
postos de trabalho.

 Bauru
 Na base territorial do Sin-
dicato dos Bancários de Bau-
ru e Região, os cortes tam-
bém foram brutais. Durante 
o ano de 2017, a entidade ho-
mologou nada menos que 170 
demissões.

Torneio Início de Futsal: 
inscrições vão até 9 de março
 Neste ano, o Torneio Início de Futsal do Sindicato dos Bancários de Bauru e Região 
será no dia 7 de abril. Todos os jogos acontecem na mesma data, cada um deles com dois 
tempos de 10 minutos, sem intervalo. Os times têm até o dia 9 de março para se inscrever, 
e devem contar com no mínimo seis e no máximo dez jogadores.
 Para mais informações, acesse o site do Sindicato (www.seebbauru.org.br).
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 O Sindicato dos Bancários 
de Bauru e Região promo-
veu no dia 7 um ato contra a 
reforma da Previdência em 
frente à principal agência da 
Caixa Econômica Federal em 
Bauru.
 Para chamar a atenção da 
população sobre os malefí-
cios da reforma, o protesto 
do Sindicato utilizou o cami-
nhão de som e distribuiu pan-
fletos. Além disso, o protesto 
também contou com o artista 
Vini Vira Lata, que grafitou um 
painel na entrada da agência 
retratando o presidente Mi-
chel Temer como um bruxo 
demoníaco elaborando refor-
mas que são um verdadeiro 
veneno para o país.
 O Sindicato entende que 
a reforma da Previdência pro-
posta por Temer, que pode 
ser votada pela Câmara dos 
Deputados até o fim do mês, é 
prejudicial aos trabalhadores, 
pois dificulta enormemente o 
acesso à aposentadoria. Para 
o Sindicato e várias outras en-
tidades, não existe déficit no 
INSS.

Sindicato realiza protesto contra a 
reforma da Previdência de Temer
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deve colocar a reforma em votação até o fim do mês. Ou não...

Sindicato paralisa agência do Santander para 
denunciar mais uma demissão imotivada
 No dia 9, o Sindicato dos 
Bancários de Bauru e Região 
paralisou até o meio-dia a 
maior agência do Santander 
em Bauru, a 0004. A paralisa-
ção foi um protesto contra a 
demissão de um trabalhador 
que tinha seis anos de banco 
e que estava lotado no PAB 
da Unesp (vinculado à agên-
cia 0004) .
 Em 2017, o Santander teve 
o maior lucro da sua história 
no Brasil: R$ 9,953 bilhões! 
Apesar disso, até o início de 

fevereiro já demitiu dois tra-
balhadores sem justa causa 
em Bauru. Absurdo!
 O Sindicato não aceita 
demissões imotivadas e, por 
isso, defende a assinatura da 
Convenção 158 da Organiza-
ção Internacional do Trabalho 
(OIT), que coíbe essa prática. 
Se o Brasil assinasse a con-
venção, o Santander, que viu 
seu lucro crescer mais de 35% 
em 2017, estaria impedido de 
promover essa barbaridade. 
Basta!

 Diante da perspectiva de que o Câmara vote a reforma 
da Previdência até o fim do mês, as centrais sindicais orga-
nizaram protestos em todo o país para o dia de hoje, 19. Os 
trabalhadores precisam manter a pressão sobre os deputa-
dos, pois o movimento tem surtido efeito: reportagem pu-
blicada dia 14 pelo jornal O Estado de S. Paulo afirma que Ro-
drigo Maia, o presidente da Câmara, já prepara um discurso 
para engavetar o projeto de Temer, dada a sua impopulari-
dade e a falta dos votos necessários para sua aprovação.

Sindicato levou o caminhão de som para a frente da agência da Caixa,
além de panfletos e do grafiteiro Vini Vira Lata (abaixo)

Fotos: Estela Pinheiro / Seeb Bauru
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Assembleia amanhã, dia 20,
discute autonomia 
administrativa do Sindicato
 Nesta terça-feira, dia 20, 
a partir das 18 horas, o Sindi-
cato dos Bancários de Bauru 
e Região realiza uma assem-
bleia geral para rediscutir a 
necessidade de a Diretoria 
consultar a base (via assem-
bleia) no caso de precisar 
contratar ou dispensar algum 
empregado.
 Vale lembrar que essa 
exigência (de a entidade pre-
cisar consultar a base para 
contratar ou dispensar em-
pregados) foi aprovada em 21 
de fevereiro do ano passado, 
numa assembleia geral que 
também deliberou sobre ou-
tros quatro pontos – inclusive 
sobre qual grupo deveria diri-
gir o Sindicato (se o da FNOB 
ou o do MNOB/PSTU).

 Naquela época, embora 
tivesse sido derrotado na 
eleição de 2016, o MNOB con-
seguiu formar uma maioria 
de ocasião na Diretoria da 
entidade e demitiu simulta-
neamente quatro advogados, 
desmontando e paralisando 
o vitorioso Departamento Ju-
rídico do Sindicato.
 Os diretores ligados à 
FNOB não aceitaram tal deci-
são e, por meio de um acor-
do judicial, convocaram uma 
assembleia para deliberar 
tanto sobre as demissões dos 
advogados quanto sobre as 
futuras demissões e contra-
tações, pois estavam preo-
cupados com a demissão em 
massa dos funcionários do 
Sindicato não alinhados com 

 No dia 1, o Bradesco anun-
ciou que teve lucro líquido 
contábil de R$ 14,659 bilhões 
no ano passado, 2,81% menor 
que o lucro de 2016. Esse é o 
número que vale  para o cál-
culo da Participação nos Lu-
cros e Resultados (PLR).
 Já o lucro líquido recor-
rente (que exclui os eventos 
extraordinários e reflete com 
mais fidelidade a saúde das 
operações de uma empresa) 
foi de R$ 19,024 bilhões, ten-
do crescido 11,11% na compa-
ração com o lucro recorrente 
de 2016.

Em 2017, Bradesco lucrou 
R$ 14,66 bilhões;
Itaú lucrou R$ 24 bilhões

 Apesar da saúde de suas 
operações e do lucro gigan-
tesco, o Bradesco eliminou 
9.985 postos de trabalho nos 
12 meses.

 Itaú
 O Itaú anunciou no dia 5 
que teve lucro líquido de R$ 
23,965 bilhões no ano passa-
do, 10,75% maior que o lucro 
de 2016.
 Seu lucro líquido recorren-
te foi de R$ 24,879 bilhões, 
tendo crescido 12,32% em 
comparação com o lucro re-
corrente de 2016.

 Diferentemente do Bra-
desco, o número de trabalha-
dores aumentou no Itaú, que 
terminou 2017 com 82.640 co-
laboradores no Brasil (1.769 a 
mais que no fim de 2016).
 
 Recapitulando
 Até o momento, além de 
Bradesco e Itaú, só o San-
tander anunciou o resultado 
de 2017 (lucro líquido de R$ 
9,95 bilhões, com crescimen-
to de 35,6%). Assim, dos cinco 
gigantes das finanças, só fal-
tam o Banco do Brasil e a Cai-
xa Econômica Federal.

a política partidária dos dire-
tores do MNOB/PSTU.
 Felizmente, a maioria dos 
bancários associados (85 con-
tra 35) votou para que qual-
quer alteração no quadro de 
funcionários tivesse de ser 
aprovada em assembleia.
 De lá para cá, muita coisa 
aconteceu: a direção do Sin-
dicato voltou para as mãos 
do grupo que venceu a elei-
ção (FNOB) e o momento 
político da entidade agora 
permite que a Diretoria possa 
decidir autonomamente por 
contratar ou dispensar em-
pregados, de acordo com a 
necessidade – como sempre 
foi, aliás, antes da demissão 
em massa dos advogados.
 Participe!

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários 
e Financiários de Bauru e Região, com CNPJ sob o número 
45.030.434/0001-72, Registro Sindical nº. 001023/2006-54, por seus 
representantes legais e estatutários abaixo assinados, convocam 
todos os bancários dos bancos públicos e privados associados da 
base territorial deste sindicato, a seguir: Bauru, Águas de Santa 
Bárbara, Agudos, Arandu, Areiópolis, Avaí, Avaré, Barão de Antonina, 
Bernardino de Campos, Borebi, Cabrália Paulista, Caporanga, 
Cerqueira César, Coronel Macedo, Duartina, Fartura, Gália, Iacanga, 
Itaí, Itaporanga, Itatinga, Lençóis Paulista, Lucianópolis, Manduri, 
Óleo, Piraju, Piratininga, Presidente Alves, Riversul, Santa Cruz do 
Rio Pardo, Sarutaiá, Taguaí, Tejupá, Taquarituba, Tibiriçá, Timburi e 
Ubirajara, para Assembleia Geral que se realizará dia 20 de fevereiro 
de 2018, (terça-feira), às 18:00 h, em primeira convocação, e às 18:30 
h, em segunda convocação, no endereço à Rua Marcondes Salgado 
4-44 - Centro, em Bauru - SP, para discussão e aprovação da seguinte 
ordem do dia:

1 - Todas as contratações e demissões sejam deliberadas pela 
Diretoria Plena.

Bauru, 17 de fevereiro de 2018.

Michele Montilha Alcântara
Priscila  Rodrigues

Diretoras

Sindicato dos Bancários e Financiários de Bauru e Região /
CSP-Conlutas

Dia 23 tem Sambadores 
no SindBar

Nesta sexta, dia 23, a partir das 19 horas, o SindBar recebe em 
seu palco o grupo Sambadores. Para acompanhar o samba, 
como sempre, espetinhos, cerveja e refri. A entrada é gratuita!


	BNL 020 p1
	BNL 020 p2
	BNL 020 p3
	BNL 020 p4

