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JORNAL DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE BAURU E REGIÃO

UMA ENTIDADE FILIADA À

Sindicato começa a devolver valores
do imposto sindical de 2016
Diversos infortúnios levaram a entidade a atrasar a devolução. Imposto sindical, aqui, não!
O Sindicato dos Bancários
de Bauru e Região vai começar a devolver os valores referentes à sua parte da contribuição sindical de 2016.
Mais conhecida como
“imposto sindical”, a contribuição era recolhida todo
mês de março de todos os
trabalhadores com registro
em carteira e correspondia a
3,33% do salário. Depois de recolher esse dinheiro, o governo ficava com 10% (Ministério
do Trabalho) e repassava os
outros 90% para centrais sindicais (10%), confederações
(5%), federações (15%) e sindi-

catos (60%). A contribuição foi
extinta em novembro do ano
passado, quando a reforma
trabalhista entrou em vigor
(Lei nº 13.467/2017), o que significa que já não foi recolhida
em março deste ano.
O que aconteceu?
Em janeiro de 2016 houve a eleição da Diretoria do
Sindicato. Até então, a chapa vencedora, ligada à FNOB
(Frente Nacional de Oposição
Bancária), não era majoritária
na entidade. Com diversas
ideias novas, a chapa não pôde colocar em prática tudo

que idealizou, pois enfrentou
uma feroz tentativa de golpe
orquestrada pelos membros
da chapa derrotada, que cooptou meia dúzia de diretores eleitos pela FNOB.
O resultado desse ataque
foi a demissão da diretora
Priscila Rodrigues, a suspensão do contrato de trabalho
da diretora Michele Montilha
e o bloqueio de mais de R$
100 mil da conta do Sindicato,
por causa de contratos alterados irregularmente.
Após retomar o controle
da entidade através de assembleias, os diretores da FNOB

conseguiram, com a entrada
de honorários advocatícios,
restaurar o caixa do Sindicato
e, enfim, devolver o imposto

de 2016. O Sindicato segue
contrário a qualquer taxa cobrada compulsoriamente do
trabalhador.

Sindicato segue acompanhando situação da
agência da CEF atacada por quadrilha
Além disso, Sindicato notificou departamento de Relações Sindicais do Bradesco sobre portas giratórias
No dia 5, durante a madrugada, uma quadrilha assaltou
a principal agência da Caixa
Econômica Federal em Bauru, promovendo explosões,
incendiando um veículo,
trocando tiros com policiais
e tirando o sono de muitos
bauruenses.
O crime foi o assunto do
dia no município e repercutiu em todo o Estado, já que
ocupou um grande espaço no
telejornal “Bom Dia SP”, da
Rede Globo.
A agência da Caixa foi dinamitada, o que tornou inviável a manutenção dos funcionários nos dias posteriores

ao assalto. Embora a direção
do banco tenha trabalhado
rapidamente na restauração
da agência, o Sindicato dos
Bancários de Bauru e Região
fez questão de estar presente
para evitar qualquer precipitação na reabertura.
Os diretores Alexandre
Morales e Priscila Rodrigues
foram ao Corpo de Bombeiros, à Defesa Civil e à Polícia
Federal para pedir que esses
órgãos também acompanhassem a reforma da agência.
Bradesco
A agência Rui Barbosa do
Bradesco também foi atingi-

da durante o assalto, tendo
sua porta de entrada danificada. Obviamente, isso gerou
insegurança nos empregados
do banco, que procuraram o
Sindicato.
Por conta disso, a entidade entrou em contato com o
departamento de Relações
Sindicais do Bradesco e cobrou a instalação de portas
giratórias na agência Rodrigues Alves.
O Sindicato considera a
instalação dessas portas de
suma importância para a segurança de quem trabalha
nessa agência, que fica próxima à rodovia.

Júlio César Natividade (engenheiro da Defesa Civil, de colete laranja)
vistoriou a agência acompanhado de Priscila Rodrigues (diretora do
Sindicato), Alexandre Morales (diretor) e do bancário Geraldo Maciel
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Assembleia sobre aditivo
do Santander é no dia 19
Na quarta-feira, dia 19, a
partir das 18 horas, o Sindicato dos Bancários de Bauru
e Região realiza assembleia
para que os empregados do
Santander deliberem sobre
o Acordo Coletivo (ACT) proposto pelo banco, aditivo à
Convenção Coletiva (CCT).
O ACT 2018-2020 é praticamente idêntico ao acordo que
esteve em vigor nos últimos
dois anos, com apenas duas
novidades. A primeira é a cláusula “Afastamento e Alta da
Previdência Social”, que trata
do adiantamento emergencial
ao empregado considerado
inapto ao trabalho pelo médico do banco, enquanto ele
aguarda nova perícia no INSS;

se o INSS não conceder o benefício, o trabalhador não sofrerá o desconto desse adiantamento.
A segunda novidade se refere ao Programa de Participação nos Resultados Santander
(PPRS). O banco garantiu, a título de remuneração variável,
o valor mínimo de R$ 2.550 a
todos os empregados indistintamente, a ser pago junto
com a segunda parcela da
PLR. O valor foi reajustado por
um percentual superior aos 5%
oferecidos pela Fenaban.
Foram mantidas todas as
demais cláusulas já existentes,
como as que tratam das bolsas Auxílio Estudo para a primeira graduação e a primeira

pós-graduação, a licença não
remunerada de 30 dias para
acompanhamento de casos
de saúde, a licença adoção entre outras.
Por fim, foram renovados
os Termos de Compromisso
Cabesp e Banesprev, assinados desde quando o Santander comprou o Banespa, mas
cujo tempo de validade, inicialmente, era de apenas 60
meses para o Banesprev e 18
meses para a Cabesp.
Como as bases cutistas já
aceitaram o acordo, o Sindicato se submeterá à maioria
e indicará a aceitação do acordo, embora ele seja inferior ao
que o Santander poderia oferecer aos bancários.

AABB Jurumirim agora é
conveniada ao Sindicato!

A Associação Atlética Banco do Brasil Jurumirim firmou
convênio com o Sindicato
dos Bancários de Bauru e Região. Localizada no km 281 da
rodovia João Mellão, a AABB
fica a 28,6 Km de Avaré. O
clube conta com duas piscinas (adulto e infantil), campo
de futebol, quadras de tênis
e vôlei de areia, camping,
playground, salão para fes-
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tas, dezesseis apartamentos
para locação, marina, acesso
à represa Jurumirim para embarcações de pequeno porte,
bar, lanchonete, restaurante
e pizzaria.
Na compra do título, os
bancários sindicalizados ao
Sindicato poderão receber
80% de desconto e 20% de
desconto nas mensalidades.
Além disso, os associados

irão ganhar, como cortesia,
hospedagem com café da
manhã um final de semana
por ano (exceto feriados prolongados, Natal e Ano Novo)
com direito a um vale-pizza.
Para maiores informações, favor entrar em contato com o clube pelo telefone
(14) 98828-0923, ou acessar
o site www.jurumirim.aabb.
com.br.

BALANCETE DO SINDICATO
MAIO DE 2018
RECEITAS
Mensalidade Sindical
Depto. Jurídico
Aluguel Quadra + Área de Lazer
SINDBAR
Incrições Futsal (2017/2018) + Multa veículo
Imposto Sindical
TOTAL
DESPESAS GERAIS
Folha de Pagamento + Vale-Refeição + 1ª parcela 13º
INSS(jan/fev/mar/abr)
FGTS(jan/fev/mar/abr)
PIS/Folha Pagamento(abr)
IRRF/Trabalho Assalariado a recolher
Ajuda de custo Diretor da CEF/Marcos Assis
Ajuda de custo Diretora da BV/Michele Montilha
Ajuda de custo Diretora do Votorantim/Priscila Rodrigues
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(50% taxa balanço)
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/abr
SubSede Avaré
SubSede Santa Cruz do Rio Pardo
Prestação de serviço/Médicos (abr)
SINDBAR-MAR/ABR(Bebidas-Banda-Espetinhos)ABR/MAI
Cartório
AABB/mensalidade(dez a mai)
Artigos p/ Cozinha
TUFE/Prefeitura
Aquisição de um Bebedouro Karina
Apoio SEEB Maranhão
Globo Sports(1ª/3ª) C FUTSAL
Segurança + Filmagem Assembleia “Mudança do Estatuto”
Prestação serviço/Segurança(férias funcionário)
Gráfica Acaso
CONLUTAS-mensalidade(DEZaMAI) + 3ª-4ª-5ª-6ª-7ª/12ª
acordo dívida mensalidades atrasadas(set/16 a ago/17)
SUBTOTAL
DEPARTAMENTO JURÍDICO
Honorários Advocatícios/ABR
LBS Advogados(dez-jan-fev-mar-abr) + Advogado Proc.
PREVI(ABR)
Custas Processuais
Perito Judicial
AASP(abr/mai)
Ações Trabalhistas/vale-alimentaç]ao CEF e outras
SUBTOTAL
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
Impressões Jornal da Entidade
Charges p/ o Jornal da Entidade/ABR
SUBTOTAL
TOTAL GERAL DAS DESPESAS

87.998,80
7.363.943,63
1.507,00
1.452,00
374,00
76,34
7.455.351,77
38.192,09
42.425,74
9.552,76
276,60
59,28
1.859,00
4.024,00
11.000,00
67,12
170,00
845,78
1.902,13
535,00
540,46
586,00
14.926,54
806,40
598,02
1.155,56
406,86
3.363,75
523,20
668,46
642,37
2.247,09
1.761,12
269,00
330,89
10,39
1.744,19
1.206,79
3.595,43
4.307,90
229,87
30.000,00
65,00
243,20
522,00
5.000,00
217,78
730,00
1.821,15
200,00
35.505,00
225.133,92
20.689,57
81.633,99
1.118,86
5.450,00
118,40
6.303.955,32
6.412.966,14
2.727,00
120,00
2.847,00
6.640.947,06

SALDOS EM 31/05/2018
Caixa (ativo disponível)
Bancos (ativo disponível)
Bancos(ativo realizável)
TOTAL

1.982,96
673.401,68
174.178,14
849.562,78

SALDOS EM 30/04/2018

35.158,07
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Dia 24 vote ‘NÃO’ às mudanças na Cassi
Entre os dias 24 de setembro e 5 de outubro, os associados da Caixa de Assistência
dos Funcionários do Banco do
Brasil (Cassi) poderão dizer se
aceitam ou não a proposta de
reforma estatutária da instituição. A governança da Cassi
e a direção do BB já disseram
“sim” à reforma. O Sindicato
dos Bancários de Bauru e Região, no entanto, orienta os
associados da Cassi a dizerem
“não”.
As alterações no estatuto vigente visam modificar o
modelo de custeio do Plano

de Associados, o modelo de
governança e gestão e a arquitetura organizacional da
Cassi e, ainda, o atual modelo
assistencial, reforçando a Estratégia Saúde da Família.
Para que o novo estatuto
entre em vigor é necessária a
participação de mais da metade dos associados aptos
a votar e, ainda, dois terços
dos votos válidos favoráveis
à proposta.
Como votar
A votação será realizada
por meio de três canais para
todos os associados (ativos e
aposentados): pelo app Cassi, disponível para download
em smartphones, pelo site da
Cassi e pelos terminais de autoatendimento (TAA) do BB.
Funcionários da ativa também terão a opção de participar pelo SisBB.
Poderão votar os associados da Cassi que, em 30 de
junho de 2018, estavam em
situação regular junto à Caixa de Assistência, de acordo
com o Estatuto Social.

Vote ‘NÃO’
O Sindicato produziu e
distribuiu uma cartilha explicando em detalhes por que é
contra a reforma estatutária
da Cassi (ela pode ser encontrada no site da entidade, no
link bit.ly/2HK3BvO).
Também houve um debate sobre o assunto no dia 16
de agosto, em São Paulo, entre Ângelo Argondizzi (conselheiro fiscal eleito pelos trabalhadores) e Sergio Faraco
(conselheiro
deliberativo).
Ângelo defendeu a rejeição
da proposta e Sergio, sua
aprovação. A discussão pode
ser vista no canal do Sindicato no YouTube (seebbauru).
O Sindicato distribuiu a
cartilha em todos os municípios da sua base territorial e
agora está visitando cidades
de fora. Após passar por Pederneiras, Jaú, Botucatu e
São Manuel, diretores da entidade visitarão localidades
com grande número de votantes, como Ribeirão Preto
e outras. Temos de resistir a
mais esse ataque!

BB apresenta ao Sindicato
o ‘Atendimento Dinâmico’

Projeto cria os “escriturários itinerantes”, assim como os caixas das PSO
No dia 6, o novo gerente
regional do Banco do Brasil,
Alexandre Inácio, esteve no
Sindicato dos Bancários de
Bauru e Região, junto da gerente da Gepes Bauru, Lenilda Moreira, para apresentar
o “Atendimento Dinâmico”,
que cria os escriturários itinerantes, semelhantes aos
caixas das Plataformas de Suporte Operacional (PSO). Isso
significa que os escriturários
poderão ser remanejados de
uma agência para outra a depender do movimento do dia.
Segundo o BB, trata-se
de um “projeto-piloto” que
já está sendo testado em al-

guns municípios de São Paulo
(como Campinas e Ribeirão
Preto) e em algumas capitais
(como Curitiba, Porto Alegre
e Vitória). Em Bauru, o projeto se iniciará dia 17.
Alexandre disse que ha-

verá apenas movimentações
pontuais, que serão planejadas semanalmente. O Sindicato é contra o projeto, já
que ele é apenas um paliativo
para o real problema do BB: a
falta de funcionários.

No alto, representantes sindicais reunidos em São Paulo em 16 de agosto
para participar do debate sobre as alterações estaturárias da Cassi;
acima, Paulo Tonon e Michele Montilha distribuindo cartilhas da Cassi na
região de Jaú

CUT segue passando
vergonha em Bauru
Mal acabou a campanha salarial e os bancários de Bauru
e Região já estão tendo um dissabor duplo: além de conviver
com o péssimo reajuste defendido pela CUT nas assembleias
país afora, agora se deparam com os cutistas visitando seus locais de trabalho se vangloriando do acordo fechado. Abaixo é
possível ver a diferença do material pós-campanha do Sindicato de Bauru (FNOB) e da CUT.
Vitória uma ova!!!
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SETEMBRO AMARELO Preto Básico
O mês de setembro começou com o Sindicato levantando uma bandeira muito
importante: a participação
na campanha de conscientização sobre a prevenção do
suicídio.
Está mais do que na hora
de todos os trabalhadores,
familiares e amigos se conscientizarem sobre esse assunto delicado e que já se tornou
um tabu. Por isso, como a
própria campanha do Setembro Amarelo afirma, “falar é a
melhor solução”.
De acordo com o Centro
de Valorização da Vida (CVV),
aproximadamente, 32 pessoas se matam todos os dias no
Brasil. Em todo mundo, esse
número chega a 2.200.
Na categoria bancária,
segundo uma reportagem
exibida em 2017 pelo Sistema
Brasileiro de Televisão (SBT),
o número de suicídios entre
bancários chega ser de 1 a
cada 21 dias. Só no Banco do
Brasil, de 2005 até o ano passado, foram pelo menos 64
casos registrados e desde a
última reestruturação do banco (em novembro de 2017), já
foram pelo menos mais 4 vidas perdidas.
O Sindicato dos Bancários
de Bauru e Região entende
que há um conjunto de situações que podem levar alguém
ao suicídio, porém, a cada dia
se torna mais comum o assédio moral e a sobrecarga de
trabalho serem determinantes para o adoecimento psiquiátrico dos bancários.
Saber reconhecer os sinais
de alerta em si mesmo ou em
alguém próximo é fundamental. O CVV realiza, voluntariamente, apoio emocional e
prevenção do suicídio, atendendo todas as pessoas pelo
telefone 188.
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é a atração
do SindBar de
setembro

Em agosto, os diretores do Sindicato dos Bancários de Bauru e Região,
Michele Montilha e Paulo Tonon, estiveram reunidos com a imprensa
bauruense e com representantes de diversas instituições e empresas,
no Café com Política, no Jornal da Cidade. A reunião teve como objetivo
divulgar a programação do “Setembro Amarelo”, organizada pelo Centro de
Valorização da Vida (CVV) . Confira abaixo a programação completa:

Fim de mês é tempo de SindBar! No dia 28, às 21 horas,
recebemos em nosso palco o grupo Preto Básico!
Com um som percussivo e harmônico, a banda traz o
melhor da Música Popular Brasileira (MPB), interpretando grandes nomes como Caetano Veloso, Dorival Caymmi, Chico Buarque, Jorge Ben, Alceu Valença, Carlinhos
Brown, Gilberto Gil, entre outros.
A banda, formada em 2005, tem um histórico de grandes projetos, como a produção do show “Eller: Uma homenagem à Cássia Eller”, no Teatro Municipal de Bauru,
e a apresentação do show “Panis et Bahia: Uma homenagem à Tropicália e Outros Baianos”, sobre os 50 anos da
Tropicália, no Sesc Bauru.
O SindBar abre as portas às 19 horas, com a venda de
espetinhos, cervejas e refrigerantes. A entrada é gratuita!

Jornal do Sindicato dos Bancários e Financiários de Bauru e Região / CSP-Conlutas
// Todas as opiniões emitidas neste jornal são de responsabilidade da Diretoria do Sindicato.
Redação e Diagramação: Diego Teixeira e Estela Pinheiro (com Diretoria). Edição: Diretoria. Sede: Rua Marcondes Salgado, 4-44, Centro, Bauru, SP - CEP 17010-040. Fone: (14) 3102-7270 / Fax: 3102-7272.
Subsede Avaré: Rua Rio Grande do Sul, 1.735. Fone: (14) 99868-5114. Subsede Santa Cruz do Rio Pardo: Rua Marechal Bittencourt, 414, Edifício San Rafael, Sala 103. Fone: (14) 99838-1160. Site: www.
seebbauru.org.br / E-mail: contato@seebbauru.org.br / Facebook: www.facebook.com/seebbauru

