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Qual será o papel dos bancos públicos 
no próximo governo?
 Diante de uma eleição tão 
dividida e com projetos po-
líticos tão diferentes para o 
Brasil, é impossível que uma 
entidade de luta, como o Sin-
dicato dos Bancários de Bau-
ru e Região, não se manifeste 
sobre o que considera melhor 
para os trabalhadores. Afinal, 
a entidade é um instrumento 
de classe.
 O Sindicato não considera 
correto indicar um candidato, 
como a Contraf-CUT faz com 
o PT. No entanto, devemos 
debater sobre questões do 
cotidiano dos trabalhadores.  
 Na edição do jornal “Ban-
cários na Luta”, da semana 
passada, o Sindicato lembrou 
quais foram os candidatos à 
deputados e senadores que 
votaram pela reforma tra-
balhista e pela terceirização 
irrestrita. Para a entidade, 
quem retira direitos dos tra-

balhadores e fragiliza rela-
ções de trabalho não merece 
voto de trabalhador. 
  Aproveitando o debate so-
bre as eleições que ocorrerá 
no domingo (7), o Sindicato 
lança uma campanha em de-
fesa dos bancos públicos e 
contrária às privatizações de 
setores estratégicos para a 
soberania do Brasil. 
 “O reaquecimento da eco 
nomia passa pelo acesso à po-
pulação aos serviços bancá-
rios e à expansão do crédito 
para os trabalhadores formais 
e informais”, afirma Paulo To-
non, funcionário do Banco do 
Brasil e diretor do Sindicato 
de Bauru.
 Há vários exemplos da im-
portância dos bancos públi-
cos aos brasileiros. Sem eles, 
menos estudantes chegariam 
às universidades. O mesmo 
vale para a agricultura fami-

liar, aonde o Banco do Brasil 
financia 70% dos financiamen-
tos pelo Pronaf (Programa 
Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar). O fi-
nanciamento imobiliário tam-
bém é mais acessível graças a 
Caixa Federal. 
 “É função dos bancos pú-
blicos democratizar a econo-
mia investindo em todos os 
estados brasileiros e incenti-
vando programas sociais que 
beneficiem a maioria da po-
pulação”, afirma Alexandre 
Morales, funcionário da Caixa 
Econômica Federal e diretor 
do Sindicato. 
 O BNDES (Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econô-
mico e Social) também tem 
papel essencial no desenvolvi-
mento do Brasil, financiando 
máquinas, veículos e equipa-
mentos para a indústria nacio-
nal. Além disso, ele financia 

a construção de estradas, o 
transporte de cargas em tri-
lhos e o setor de energia.
 Acompanhe abaixo como 

os principais candidatos à pre-
sidente se posicionam sobre 
privatizações e o papel dos 
bancos públicos no país.  

BOLSONARO - PSL

 Defende as privatiza-
ções de mais de 70 esta-
tais. Estudará a privatiza-
ção do restante.
 No caso da Petrobras, 
admite a privatização “se 
não tiver uma solução”.  
 É contra a privatização 
do Banco do Brasil e da 
Caixa Econômica Federal.  

 Promoverá uma refor-
ma bancária, adotando 
uma tributação progres-
siva para os bancos que 
estabelecerem juros me-
nores. 
 Usará os bancos públi-
cos para estimular a rein-
dustrialização, com finan-
ciamento mais barato. 

  
         
 Adotará medidas para 
aumentar a competição 
entre bancos e reduzir ju-
ros. 
 Usará o Banco do Bra-
sil, a Caixa Econômica e o 
BNDES para estimular a 
economia, investindo em 
obras de saneamento e 
moradia. 

       GERALDO - PSDB
Defende privatizar em-
presas estatais para libe-
rar recursos e aumentar a 
eficiência.

    MARINA - REDE
 Analisará a privatiza-
ção de empresas estatais. 
Não privatizará a Petro-
brás, o Banco do Brasil e a 
Caixa Econômica Federal.

        BOULOS - PSOL
 Defende o fortale-
cimento das empresas 
públicas. Irá reverter as 
privatizações e retomar o 
controle nacional da Em-
braer. É contra a privati-
zação da Petrobras.

 
     MEIRELLES - MDB
 Privatizar é priorida-
de. Irá privatizar mais em-
presas públicas.

 CIRO - PDTHADDAD - PT
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Justiça extingue ação de 
incorporação para atingidos 
pela reestruturação do BB

Justiça obriga 
Bradesco a emitir CAT

Sindicato conquista 
mais de R$ 350 mil para 
aposentado da CEF

 Ao julgar uma ação civil 
pública ajuizada em março de 
2016 pelo Ministério Público 
do Trabalho (MPT), a Juíza 
Érica Escarassatte, da 12ª Va-
ra do Trabalho de Campinas, 
condenou o Bradesco a emitir 
Comunicação de Acidente de 
Trabalho (CAT) solicitada pelo 
funcionário mediante atesta-
do médico, independente da 
existência de nexo causal. Ca-
so o Bradesco não regularize 
a emissão de CAT no prazo de 
30 dias, a contar da data da 
publicação da sentença (10 
de setembro), multa diária de 
R$ 5 mil por trabalhador ban-
cário “em situação irregular”.
 Além de obrigar o Bra-
desco a cumprir a legislação 
e aplicar multa em caso de 
desrespeito à sentença, a 
juíza Érica Escarassatte de-
terminou o “pagamento de 
indenização pelo dano moral 
coletivo, no valor de R$ 1 mi-
lhão”, a ser revertida à uma 

entidade indicada pelo MPT.
 Para a juíza, o valor da 
indenização revela-se “satis-
fatório para demonstrar re-
púdio às condutas adotadas 
pela instituição bancária, em 
particular, e sinalizar, para 
todo o segmento econômico 
a que pertence, a reprovabi-
lidade da adoção de medidas 
de gestão empresarial com-
prometedoras da higidez físi-
ca e mental dos empregados 
da empresa, porquanto viola-
doras de direito fundamental 
e indisponível do trabalha-
dor (arts. 1º, III, e 7º, XXII, da 
CF/88)”. Ainda cabe recurso.
 O Sindicato alerta: infe-
lizmente os bancos estão 
negando abertura da CAT 
mesmo quando o médico do 
trabalhador solicita sua aber-
tura. Para evitar abusos dos 
banqueiros, os bancários de-
vem buscar informações e 
ajuda no Sindicato dos Ban-
cários de Bauru e Região.

Ação coletiva pedia incorporação para funcionários que receberam 
comissão por 10 anos ou mais

 No último dia 20, um juiz 
da 17ª Vara do Trabalho de 
Brasília decidiu extinguir, 
sem julgamento de méri-
to, o processo nº 0000695-
06.2017.5.10.0017, que pedia 
a incorporação das comis-
sões/gratificações recebidas 
por 10 anos ou mais pelos 
funcionários do Banco do 
Brasil que foram afetados pe-
la reestruturação iniciada em 
novembro de 2016. 
 Essa ação foi ajuizada 
pela Contraf-CUT, mas limi-
narmente tinha abrangência 
nacional e já determinava a 
incorporação da média das 
comissões/gratificações dos 
últimos dez anos à remunera-
ção. 
 O BB vinha cumprindo a 
determinação, tendo imple-
mentado no contracheque de 
aproximadamente 580 ban-

cários. 
 No entanto, o mérito do 
processo não foi julgado. O 
juiz entendeu que não se tra-
ta de direito individual homo-
gêneo e, portanto, não seria 
o caso de ação coletiva. Nes-
se sentido, cassou a tutela de 

urgência em vigência desde 
setembro de 2017.
 O Sindicato entrou com 
ação coletiva sobre esse te-
ma, mas ela ainda não foi 
julgada. Quem estava benefi-
ciado por essa liminar, deve 
procurar a entidade.

 

 Em março de 2009, um 
bancário da Caixa Econômica 
Federal se aposentou após 28 
anos na empresa. Acreditan-
do ter direitos ignorados pelo 
banco, o trabalhador procu-
rou o departamento jurídico 
do Sindicato dos Bancários 
de Bauru e Região.
 Na ação ajuizada, foi de-
monstrado que o bancário in-
gressou na Caixa em outubro 
de 1981 na função de auxiliar 
de escritório. Em outubro de 
2000, passou a exercer a fun-
ção de avaliador executivo na 
cidade de Bauru, com carga 
diária de oito horas. 

 Por entender que a jorna-
da devida para esse tipo de 
função é de seis horas, foi 
pedida a sétima e oitava hora 
como hora extra. 
 Além disso, o bancário 
recebia auxílio cesta alimen-
tação, que não foi integrada 
à sua remuneração. Então, o 
Sindicato pediu que o auxílio 
fosse integrado e que geras-
se reflexos na aposentadoria 
do trabalhador. A entidade 
pediu ainda que a verba grati-
ficação de caixa pelo período 
em que o bancário atuou co-
mo caixa.
 O juiz federal do Trabalho 

Luís Furian Zorzetto, da 3ª 
Vara do Trabalho de Bauru, 
julgou procedentes o pedido 
de horas extras além da 6ª 
hora (pelo fato do bancário 
executar tarefas meramen-
te técnicas, de não possuir 
subordinados e nem poder 
de decisão.), o pedido de in-
tegração do auxílio alimen-
tação à remuneração e que 
o bancário siga recebendo 
o auxílio mesmo após a apo-
sentadoria. 
 A ação, que já foi transi-
ta da e julgada, resultou em 
mais de R$350 mil para o ban-
cário. VITÓRIA!

Em março de 2017, diretores protestaram contra a reestruturação do Banco 
do Brasil. Fechamentos de agências resultaram em clientes na fila por mais 

de 2 horas e bancários sobrecarregados e descomissionados

Convênio para associados
• TOQUES DE EQUILÍBRIO – RITA LAGO 

Massagem clássica - Drenagem Linfática - Shiatsu 
- Ventosaterapia - Reflexologia Podal - Pedras 

Quentes - Moxa - Auriculoterapia - Reiki. 
Desconto de até 20% do valor da tabela.  

Rua Manoel Bento Cruz, 12-04, Centro - Bauru
(14) 98803-3215 

• MARCO AURÉLIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Tratamento Odontológico: Limpeza - Raspagem de 
Tártaro - Diagnóstico - Cirurgia Oral - Implantodontia- 

Estética - Laserterapia - Bichectomia. 
Rua Araújo Leite, 25-72, Vila Universitária

(14) 3227-3522, (14) 99771-1197



BANCÁRIOS NA LUTA2 de Outubro de 2018 3

Hoje, dia 2, tem assembleia para 
discutir apoio financeiro à FNOB
 Embora a campanha sala-
rial deste ano não tenha tido 
os resultados esperados pe-
los trabalhadores (muito em 
função do acordão entre CUT 
e banqueiros para impedir a 
greve), a FNOB (Frente Na-
cional de Oposição Bancária) 
tentou se contrapor ao mo-
vimento sindical majoritário 
(CUT) desde a criação de pau-
tas alternativas no Encontro 
Nacional da FNOB (dias 1 e 2 
de junho), que foram entre-
gues para Fenaban, BB e CEF, 
até a própria condução da 
campanha, onde os sindica-
tos ligados à FNOB tentaram 
construir um calendário de 
paralisações e greve desvin-

 Por meio de carta, o San-
tander informou que vai reti-
rar seu patrocínio ao Santan-
derPrevi. Isso acontece cinco 
meses depois do banco fechar 
o fundo a novos participantes 
e de afirmar, em comunicado 
oficial, que não haveria mu-
danças para quem já estava no 
plano de previdência.
 Segundo o Santander, sua 
decisão – unilateral, que pe-
gou a todos de surpresa – está 
amparada na legislação, no Es-
tatuto e no Regulamento do 
plano.
 O banco informou que o 
processo será submetido à 
Previc e que o prazo da autar-
quia para analisar o pedido é 
de 60 dias úteis, tempo que 
pode ser prorrogado por igual 
período. 
 É importante lembrar que 
há pouco tempo o Santander 
ofereceu aos novos funcioná-
rios um plano aberto SBPrev 
(PGBL e VGBL), administrado 
pela Icatu Seguros. Em se-
guida, anunciou o desconti-
nuamento do patrocínio ao 
SantanderPrevi e deixou os 
trabalhadores com três pos-
sibilidades: resgatar o dinhei-
ro arcando com os tributos; 
transferir a reserva para outro 

plano (provavelmente o que já 
oferece aos novos bancários), 
ou combinar as duas opções. 
Qualquer que seja a escolha 
que o funcionário tome, ela 
significará economia para o 
banco e fim da complementa-
ção da aposentadoria para os 
trabalhadores. 
 Para o Sindicato dos Ban-
cários de Bauru e Região esse 
tipo de postura do Santander 
não é surpresa. 
 “A prioridade do banco é 
sempre o lucro e os acionis-
tas, nunca os funcionários que 
tanto batalham para o aumen-
to do lucro do Santander”, 
afirma Maria Emília, funcioná-
ria do banco e diretora do Sin-
dicato.
 A retirada de patrocínio e a 
transferência de recursos para 
uma seguradora está em per-
feita sintonia com o atual mo-
mento político pelo qual passa 
o país. A reforma da previdên-
cia, tão defendida pelo gover-
no Temer, é o maior retrato 
disso. As pessoas terão que 
procurar previdências priva-
das para ter direito à aposen-
tadoria. O Sindicato estuda 
medida judicial sobre essa al-
teração unilateral e prejudicial 
aos bancários. 

Santander vai parar 
de patrocinar seu 
fundo de previdência

Sindicato cobra melhorias 
na Cassi em Bauru e Região

Nos dias 21 e 22 de setembro aconteceu, no Sindicato dos Bancários do 
Maranhão, a 1ª Oficina de Comunicação e Poder. O diretor Alexandre 
Morales representou o Sindicato dos Bancários de Bauru e Região. No 
dia 21, o jornalista Arthur William (NPC/RJ) explicou a importância das 
mídias sociais e da Internet para a mobilização dos trabalhadores, e 
no dia 22 os jornalistas Emílio Azevedo e Ed Wilson Araújo relataram 
experiências sobre a Rádio Tambor, iniciativa pioneira de comunicação 
popular. “É preciso que os trabalhadores tenham sua própria rede de 
comunicação, em contraponto à mídia tradicional”, afirma Alexandre.

culado da Contraf/CUT.
 A FNOB é composta por 
militantes bancários de diver-
sas regiões do país, sem vín-
culo com sindicatos, e que, 
muitas vezes, custeiam do 
próprio bolso materiais divul-
gando as propostas da Fren-
te.
 Para ajudar essas oposi-
ções, o Sindicato dos Bancá-
rios de Bauru vai realizar uma 
assembleia no dia 2, a partir 
das 17h30, para discutir apoio 
financeiro à FNOB, com o ob-
jetivo de ratear entre os três 
sindicatos (Bauru, Maranhão 
e Rio Grande do Norte) cus-
tos de materiais e transporte 
utilizados na campanha.

 Não é de hoje que os fun-
cionários do Banco do Brasil 
enfrentam problemas com 
a Cassi na região de Bauru. 
E esses problemas não têm 
relação com a atual situação 
econômica da caixa de assis-
tência dos funcionários.
 Por conta disso, na reu-
nião que ocorreu no dia 19 no 
auditório da USC, o Sindicato 
dos Bancários de Bauru e Re-
gião entregou ao diretor de 
Administração e Finanças da 
Cassi, Dênis Corrêa, um do-
cumento apontando diversos 
problemas enfrentados pelos 
bancários do BB.
 Foram apontadas as se-
guintes reivindicações: re-
tomada do convênio com o 
hospital de Santa Cruz do Rio 
Pardo; o credenciamento de 
algum hospital na região de 
Botucatu, já que hoje não há 
nenhum; restabelecer con-
vênio com o Hospital Nossa 
Senhora das Graças em Itapo-
ranga; atualização da lista de 
médicos conveniados de Bo-
tucatu e Avaré (muitos cons-

tam do site como credencia-
dos, mas já não são mais); 
além de uma nova rodada de 
credenciamento médico pa-
ra toda a base territorial do 
Sindicato (existem apenas 
dois pediatras credenciados 
em Bauru – nenhum deles 
especializado –; não existe 
nenhum anestesista creden-
ciado em Bauru; faltam obs-
tetras credenciados, etc.)
 O Sindicato espera que a 

Cassi dê um retorno sobre as 
reivindicações rapidamente.

 Vote NÃO
 Vai até 5 de outubro a vo-
tação sobre a proposta de re-
forma estatutária da Cassi. O 
Sindicato é contra a reforma 
elaborada pela Cassi em con-
junto com o banco. Por isso, 
foi elaborada uma cartilha ex-
plicando os motivos do voto 
NÃO. Veja em nosso site!

Diretores do Sindicato entregam carta com pontos a serem observados 
pela Cassi

Boletim “Sai Na Frente” foi um 
dos materiais confeccionados pela 

FNOB na campanha salarial,
para se contrapor à Contraf/CUT
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Sindicato está atualizando 
relação de conveniados
 Na semana passada, o 
Sindicato dos Bancários de 
Bauru e Região começou a 
atualizar a lista de empresas 
e profissionais que oferecem 
condições especiais aos tra-
balhadores associados à enti-
dade.
 O Sindicato está revisan-
do os nomes e as informa-
ções dos atuais conveniados 
e, em seguida, dará início a 
uma busca por novas parce-
rias. A entidade está aberta a 
sugestões dos bancários.
 Hoje, o Sindicato mantém 
convênio com clubes, hotéis, 
SPAs, colégios, escolas de 
idiomas, academias, droga-
rias e farmácias, fisioterapeu-
tas, psicólogos, dentistas, 
estacionamentos, oficinas 
automotivas, lojas de rou-
pas e acessórios, etc. A lista 
completa está em nosso site 
(www.seebbauru.org.br).

LOTOU! SindBar com a banda Preto Básico 
foi um sucesso! Confira as fotos dessa noite:

Governo regulamenta 
terceirização na 
administração federal
 No último dia 24, o Diário 
Oficial da União publicou o De-
creto nº 9.507/18, que dispõe 
sobre a “execução indireta, 
mediante contratação, de 
serviços da administração fe-
deral”. Em resumo, o decreto 
regulamenta a terceirização 
na administração pública 
(nas administrações direta, 
autárquica e fundacional e 
nas empresas públicas e so-
ciedades de economia mista 
controladas pela União). As 
novas regras entram em vigor 
em 120 dias. Vale lembrar que 
o Supremo Tribunal Federal 
julgou constitucional a tercei-
rização de qualquer atividade 
(até mesmo das atividades-
-fim das empresas) no dia 30 
de agosto.
 Antes, era o Decreto nº 
2.271/1997 que regulamenta-
va a contratação de serviços 

pela administração pública 
federal. Era bem menos deta-
lhado, com ênfase apenas na 
terceirização das atividades 
de “conservação, limpeza, se-
gurança, vigilância, transpor-
tes, informática, copeiragem, 
recepção, reprografia, tele-
comunicações e manutenção 
de prédios, equipamentos e 
instalações”.
 Estudos do Dieese dizem 
que os terceirizados ganham, 
em média, 25% a menos, que 
se acidentam 60% a mais e 
que trabalham 12 horas a mais 
por mês.
 Para o Sindicato dos Ban-
cários de Bauru e Região, o 
novo decreto vai de encontro 
à política do governo Temer, 
de terceirizar o máximo e, 
assim, evitar a realização de 
concursos públicos. Terceiri-
zação é precarização!
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