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Desmonte! BB anuncia fechamento da 
superintendência estadual de Bauru
Serviços serão centralizados em São Paulo e Ribeirão Preto; 24 analistas serão afetados
 Na última quarta-feira, dia 
17, em reunião com os funcio-
nários da Superintendência 
Estadual do Banco do Brasil 
em Bauru, o superintendente 
Eusivaldo Vivi comunicou ge-
rentes e analistas que a uni-
dade será fechada no dia 2 de 
janeiro de 2019.
 Os serviços realizados na 
superintendência serão, em 
sua maioria, centralizados em 
São Paulo – a parte de alta 
renda migrará para Ribeirão 
Preto. A consequência ime-
diata é que os 24 analistas 
lotados em Bauru terão de 
escolher entre se mudar para 
uma dessas duas cidades ou 
ficar em Bauru com a opção 
de sofrer um downgrade de 
função ou então ser desco-
missionado.
 O Sindicato dos Bancá-
rios de Bauru e Região este-

Congresso recém-eleito será mais conservador
 A renovação do Congres-
so foi a marca desta eleição: 
54% de novos parlamentares 
na Câmara dos Deputados e 
85% de novos senadores. Se 
por um lado se pode come-
morar o pequeno aumento 
no número de mulheres e de 
minorias (uma indígena, um 
senador assumidamente ho-
mossexual, uma deficiente vi-
sual), por outro, o Congresso 
será o mais conservador des-
de a redemocratização.
 Estima-se que o grupo 
da chamada “bancada BBB” 

(forças policiais/militares, ru-
ralistas e evangélicos), soma-
do à ascensão do PSL (com 
um programa claramente 
neoliberal), chegue a mais de 
300 deputados.
 Chama atenção, ainda, o 
fato de que 48,85% dos depu-
tados e senadores eleitos são 
milionários. O mais rico deles 
declarou patrimônio de R$ 
240 milhões. Será que esses 
milionários legislarão para os 
trabalhadores?
 O aumento no número de 
militares na Câmara também 

cresceu, saltando de 10 para 
22 eleitos. Em números gerais 
(que incluem os deputados 
estaduais), foram 72 militares 
eleitos.
 Por fim, foram eleitos 24 
investigados, cinco réus e seis 
denunciados pela operação 
Lava Jato.
 Para o Sindicato dos Ban-
cários de Bauru e Região, 
será preciso intensificar a or-
ganização dos trabalhadores 
para evitar perda de direitos 
trabalhistas e a regressão dos 
direitos sociais.

ve presente na Estadual no 
mesmo dia, colocando-se à 
disposição dos colegas para 
enfrentar mais este ataque.
 O superintendente Vivi 
fez uma reunião com Michele 
Montilha e Paulo Tonon, dire-
tores do Sindicato, para ex-
plicar a nova organização do 
banco. Ele se comprometeu a 
acompanhar a realocação de 
todos os afetados nessa rees-
truturação.
 A Gepes Bauru, o escritó-
rio digital e a plataforma de 
suporte existentes no prédio 
da Estadual não serão afeta-
dos pela mudança.

 Escritório Leve
 Ainda durante a reunião 
com o Sindicato, foi apresen-
tada a continuação do proje-
to de atendimento remoto do 
Banco do Brasil: o Escritório 

Leve. Esse projeto-piloto se 
iniciará em Bauru no final de 
novembro e deve ocupar o 
atual espaço da Superinten-
dência Estadual. Contará com 
80 bancários, sendo 10 ge-
rentes e 70 assistentes. O Es-
tadual afirmou ao Sindicato 
que os analistas que não qui-
serem se transferir para São 
Paulo ou Ribeirão Preto terão 
prioridade na concorrência 
para as vagas de gerente.
 A preocupação do Sindi-
cato com esse novo escritó-
rio é que ele pode resultar no 
fechamento de mais agências 
em Bauru e Região.
 Para o Sindicato dos Ban-
cários de Bauru e Região, o 
BB segue na contramão dos 
bancos privados, investindo 
cada vez menos em agências 
físicas e cada vez mais em 
agências virtuais. 

 O Sindicato vai continuar 
acompanhando os desdobra-
mentos desse fechamento. 
“Apesar da reforma traba-
lhista, seguimos tendo êxito 
em ações de incorporação 

salarial, medida que evita 
prejuízo para o bancário des-
comissionado ou rebaixado 
de função”, lembra o diretor 
Paulo Tonon, que também é 
funcionário do BB.

Não é de hoje que o Sindicato combate as reestruturações cada vez mais 
constantes no BB. No ano passado, a entidade lutou contra o fechamento 

de agências e reverteu judicialmente mais de 30 descomissionamentos
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Condenada terceirizada do BB 
que deu calote em trabalhadora

Bancário da Caixa recebe 
R$ 170 mil a título de 
incorporação de CTVA

 Uma trabalhadora foi ad-
mitida pela Tartias Comércio, 
Representação e Serviços Lt-
da em 14 de fevereiro de 2011 
para exercer a função de te-
lefonista na agência Estilo do 
Banco do Brasil, em Bauru. 
No dia 28 do mesmo mês, via 
telefonema, ela foi demitida 
sem justa causa.
 A empresa não anotou o 
emprego na Carteira de Tra-
balho da mulher e nem lhe 

Sindicato já venceu a Caixa em ação que pedia correção 
dos saldos do FGTS dos anos de 1989, 90 e 91
 A notícia repercutiu bas-
tante em todo o Brasil: no dia 
20 de setembro, ao concluir 
o julgamento de um recurso 
da Caixa Econômica Federal, 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF), na prática, acabou con-
denando o banco a pagar as 
diferenças de correção mo-
netária sobre o saldo das con-
tas do FGTS que registraram 
perdas inflacionárias com o 

lançamento do Plano Collor 2, 
no ano de 1991. Mais de 750 
processos sobre o assunto es-
tavam parados no STF aguar-
dando o julgamento desse 
recurso.
 Agora, com a conclusão 
do julgamento, e com o Su-
premo tendo reconhecido a 
“repercussão geral” do caso, 
esses mais de 750 processos 
sobrestados serão decididos 

segundo o mesmo entendi-
mento.
 Após a divulgação da no-
tícia, vários trabalhadores 
entraram em contato com o 
Sindicato dos Bancários de 
Bauru e Região para pergun-
tar se a entidade ajuizou algu-
ma ação com esse teor.
 A resposta é “sim”. Antes 
do sobrestamento dos mais 
de 750 processos pelo STF, o 

Sindicato já havia obtido su-
cesso numa ação que pedia 
as diferenças das correções 
dos planos Verão, Collor 1 e 
Collor 2. Essas diferenças es-
tão sendo pagas a todos os 
bancários que atuaram na ba-
se territorial do Sindicato nos 
anos de 1989, 1990 e 1991.
 Quem não recebeu precisa 
vir ao Sindicato com os docu-
mentos pessoais e a Carteira 

pagou as verbas rescisórias 
(salário do período trabalha-
do, aviso prévio indenizado, 
13º salário proporcional, fé-
rias proporcionais acrescidas 
de 1/3, FGTS e multa de 40%, 
etc.).
 Sendo assim, em novem-
bro daquele ano a mulher 
procurou o Sindicato dos 
Bancários de Bauru e Região 
para buscar seus direitos jun-
to à Justiça.

 Demorou para o processo 
ser julgado, mas, no fim, a tra-
balhadora conseguiu receber 
todas as verbas pleiteadas 
pelo Sindicato referentes aos 
14 dias em que ela foi empre-
gada da Tertias.
 A condenação imposta à 
empresa caloteira pelo juiz 
André Luiz Alves, da 3ª Vara 
do Trabalho de Bauru, tota-
lizou, aproximadamente, R$ 
4,9 mil.

de Trabalho para se habilitar 
no processo.
 O Sindicato também tem 
uma ação pleiteando corre-
ção adequada para o FGTS 
de 1999 a 2013. Nesse perío-
do, os saldos do FGTS regis-
traram muitas perdas, já que 
foram corrigidos por índices 
inferiores à inflação. A ação 
também está suspensa aguar-
dando decisão do STF.

Está pronto o novo 
guia de convênios 
do Sindicato

 Um bancário admitido 
como escriturário pela Caixa 
Econômica Federal em 1989 
exerceu, ao longo dos anos, 
as funções de caixa executi-
vo, técnico em contabilidade, 
técnico em controladoria, 
analista júnior, gerente de 
retaguarda, analista pleno e 
analista sênior.
 Ele começou a receber 
complementação salarial em 
1999, quando se tornou ana-
lista júnior. Só que, em 2009, 
teve sua jornada de trabalho 
reduzida para seis horas e foi 
dispensado da função de ana-

lista sênior. Na ocasião, a Cai-
xa incorporou ao salário do 
trabalhador todos os valores 
que compunham sua remune-
ração, com exceção do CTVA, 
o que gerou uma redução sa-
larial de cerca de R$ 830.
 CTVA é a sigla para “Com-
plemento Temporário Variá-
vel de Ajuste de Mercado”, 
uma verba paga pela CEF aos 
empregados de carreiras téc-
nicas e de assessoramento 
cujos salários ficam aquém da 
remuneração paga pelo mer-
cado (segundo a tabela sala-
rial do banco).

 O Sindicato dos Bancários de Bauru e Região passou um pente 
fino em sua relação de conveniados e agora vai começar a distribuir 
um guia de convênios novo, totalmente atualizado. A lista completa 
de estabelecimentos comerciais e educacionais, de hotéis e SPAs, de 
academias, de profissionais de saúde, entre outros, também encontra-
se atualizada no site da entidade (www.seebbauru.org.br/convenios). 
Os benefícios valem para os associados do Sindicato. Sindicalize-se!

 Como o CTVA gera refle-
xos em férias, 13º, FGTS etc., 
o Sindicato dos Bancários de 
Bauru e Região o considera 
uma verba de natureza sala-
rial. Sendo assim, a pedido 
do trabalhador, a entidade 
ajuizou uma ação pleiteando 
que o CTVA também fosse 
incorporado ao salário. No 
fim, a Caixa teve de pagar ao 
empregado o valor líquido de 
pouco mais de R$ 170 mil.
 O Sindicato possui ação 
coletiva pleiteando a incorpo-
ração do CTVA para todos os 
bancários da base.
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Cassi começa 
a aterrorizar 
associados

 Diante da derrota da Cassi 
na votação da reforma esta-
tutária, só restou à diretoria 
indicada apelar. Em nota di-
vulgada em seu site, a Cassi 
anunciou um agressivo con-
tingenciamento dos paga-
mentos aos prestadores de 
serviço a partir de hoje, dia 19 
de outubro.
 O resultado de tal atitude 
foi o pânico entre seus mais 
de 100 mil associados e seus 
mais de 30 mil prestadores.

 Relembre
 No dia 5 de outubro encer-
rou-se a votação para decidir 
sobre diversas alterações no 
estatuto da Cassi. O Banco 

do Brasil, junto com a Caixa 
de Assistência, alegava que 
apenas com essas alterações 
a Cassi teria uma sobrevida fi-
nanceira.
 O Sindicato dos Bancários 
de Bauru e Região defendeu 
a posição vencedora entre 
os funcionários, pela rejeição 
dareforma estatutária, já que 
não existia garantia de que 
ela resolveria os problemas 
da Cassi.
 Foi marcada para o dia 26 
uma reunião com o Conselho 
Fiscal da Cassi. A expectativa 
é que seja abordada a cons-
trução de uma nova proposta 
para solucionar os problemas 
dos déficits.

 Na última sexta-feira 
deste mês de outubro, dia 
26, o Sindicato dos Bancá-
rios de Bauru e Região pro-
moverá o Sindbar na cidade 
de Avaré, no salão da Asso-
ciação dos Muladeiros de 
Avaré (AMA), que fica no 
recinto da Emapa. O even-
to terá início às 19 horas e a 
entrada é gratuita.
 A atração da noite será 
a dupla Nathan Henrique 
& Gean, que, junto de sua 
banda, subirá ao palco às 
21 horas para tocar diversos 
sucessos do pop/rock atual 
e, para finalizar, muito ser-
tanejo.
 O SindBar contará com 
recreação infantil e com 
seis tipos de espetinhos, 
além de diversas bebidas. 
Compareça!

 No dia 18, diretores do Sin-
dicato dos Bancários de Bau-
ru e Região realizaram um 
protesto em frente ao Bra-
desco Nações Unidas. Utili-
zando o caminhão de som da 
entidade, eles denunciaram a 
demissão sem justa causa de 
uma trabalhadora lesionada, 
com um histórico de doenças 
ocupacionais – ou seja, de 
doenças que só foram con-
traídas por causa do seu tra-
balho. A mulher tinha pouco 
mais de 32 anos de banco e 
o Sindicato já está pedindo à 
Justiça a sua reintegração. É 
a segunda demissão recente 
na mesma agência – apesar 
de que o Sindicato reverteu a 
primeira, pois a bancária esta-
va grávida.
 Curiosamente, a demissão 
ocorreu logo depois que a 
trabalhadora, fazendo jus ao 
seu direito constitucional de 
ajuizar uma reclamação tra-
balhista, processou o banco 

pedindo reparação material 
por seu adoecimento. Para 
isso, ela se valeu da sentença 
de uma ação coletiva ajuizada 
pelo Sindicato que condenou 
o Bradesco a pagar indeniza-
ção de R$ 800 mil por danos 
morais coletivos. A Justiça 
reconheceu que o banco ado-
eceu dezenas de empregados 
por causa de problemas de 
ergonomia (mobiliário inade-
quado) e de gestão.

Sindicato protesta contra 
demissão de lesionada
pelo Bradesco

 Ação coletiva
 Em 2009, o Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT), jun-
to com o Sindicato, ajuizou 
uma ação trabalhista para 
descobrir as causas do alto 
número de trabalhadores le-
sionados do Bradesco. Para 
comprovar a existência desse 
problema, foram realizadas 
perícias nas agências do ban-
co e entrevistas com os ban-
cários.

Financiários aprovam CCT

 Em assembleia realizada dia 15 no Sindicato dos Bancários 
de Bauru e Região, os financiários aprovaram a proposta de 
convenção coletiva apresentada pela Fenacrefi. O reajuste foi 
de 3% (1,24% acima da inflação apurada até maio, já que a data-
-base da categoria é 1º de junho). A CCT aprovada é bianual e 
garante para 2019 um reajuste de 1% acima da inflação.
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Autônomo tem de ganhar o dobro de
celetista para ter o mesmo padrão de vida

Fala, bancário!

 Constantemente tentam 
nos vender a ideia de que a 
CLT está obsoleta. Para re-
bater a ilusão de que atuar 
como autônomo é melhor do 
que atuar como assalariado, a 
Folha de S.Paulo encomendou 
alguns cálculos a Silvia Fran-
co, “planejadora financeira 
certificada pela Planejar (as-
sociação do setor)”. A inten-
ção do jornal era fazer uma 
comparação entre os ganhos 
dos dois tipos de trabalho.
 De posse dos cálculos (ve-
ja as projeções na tabela ao 
lado), a Folha publicou no úl-
timo dia 15 uma reportagem 
mostrando que, de fato, os 
assalariados pagam mais im-
posto, mas, em compensa-
ção, contam com benefícios 

 Durante os governos do 
PT, fomos aqueles que de-
nunciaram incansavelmente 
os acordos com o sistema 
financeiro e as reformas 
que atacaram direitos dos 
trabalhadores, como foi na 
reforma da previdência do 
primeiro mandato de Lula. 
Participamos e impulsiona-
mos, durante aqueles anos, 
várias chapas de oposição 
à Contraf/CUT, que acabou 
refém dos governos petistas 
em detrimento à defesa dos 
interesses da categoria ban-
cária.
 Mas o que está em jogo 
agora é muito maior. Um 
eventual governo Bolsonaro 
significará grandes mudan-
ças na vida dos trabalhado-
res. Bolsonaro foi apoiador 
do péssimo Governo Temer. 
A retirada de direitos que 

começou será concluída num 
governo Bolsonaro. Como 
deputado, Bolsonaro votou a 
favor da reforma trabalhista e 
da PEC que congela os gastos 
públicos; para as estatais o 
seu virtual ministro da econo-
mia, Paulo Guedes (formado 
na Escola de Chicago) anuncia 
uma política de privatização 
selvagem. O próprio Bolsona-
ro tem falado da necessidade 
do estado vender estatais. 
Ainda tem o General Mourão, 
candidato a vice, defende o 
fim do 13º salário.
 O candidato se diz um 
grande defensor da segurança 
pública porém em 27 anos de 
mandato nunca apresentou 
um projeto relevante para a 
área.
 Bolsonaro se diz contra a 
corrupção porém tem histó-
rias mal contadas de doações 

de grandes empresas envolvi-
das em escândalos de corrup-
ção, como a JBS, e consta na 
lista de Furnas.  Ele se apro-
veita dos privilégios de quem 
ocupa cargos eletivos e os re-
força: fez pré-campanha com 
despesas pagas pela câmara, 
votou a favor do aumento do 
salário dos deputados, rece-
beu auxílio moradia tendo 
imóvel próprio, votou contra o 
fim da aposentadoria especial 
para deputados e senadores.
 Além de nefasto para o con-
junto dos trabalhadores, ele 
representa a perseguição aos 
mais oprimidos. Está claro que 
Bolsonaro não respeita as mu-
lheres e tem feito uma política 
de ódio a LGBTs e a negros. Ge-
neral Mourão, o vice, chegou 
a declarar: “Temos uma certa 
herança da indolência, que 
vem da cultura indígena. (...) 

E a malandragem. Edson (da) 
Rosa, nada contra, viu, mas a 
malandragem que é oriunda 
do africano”. Bolsonaro che-
gou a falar “Ninguém gosta de 
homossexual, a gente supor-
ta”. Uma vitória de Bolsonaro 
vai significar que todos os gru-
pos de ódio e de intolerância 
vão se sentir livres para atuar.
 A eleição dele significará 
a diminuição das liberdades 
democráticas. Os militares 
estão voltando a aparecer. O 
candidato e seu vice defendem 
abertamente a ditadura e são 
admiradores do torturador 
Carlos Alberto Brilhante Ustra. 
A declaração depois do 1o tur-
no foi clara: “Vamos botar um 
ponto final em todo o ativismo 
no Brasil”. Por ativismo, leia-se 
todos aqueles que estão des-
contentes e protestam, por 
qualquer motivo.

 A vitória de Bolsonaro 
significará a escalada das 
privatizações e da precari-
zação. Haverá terceirização 
massiva e rebaixamento 
das condições de trabalho. 
Vamos ter que procurar em-
prego num momento em 
que direitos trabalhistas fo-
ram reduzidos. E nem liber-
dade para protestar haverá.
 Queremos ter a liberda-
de de lutar contra qualquer 
que seja o governo que nos 
ataque os direitos. Por isso, 
neste próximo dia 28, vamos 
votar 13!

Subscrevem este texto os 
diretores do Sindicato liga-
dos à Frente Nacional de 
Oposição Bancária (FNOB), 
além da diretora Maria Bue-
no de Camargo, ligada ao 
MNOB.

No primeiro turno, o Sindicato 
recomendou que os bancários 
não reelegessem candidatos 
que votaram pela reforma 
trabalhista e pela terceirização 
irrestrita. Jair Bolsonaro, agora 
no PSL, votou a favor da reforma 
trabalhista e se absteve na 
votação da terceirização. No 
segundo turno, a posição da 
entidade não poderia ser 
diferente: quem votou contra 
os trabalhadores não merece 
nosso voto!

inexistentes para os autôno-
mos. Os números apresenta-
dos pela planejadora financei-
ra revelam, segundo o jornal, 
que “o trabalhador com car-
teira assinada que deseja par-
tir para uma carreira como 
autônomo precisa faturar o 
dobro por conta própria pa-
ra manter o mesmo salário e 
os benefícios equivalentes de 
quando era celetista”.
 Para o Sindicato, essa pes-
quisa reforça o entendimen-
to de que a CLT garante mais 
qualidade de vida aos tra-
balhadores. “O trabalhador 
esquece que, atuando como 
autônomo, tem de arcar com 
o que a empresa arcaria se ele 
fosse celetista”, lembra Paulo 
Tonon, diretor do Sindicato.
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