
Bancos fecham 10.752 postos de 
trabalho no 1º semestre 

 Somente no primeiro se-
mestre de 2017 os bancos já 
fecharam 10.752 postos de 
trabalho em todo país. São 
Paulo, Paraná e Rio de Ja-
neiro foram os estados com 
maior incidência. 
 Nas últimas semanas, os 
bancários do Bradesco e da 
CEF foram surpreendidos pe-
las notícias da abertura e re-
lançamento, respectivamen-

Reestruturação da CEF é destrutiva!
Após a volta do PDVE, banco divulga verdadeiro desmonte que prevê a extinção de filiais e a migração de trabalhadores
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 Em junho a Caixa Eco-
nômica Federal anunciou a 
reabertura do Programa de 
Desligamento Voluntário Ex-
traordinário (PDVE), com o 
objetivo de encolher ainda 
mais sua estrutura, eliminan-
do cerca de 5,4 mil postos de 
trabalho.  
 No dia 17, a CEF deu conti-
nuidade ao seu plano de des-
monte, ao divulgar aos em-
pregados seu novo “projeto 
de modernização de filiais”, 
eufemismo para projeto de 
sucateamento do banco pú-
blico.
 A “modernização de fi-
liais”, que pretende centrali-
zar as atividades (de 424 para 
293 unidades) e melhorar a 
“eficiência com o incremen-
to do volume de negócios e 
racionalização de despesas”, 
nada mais é do que a extin-
ção de filiais, transferência 
unilateral de trabalhadores e 
uma nova leva de descomis-
sionamentos. 

 De acordo com a presidên-
cia do banco, as mudanças 
dessa reestruturação estão 
concentradas nas Vice-Presi-
dências de Logística (VILOG), 
Governo (VIGOV), Habitação 
(VIHAB), Fundos de Governo 
(VIFUG), Finanças e Controla-
doria (VIFIC), Gestão de Pes-
soa (VIPES) e Tecnologia da 
Informação (VITEC). Sendo 
assim, processos relaciona-
dos a FGTS, repasses, pro-
gramas sociais e habitação, 
estão entre os que serão im-
pactados diretamente. A pre-
visão é de que em março de 
2018 todas as mudanças este-
jam concluídas 
 
 Bauru 
 Em Bauru, a GIFUG, jun-
tamente com outras filiais, 
serão extintas e se tornarão 
representação. Atualmente, 
80 empregados integram a 
GIFUG. Com essa reestrutu-
ração, especula-se que nesse 
setor ficarão, no máximo,  8 a 

12 trabalhadores.   
 
 GDP
 Outra mudança cruel re-
fere-se ao normativo RH 205, 
com a ampliação do progra-
ma Gestão de Desempenho 
de Pessoas (GDP) para todos 
os empregados com função.  
 Esse programa deplorável 
não é novo. No Banco do Bra-
sil, ele já é aplicado e os resul-
tados foram a institucionali-

zação da cobrança de metas 
individuais e a rotulação do 
empregado. Além disso, ele  
abriu espaço para rankings 
de desempenho, aumentan-
do os casos de assédio moral 
e adoecimento da categoria. 
Por fim, o GDP vira instru-
mento para tentar justificar 
os descomissionamentos. 
 O Sindicato dos Bancários 
de Bauru e Região/CSP-conlu-
tas repudia essa reestrutura-

ção destrutiva da CEF. O go-
verno Temer tem um objetivo 
claro: transformar a Caixa em 
um banco de economia mis-
ta, assim como é o Banco do 
Brasil. Diminuindo suas áre-
as meios e funções sociais, 
privatizando, em fatias, suas 
operações e, consequente-
mente, reduzindo o quadro 
de empregados.
 A entidade tem recebi-
do denúncias de que a Caixa 
Econômica tem pressionado 
a adesão ao PDVE. Não acha-
mos justo que pessoas que 
contribuíram por longos anos 
com o banco, de uma hora 
para outra, se tornem obsole-
tas. 
 O Sindicato já tem ações 
vitoriosas de outras reestru-
turações e estuda se as sen-
tenças das mesmas podem 
ser utilizadas para essa nova 
reestruturação. Não aceitare-
mos descarte de nenhum tra-
balhador e nem ataques aos 
seus direitos!

te, do Plano de Desligamento 
Voluntário Especial (PDVE). 
Esses planos têm forte im-
pacto no fechamento desses 
postos de trabalho, além de 
afetarem diretamente os tra-
balhadores que permanece-
rem no banco, sofrendo com 
a sobrecarga de trabalho e 
com a falta de reposição no 
quadro de funcionários .
 Itaú, Bradesco, Santander 

e Banco do Brasil tiveram sal-
do negativo de 6.030 vagas. 
A Caixa, foi responsável por 
menos 4.429 postos, o maior 
número do setor bancário.
 O Sindicato dos Bancários 
de Bauru e Região alerta: com 
a reforma trabalhista aprova-
da, as demissões aumenta-
rão. Será preciso muita luta 
para impedir a “PJtização” da 
nossa categoria.
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Balancete do Sindicato
Maio de 2017

RECEITAS
Mensalidade Sindical
Depto. Jurídico
Aluguel Quadra + área de lazer
I Sindical
TOTAL

DESPESAS GERAIS
Folha de Pagamento + Vale-Refeição + 1ª parc.13º 
INSS/abr
FGTS/abr
PIS/Folha Pagamento(abr)
IRRF/Trabalho Assalariado
Ajuda de custo Diretor da CEF/Marcos Assis
Ajuda de Custo Diretora da BV/Michele Montilha
Água e Esgoto (DAE)
CPFL
Combustíveis
Conservação/Manutenção/Alug. Equipamentos
Conservação/Manutenção Veículos
Despesas Postais/Correio 
Viagens/Fretamentos
Materiais p/ Escritório
Refeições (Padaria/Mercado)
Telefone
Vale Transporte
Assessoria Fiscal/Contábil + 50% Txa Balanço
Materiais de Limpeza 
Seguros Veículos/Sede
Despesas Bancárias/Impostos/Taxas
Despesa Internet
Unimed
Conservação/Manutenção Hardware/Software
Estacionamento C&S/Outros
Prest. de serviço alarme/monitoramento
ISS/abr
SubSede Avaré
SubSede Santa Cruz do Rio Pardo
SubSede Lençois Paulista
Prestação de serviço/Médicos (abr)
Conservação/Manutençao Sede
Aulas de Voleibol/abr
Prestação de serviço/vigilância-Férias Sr. Marino
Manifestações(greve geral, BB-Avaré, conf faixas, outros)
Juiz Torneio Início de Futsal
Devolução I Sindical
SUBTOTAL

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

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
Impressões Jornal da Entidade
Assinaturas Jornais e Revistas
Jornal da Cidade/Contrato de Centimetragem(9ª e10ª)
SUBTOTAL

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

SALDOS EM 31/05/2017
Caixa (ativo disponível)
Bancos (ativo disponível)
Bancos (ativo realizável)
TOTAL

SALDOS EM 30/04/2017

90.468,24
120.946,58

1.192,00
359.585,21

572.192,03

41.986,67
7.677,98
2.267,85

283,47
2,21

1.809,00
4.024,00

64,16
655,90

1.691,79
230,84
761,92
191,50

2.214,84
426,80
251,44

3.579,53
341,88

3.304,00
121,35
449,40

1.080,06
134,90

1.983,34
1.433,60

404,25
92,35
19,90

1.435,43
1.136,42

930,36
3.499,20

80,00
480,00

1.768,11
961,96
500,00

260.793,89
349.070,39

29.774,06
16.594,55

4.750,00
70,84

179,84
51.369,29

2.697,00
322,40

1.216,00
4.235,40

404.675,08

2.152,56
116.361,74

85.364,28
203.878,58

36.361,63

 O departamento jurídico 
do Sindicato dos Bancários 
de Bauru e Região também 
está disponível para os ban-
cários na subsede de Avaré.
 Na última semana de 
todo mês um advogado do 

Sindicato se desloca até a ci-
dade para atender os bancá-
rios avareenses e dos municí-
pios vizinhos.
 A subsede do Sindicato  
fica no centro de Avaré, na 
rua Rio de Janeiro, n º 1228. 

Roberval Pereira é o diretor 
responsável por coordenar 
a subsede. 
 Para agendar um horá-
rio de atendimento jurídico, 
basta entrar em contato pe-
lo fone: (14) 3732-7650. 

BB ignora perguntas do 
MPT sobre reestruturação
 No dia 20 foi realizada a 
última audiência do processo 
de mediação conduzido pelo 
Ministério Público do Traba-
lho de Brasília, sobre a rees-
truturação iniciada pelo Ban-
co do Brasil em novembro de 
2016. 
 Essa audiência foi a séti-
ma de uma série de media-
ções que tinham como obje-
tivo buscar melhorias para os 
funcionários que foram dura-
mente atingidos com a extin-
ção de mais de 400 agências 
em todo o país, com os cor-
tes de mais de nove mil car-
gos e perdas de salários que 
chegaram a superar 70% da 
remuneração para centenas 
de bancários. 
 
 Sem explicação
 Como era de se esperar, 
o BB ficou contra a parede e 
não conseguiu se explicar e 
tampouco  apresentou algu-
ma novidade sobre a inclusão 
das comissões retiradas para 
fins do programa de adian-

tamento salarial e sobre a 
possibilidade de o adianta-
mento salarial ser concedido 
pela instituição independen-
temente de haver dívida do 
trabalhador com o banco. 

 VCP e realocações
 Já sobre a prorrogação 
da Vantagem em Caráter 
Pessoal (VCP), que assegura 
a manutenção do salário, o 
banco reafirmou que não ha-
verá prorrogação. A respeito 
das visitas realizadas no mês 
de julho e sobre a realoca-
ção dos funcionários, o BB 
respondeu que das 35 visitas 
previstas realizou apenas 8 
visitas e nenhum estudo foi 
concluído para aumento de 
cargos e dotação. O banco 
afirmou ainda que lançará 
um incentivo aos escriturá-
rios que pedirem remoção 
para praças de difícil provi-
mento, um programa que 
claramente atende mais aos 
interesses do BB do que dos 
próprios escriturários.

 Durante a audiência fo-
ram colhidas listas de nomes 
e cargos de nomeações feitas 
em vários locais, sob suspeita 
de não terem dado priorida-
de aos funcionários que per-
deram os cargos. O Banco do 
Brasil ficou de analisar cada 
caso e responder ao MPT. 
 Para o Sindicato dos Ban-
cários de Bauru e Região/CS-
P-Conlutas, ficou explícito o 
descaso do banco para com 
os seus funcionários. Já que, 
como o BB mesmo afirmou, 
há 2300 funcionários, que 
perderam os cargos e não fo-
ram realocados em nenhum 
outro e esses agora, não te-
rão qualquer ajuda financeira 
da instituição.  
 O Sindicato não deixará 
que esse caso perverso caia 
no esquecimento e continua-
rá denunciando publicamen-
te o banco e lutando através 
de ações coletivas e indivi-
duais, para que os bancários 
não paguem mais esta conta 
do governo Temer .  

Jurídico do Sindicato também atende em Avaré

Sindicato retoma devolução 
do imposto sindical 2017
 Na semana passada, o 
Sindicato dos Bancários de 
Bauru e Região/CSP-Conlu-
tas recebeu a boa notícia de 
que parte do dinheiro que foi 
bloqueado judicialmente por 
conta de uma ação judicial 
movida contra a entidade por 
uma das advogadas demiti-
das na assembleia de 21 de fe-

vereiro, retornará aos cofres 
da entidade. 
 Como todo ano, o Sindi-
cato estava devolvendo o im-
posto sindical aos bancários 
de sua base, quando, R$160 
mil foi bloqueado de sua con-
ta, fato esse que suspendeu 
imediatamente a devolução.
 Agora, R$60 mil - parte do 

valor bloqueado - em breve, 
estarão disponíveis para re-
tomar a devolução.
 A diretoria majoritária do 
Sindicato não reconhece es-
se contrato assinado por oito 
diretores (entre eles, os três 
investigados pela Comissão 
de Ética) e que já registra pre-
juízo para a entidade.
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Assembleia decide pela expulsão de diretor

 “Sobre a assembléia de 
votação de relatório de Co-
missão de Ética no Sindica-
to dos Bancários de Bauru 
ontem, 26/07, só tenho uma 
coisinha a dizer: na hora de 
defender trabalhador de-
mitido ninguém aparece. 
Pra tumultuar e tirar a voz 
dos BANCÁRIOS dentro do 
Sindicato dos BANCÁRIOS 
aparece um ônibus cheio de 
desconhecidos. Dispostos a 
agredir pessoas e danificar 
o patrimônio da entidade e 
dos associados. 
 Parecia que os crimino-
sos éramos nós, trancados, 
enquanto desconhecidos e 
figuras públicas tradicionais 
intimidavam e agrediam os 

FALA, BANCÁRIA!
bancários e acompanhan-
tes do lado de fora como 
também os trabalhadores 
de segurança que apoiavam 
nossa assembléia. 
 VERGONHA desses ditos 
representantes, políticos 
profissionais extremistas 
que a meu ver trabalham pe-
la manutenção da situação 
uma vez que quando tem 
um tico de poder fazem igual 
ou pior quem dizem comba-
ter. 
 A RAZÃO VENCEU! Chega 
de mentiras, meias-verdades 
e apadrinhamento. O jeito 
de fazer política mudou. Vo-
cês estão esquecidos, em-
poeirados e comidos pelas 
traças do capitalismo que 

tanto dizem combater mas 
lutam com unhas e dentes 
por esse poder corrompido. 
Não estamos tirando o lugar 
de ninguém. Estamos assu-
mindo nosso lugar. Se quise-
rem nos acompanhar nessa 
luta terão que rever seus 
conceitos, atitudes e méto-
dos. Se não, temos nossa 
força e apoio necessário pa-
ra mais uma vez colocarmos 
o Sindicato dos Bancários de 
Bauru no trilho da vanguar-
da política. Obrigada. De na-
da.”
 Texto escrito no dia 27 
de junho de 2017 por Laura 
Livra, bancária do Banco do 
Brasil e representante de ba-
se do Sindicato.

Foto: Henrique Perazzi de Aquino

 Partidos políticos co-
mo PT, PSOL, PSTU e PCO, 
além de centrais sindicais, 
como a CUT, e movimentos 
sociais, como o MST, estive-
ram presentes em frente ao 
Sindicato no dia da assem-
bleia para prestar solidarie-
dade e defender o bancário 

Paulo Sérgio Martins, pelos 
seus mais de 30 anos de his-
tória de luta.
 O Sindicato respeita as 
manifestações, mas exige 
respeito à posição majori-
tária da assembleia, fórum 
legítimo dos trabalhadores. 
E isso não ocorreu! 

Movimentos sociais se 
solidarizam com Paulinho

Bancários decidiram pela pena de expulsão da diretoria e do quadro de associados de Paulo Sérgio Martins

Paulinho teve amplo direito de defesa, tanto na apuração da 
Comissão de Ética, quanto na assembleia. No entanto, abandonou  a 

assembleia, juntamente com os bancários que o apoiavam (minoria na 
assembleia), após um questionamento de uma bancária durante sua fala 

Bancários vão além da decisão do parecer da Comissão de Ética e aprovam 
não só a perda de mandato do diretor Paulo Martins, mas também a sua 

exclusão do quadro associativo do Sindicato dos Bancários de Bauru

 O dia 26 de julho foi um 
dia triste para os bancários 
de Bauru e região, que tive-
ram que avaliar em assem-
bleia o parecer apresentado 
pela Comissão de Ética sobre 
suposta falta grave do então 
diretor Paulo Sérgio Martins 
e também se haveria ou não 
penalidade.
 A Comissão de Ética foi 
instaurada no dia 6 de junho 
e envolvia apuração para três 
diretores nos eventos que 
levaram a BV Financeira a 
afastar do trabalho Michele 
Montilha Alcântara, também 
diretora do Sindicato. No 
entanto, os diretores inves-
tigados, Alfredo Monchela-
to Júnior e Ronaldo Parella, 
apresentaram licença médi-
ca. Por conta disso, a Comis-
são de Ética optou por sus-
pender os mandatos desses 
diretores e também não levar 
a julgamento suas condutas, 
pelo tempo que durar os res-
pectivos afastamentos. 

 A assembleia transcor-
reu de acordo com o Art.141 
do Estatuto da entidade: 
com a Comissão de Ética 
lendo o relatório e em se-
guida, abrindo para acusa-
ção, defesa e por fim, para 
os bancários presentes se 
manifestarem. 
 Seguido o rito, os bancá-
rios decidiram se seguiriam 
ou não o relatório da Comis-
são, que indicava que “hou-
ve sim traição à categoria 
no que se refere a divulga-
ção de documento interno 
do sindicato, pois no perío-
do de 6 anos nunca se regis-
trou as atas de reunião de 
Diretoria Executiva como 
dito anteriormente, e em se 
tornando público esse do-
cumento, onde se apresen-
tava uma determinada con-
duta da Diretora Michele, o 
empregador teve acesso a 
essa conduta e tomou me-
didas de retaliação contra 
a requerente. Vale ressaltar 

que a denúncia anônima só 
levou o Banco Votorantim 
ao cartório onde se encon-
trava a ata, e a publicidade 
de seu conteúdo só foi pos-
sível graças ao requerimen-
to também assinado pelo 
acusado”.
 Finalizando, os bancá-
rios aprovaram o relatório e 
decidiram a pena do culpa-
do: expulsão da diretoria e 
do quadro de associados da 
entidade. 

Pedido de registro de ATA da 
reunião da diretoria assinada pelo 

então diretor Paulo Martins
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SeleCEF
Presença F.C.

MB Brasil

x
x
x

Galácticos
Monster F.C.
Tá Na Rede F.C.

4ª rodada 05/08

Show de bola! Veja os resultados da 2ª rodada 
do Campeonato de Futsal dos Bancários

 Os bancários continuam dando um show de 
bola no Campeonato de Futsal do Sindicato dos 
Bancários de Bauru e Região! Veja a seguir os jo-
gos das próximas rodadas:

Presença F.C.
SeleCEF

Galácticos

x
x
x

Tá Na Rede F.C.
Monster F.C.
MB Brasil

9:00
10:00
11:00

3ª rodada 29/07
  Monster F.C.

Presença F.C. 
SeleCEF

x
x
x

 Tá Na Rede F.C.
 Galácticos
 MB Brasil

2ª rodada 22/07

9
wo
8

3
-
7

Classificação

   1º Tá Na Rede F.C. (6 pontos)
  2º Monster F.C., SeleCEF, MB Brasil, 
  Presença e Galácticos (3 pontos)                              

Preconceito: cresce desigualdade salarial 
entre homens e mulheres nos bancos 
 A diferença salarial entre 
homens e mulheres no Brasil 
é uma das maiores do mundo. 
De acordo com o Relatório de 
Desigualdade Global de Gêne-
ro 2016 do Fórum Econômico 
Mundial, o país levará 100 
anos para igualar os salários 
das mulheres ao dos homens.
	 No	 setor	 financeiro	 essa	
discriminação é descomunal 
e revoltante. Segundo pes-
quisa realizada pelo Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), 
nos seis primeiros meses de 
2017, 5.375 mulheres admiti-
das receberam, em média, R$ 
3.576,00. Esse valor corres-
ponde a 68,2% da remunera-
ção média obtida pelos 5.249 
homens contratados no mes-
mo período.
 
 Desvalorizadas
 Há inúmeros casos de 
trabalhadoras que exercem 
a mesma função que os ho-

mens, ou até possuem maior 
capacidade técnica do que 
eles, e recebem muito me-
nos. 
 Essa desvalorização pro-
fissional	e	desigualdade	pode	
ser observada inclusive nos 
casos de demissão. As 10.811 
mulheres desligadas dos ban-
cos entre janeiro e junho de 
2017 recebiam, em média, R$ 
6.519,00, o que representou 
78,3% da remuneração média 
dos 10.565 homens que fo-
ram desligados dos bancos 
no período.
 
 Herança machista
 A herança cultural machis-
ta contribui para a desigualda-
de salarial ser cada vez maior 
em pleno século XXI.  
 É comum os bancos justi-
ficarem	a	preferência	por	ho-
mens	em	cargos	de	chefia	ale-
gando que as mulheres não 
podem se dedicar integral-
mente ao trabalho pela con-

dição de muitas serem mães 
e ainda terem o trabalho de 
donas de casa. Essa visão ma-
chista se estende de várias 
maneiras na categoria, como 
por exemplo a imposição de 
um padrão estético às bancá-
rias. Sempre bem vestidas e 
sorridentes, são pressionadas 

por superiores que as fazem 
de “iscas” para vender mais 
produtos. Depois, são descar-
tadas como objeto.  
 O adoecimento dessas 
trabalhadoras também é 
crescente, assim como as 
demissões imotivadas, dire-
cionadas até mesmo para 

bancárias grávidas ou que 
acabaram de voltar da licen-
ça-maternidade. 
 Essa disparidade salarial e 
esse assédio moral e sexual 
precisam parar! O Sindicato 
não tolera essa situação e es-
tá no combate pela igualdade 
e respeito às mulheres. 
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