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FOLHA BANCÁRIA

Reunidos na quarta, 22 de maio, os dirigen-
tes dos sindicatos da base da CUT-SP indicaram 
que passarão a intensificar a mobilização de su-
as entidades para a greve geral contra a reforma 
da Previdência, que irá ocorrer no dia 14 de 
junho. 

Na reunião, participaram representantes dos 
transportes, metalúrgicos, bancários, químicos, 
educação, servidores públicos, saúde e seguri-
dade social, vestuários, vidreiros, gasistas, ele-
tricitários, comerciários, petroleiros, entre 
outros, de várias regiões do estado.

A greve geral é uma convocação de todas as 
centrais sindicais do país devido à ameaça do 
governo Jair Bolsonaro (PSL) de fazer uma re-
forma nas regras da Previdência Social que, se 
aprovada pelo Congresso Nacional, irá dificul-
tar a aposentadoria dos brasileiros.

Presidente da CUT-SP, Douglas Izzo, refor-
çou a importância de manter as ruas com o clima 
de paralisação, aproveitando a demonstração de 
luta dos trabalhadores no 1º de Maio e nas mani-
festações da educação nos dias 15 e 30 de Maio. 
"Agora é o momento de intensificar a mobiliza-
ção, com assembleias, diálogos nas portas de fá-
brica e panfletagens, inclusive, para convocar a 
população que não está organizada em sindica-
tos. O governo precisa entender que essa refor-
ma é nociva e rechaçada pela classe trabalha-
dora", afirmou.

14 DE JUNHO! 

GREVE GERAL 

EDMILSON TREVIZAN
Presidente

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

Presidente Prudente SP 03 de Junho de 2019

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Presidente Prudente e Região, inscrito 
no CNPJ/MF sob nº 55.357.867/0001-90. Registro 
Sindical nº 162139/60 por seu presidente abaixo as-
sinado, convoca todos os empregados em estabeleci-
mentos bancários dos bancos públicos e privados, 
sócios e não sócios, da base territorial deste sindica-
to, para a assembleia geral extraordinária que se rea-
lizará no dia 10 de junho de 2019, às 18h, em primeira 
convocação, e às 18h30min, em segunda convoca-
ção, no endereço à Rua Casimiro Dias nº 379 Vila No-
va, para discussão e deliberação acerca da seguinte 
ordem do dia: Deliberação acerca de paralisação das 
atividades no dia 14 de junho de 2019 a partir da 
00h00.



SAÚDE

PREVIDÊNCIA

A Fenaban vai levar os questionamentos com re-
lação ao descumprimento da CCT aos bancos, que 
analisarão os casos e dará uma posição na próxima 
reunião.

Em reunião realizada na quarta-feira (29), em 
São Paulo, o Comando Nacional dos Bancários 
apresentou à Federação Nacional dos Bancos 
(Fenaban) diversos casos que mostram que os ban-
cos estão descumprindo cláusulas da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria. Também 
foram apresentados os casos que prejudicam fluxo 
de afastamento para tratamento de saúde, recebi-
mento de benefícios e retorno ao trabalho.

São questões que envolvem o vale alimentação, 
o adiantamento salarial nos casos de afastamento 

Pontos divergentes
Os representantes dos trabalhadores também 

apresentaram durante a reunião casos em que os 
bancos não fornecem a Comunicação de Acidente 
de Trabalho (CAT) e a Declaração de Último Dia de 
Trabalho (DUT). Também disseram que existem 
médicos do trabalho que realizam seus laudos le-
vando em conta os interesses dos bancos, desconsi-
derando a situação de saúde do trabalhador.

As negociações sobre a Saúde do Trabalhador 
voltam a acontecer no dia 11 de julho, às 14h, em 
São Paulo, quando acontecerá a próxima reunião da 
mesa temática.

para tratamento de saúde e sobre a indicação dos lo-
cais para a realização de perícia médica.

BANCÁRIOS COBRAM DA FENABAN 

CUMPRIMENTO DA CCT NAS 

QUESTÕES DE SAÚDE

Se você preenche os requisitos para solicitar a 
estabilidade pré-aposentadoria, uma conquista dos 
bancários em sua Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT), fique atento: é preciso fazer a comunicação 
por escrito ao banco para garantir o direito. No 
Bradesco, a necessidade de entregar a comunicação 
é ainda mais importante, já que os gestores da em-

presa reafirmaram que, sem ela, não há estabili-
dade.

Para garantir a estabilidade, é indispensável que 
os trabalhadores entreguem uma comunicação es-
crita informando a condição, acompanhada dos do-
cumentos que comprovam o tempo para requerer o 
benefício da aposentadoria: cópia da carteira de tra-
balho e Extrato Previdenciário com todos os víncu-
los trabalhistas e previdenciários constantes no seu 
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

A 27ª cláusula da Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) dos bancários assegura, nas letras 
“F” e “G”, aos homens que trabalharam 28 anos e às 
mulheres que trabalharam 23 anos no mesmo banco 
a estabilidade ao emprego nos dois anos imediata-
mente anteriores à aposentadoria. Na letra “E” da 
mesma cláusula, há a previsão de estabilidade por 
um ano aos trabalhadores que tenham o mínimo de 
cinco anos de vínculo com o banco.

FIQUE ATENTO PARA NÃO PERDER 

A ESTABILIDADE PRÉ-APOSENTADORIA



DIREITOS

No site da Câmara também é possível co-
mentar o projeto de lei do deputado de São 
Paulo, e várias pessoas já se manifestaram: “Es-
se deputado deve viver em outra dimensão, aliás 
com tantos privilégios e salário alto deve estar 
bem longe da nossa realidade. Hoje os bancos 
demitem cada dia mais seus funcionários em 
nome da tecnologia e comodidade, tudo se re-

Além disso, bancárias e bancários também 
podem expressar sua indignação com o projeto 
enviando mensagens aos deputados, incluindo o 
autor da proposta. 

Um projeto de lei do deputado federal David 
Soares (DEM-SP) pretende obrigar bancos a 
abrir agências aos sábados, das 9h às 14h, e do-
mingos, das 9h às 13h. O PL 1043/19 está sendo 
analisado pelas comissões de Defesa do Consu-
midor; Finanças e Tributação; e Constituição e 
Justiça e de Cidadania. Se aprovado nas comis-
sões, segue para votação em plenário.

Reaja! 
O site da Câmara dos Deputados está com 

enquete aberta sobre o PL 1043/19 e os trabalha-
dores de bancos devem se manifestar votando 
não para defender seu direito de não trabalhar 
aos finais de semana.

O direito dos bancários de não trabalharem 
aos sábados e domingos é assegurado pela Lei 
7.430/85, e está no artigo 224 da Consolidação 
das Leis Trabalhistas (CLT).

“Que tal os deputados também começarem a 
trabalhar aos sábados, domingos, feriados e se-
gundas-feiras pelo mesmo salário de um bancá-
rio? Além do mais, quase todos os clientes re-
solvem seus problemas e pagam suas contas via 
central de atendimento e Internet Banking! 
Quer mostrar serviço, deputado, vá fazer um 
projeto realmente útil à população!”, comentou 
outra.

solve na palma da mão via digital. Bancários são 
os que mais adoecem e se afastam do trabalho 
por conta das condições em que são cobrados de 
metas abusivamente, são massacrados psicolo-
gicamente o dia todo pelos regionais. Deputado 
saia de sua redoma de vidro, vá procurar fazer 
um projeto que melhore vidas”, disse um cida-
dão.

“Acho que os deputados deveriam dar o 
exemplo trabalhando pelo menos os 5 dias da 
semana, 8h/dia... Mas trabalhando mesmo, não 
passeando...isso, 5 dias!”, sugere outra cidadã.

PL PREVÊ TRABALHO BANCÁRIO

 AOS FINAIS DE SEMANA. REAJA!

- Mineiro!

Um mês depois o pai dele liga:

O professor perguntou para Joãozinho:

- E teu inglês, como que está?

- Baiano!

- Peixe!

- Oi guri!

- Bah! Trilegal!

- Joãozinho, quem nasce na Bahia é?

Daí o gaúcho foi morar na Inglaterra...

- Bão aí?

- Quem nasce em Minas Gerais?

- Oi pai!

- E quem nasce no Rio?

- Tá no banho....

 GAUCHO FOI ...

 QUEM NASCE NESSE LUGAR?

HUMOR
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CAIXA

Os empregados da Caixa que se sentirem pres-
sionados a aderirem ao Plano de Demissão Voluntá-
ria (PDV), aberto pelo banco em maio e que termina 
na próxima sexta-feira (7), devem procurar seus sin-
dicatos. O alerta é válido porque as condições do 
plano atual, são muito parecidas com as dos dois 
lançados em 2017 e que não atingiram seus objeti-
vos. No primeiro, em 2017, o alvo eram os empre-
gados aposentados pelo INSS ou que poderiam se 
aposentar até 30 de junho daquele ano. Em Julho, o 
banco anunciou a reabertura para completar a meta 
de 10 mil que não foi cumprida inicialmente.

“Nós sabemos como funciona o dia a dia no ban-
co. Os gestores podem chegar a assediar moralmen-
te os trabalhadores para que eles cumpram as metas 
de dispensas. Os empregados precisam saber que os 
sindicatos estão preparados para respaldá-los e 
orientá-los para tomar a melhor decisão para a sua 

vida”, afirmou Fabiana Uehara Proscholdt, secre-
tária da Cultura da Confederação Nacional dos Tra-
balhadores no Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e 
representante da Confederação nas negociações 
com o Banco. Nesta semana, a Caixa deve anunciar 
uma nova reestruturação do banco.

Conheça o PDV
O limite máximo de desligamentos do PDV é de 

3.500 empregados. No caso de superar o limite, se-
rão seguidos critérios de desempate, como aposen-
tadoria, maior remuneração, maior idade e maior 
tempo efetivo de Caixa.

Os desligamentos acontecerão em dois perío-
dos: de 10 de junho a 5 de julho nas unidades da 
Matriz, Centralizadoras e filiais, e de 5 de agosto a 
30 de setembro nas SR e rede de agências.

O apoio financeiro, pago em parcela única, será 
de 9,7 remunerações base do empregado, limitado a 
R$ 480 mil, considerando como referência a data de 
31/12/2018. A quantia não terá incidência de Im-
posto de Renda e recolhimento de encargos sociais.

Os empregados afastados e os cedidos deverão 
solicitar adesão à Centralizadora Nacional de 
Gestão de Pessoas (CEPES). Esclarecimentos 
adicionais poderão ser obtidos por meio da caixa 
postal cepes@caixa.gov.br.

EMPREGADOS PRESSIONADOS A ADERIREM PDV 

DA CAIXA DEVEM PROCURAR OS SINDICATOS

CONTRAF-CUT ENVIA OFÍCIO AO BB

SOLICITANDO REABERTURA DAS NEGOCIAÇÕES
A Contraf-CUT enviou, na terça-feira (28), um 

ofício ao Banco do Brasil solicitando reabertura das 
negociações da Mesa da Cassi. Após dois meses de 
negociações intensas, a proposta que contemplava 
alteração no custeio e governança foi colocada em 
votação, com o processo finalizado em 27/05.

O total de votantes na consulta foi de 110.196 as-
sociados, com votos favoráveis de 55.444 associa-
dos. O restante dos votos ficou assim divididos: 
49.577 votos NÃO, 2.131 votos em branco e 3.044 
votos nulos. Para aprovação da reforma estatutária 

que injetaria mais recursos na Cassi seriam neces-
sários 70.014 votos favoráveis, considerando o 
quórum desta consulta.

“Considerando a urgência em se encontrar uma 
solução financeira e de melhoria de governança 
para a sustentabilidade da Caixa de Assistência dos 
Funcionários do Banco do Brasil, o ofício enviado 
ao BB solicita retomar as tratativas para se chegar a 
um entendimento sobre o futuro da Cassi”, afirma 
Wagner Nascimento, coordenador da Comissão de 
Empresa dos Funcionários do BB.

BANCO DO BRASIL
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