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MANIFESTAÇÕES CONTRA
DEMISSÕES NO BRADESCO
VOLTAM A TOMAR O PAÍS
A ação faz parte da campanha organizada
pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e
sindicatos dos bancários, que denunciam a
quebra do compromisso de não realizar demissões durante a pandemia, assumido pelo
banco e pela Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban) em mesa de negociação com o
Comando Nacional Bancário.
O Bradesco já demitiu mais de 2000 trabalhadores este ano. Isso no mesmo período
Os bancários de todo o Brasil voltaram a em que obteve Lucro Líquido Recorrente de
chamar a atenção da população, na quinta- R$ 12,657 bilhões nos primeiros nove meses
feira (19) para as demissões que o Bradesco de 2020.
vem realizando neste ano. O Dia Nacional de
Luta contra as demissões contou com manifestações nas portas das agências e dos departamentos do banco.
Em Presidente Prudente, foi realizada
uma manifestação, com faixas e carta aberta
à população, denunciando as demissões que
vem ocorrendo no banco.
“Nós não iremos parar com os protestos
enquanto o banco não encerrar as demissões
e suspender as mais de duas mil que foram
feitas”, afirmou Edmilson Trevizan, presidente do Sindicato.
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SAÚDE

MESA DISCUTE MAIS CUIDADOS
PARA ENFRENTAR SEGUNDA
ONDA DA COVID 19
ano. O aumento do contágio não se encerra em
dezembro, portanto precisamos discutir um prazo
maior. Tem que planejar ações também para 2021.
Senão, quando a situação se agravar, nas próximas
semanas, teremos que fazer reuniões emergenciais
no Natal”, alertou Juvandia.
A Fenaban pediu mais alguns dias para estudar
a extensão para 2021 de novas medidas para enfrentar o aumento do contágio. “Além de um prazo
maior, reforço a questão de alguns bancos reverterem a volta desses últimos três meses de vários trabalhadores aos locais de trabalho. Quando negociamos em março, vários bancos adaptaram seus
setores em teletrabalho e deu certo”, afirmou a
presidente do Sindicato dos Bancários de São
Paulo, Osasco e Região, Ivone Silva.
A inclusão da categoria bancária entre as categorias prioritárias para receber a vacina contra a
covid 19 também foi discutida. “Vamos defender
para que se dê prioridade na vacinação para os bancários, na lista do Ministério da Saúde. Afinal, também somos um setor de atendimento essencial”, defendeu a presidente da Contraf-CUT.
CONVÊNIO

Representantes do Comando Nacional dos Bancários se reuniram na sexta-feira (20) na Mesa
Covid 19 para discutir novas medidas de segurança
para uma eventual segunda onda de contágio da
doença. O Comando cobrou que bancári@s não
retornem ao trabalho presencial agora, por conta da
segunda onda. Os representantes da Fenaban disseram que vão orientar os bancos para suspenderem
o retorno dos que estejam em teletrabalho. A mesa
também concluiu que é necessário campanhas para
reforçar os cuidados para evitar o contágio, como o
uso de máscaras nos locais de trabalho.
“Tínhamos a preocupação nessa reunião de reverter algumas tendências como o retorno gradual
de quem estava em teletrabalho para as agências e
departamentos. Outro alerta é que alguns bancos já
acenavam com o retorno de quem estivesse trabalhando em casa para o presencial a partir de janeiro.
Também percebemos um afrouxamento nos protocolos. Tem casos de afastamento só de quem estava
a um metro de quem foi contaminado. Os outros
permaneciam trabalhando. Outra preocupação é
com a ampliação do horário nas agências”, disse a
presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro (Contraf-CUT), Juvandia Moreira, ao abrir a reunião com a Fenaban.
Inicialmente, os representantes da Fenaban disseram que a orientação para suspender o retorno de
MATRÍCULAS ABERTAS
quem estivesse em teletrabalho fosse feita até o final do ano. “Me preocupa que estamos em novem- Rua Roberto Simonsen, 205
Telefone: 2101-5200
bro e não creio que essa situação melhore no final do

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Presidente Prudente e
Região, inscrito CNPJ/MF sob o nº 55.357.867/0001-90, registro sindical nº 162139/60 por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados em estabelecimentos bancários e financeiras,
sócios, da base territorial deste sindicato , para a assembleia geral extraordinária que se realizará dia 03
de Dezembro de 2020, as 18 horas, em primeira convocação, e às 19 horas, em segunda convocação,
no endereço situado à Rua Cassimiro Dias nº 379, Vila Nova, para discussão e deliberação acerca da
seguinte ordem do dia:
1. ALTERAÇÃO ESTATUTARIA DOS ARTIGOS 21º, 40º, 44º, 77º, 79º, 84º
Art. 21º - O mandato dos membros da Diretoria Executiva, Representantes de Banco, Representantes
na FETEC, e do Conselho Fiscal e Suplentes será de 03 (três) Anos.
Ficando com a redação :
ART. 21º - O mandato dos membros da Diretoria Executiva, Representantes de Banco, Representantes
na FETEC, e do Conselho Fiscal e Suplentes será de 04 (quatro) anos.
Art. 40º, - Os trabalhos eleitorais terão duração de 06 (seis) horas e poderão ser encerrados antecipadamente se o quórum legal já tiver sido obtido e os eleitores faltantes não foram encontrados por
motivos de férias, transferências ou demissões.
§ 1º) A duração dos trabalhos das mesas coletoras poderão, a critério do Presidente do Sindicato,
estender-se até:
a) 02 (dois) dias quando o número de associados do Sindicato em condições de votar for superior a
1.000 (mil) e inferior a 5.000 (cinco mil);
Ficando com a seguinte redação:
Art. 40º - Os trabalhos eleitorais terão duração de 06 (seis) horas e poderão ser encerrados antecipadamente se o quorum legal já tiver sido obtido e os eleitores faltantes não foram encontrados por motivos
de férias, transferências ou demissões.
§ 1º) A duração dos trabalhos das mesas coletoras poderão, a critério do Presidente do Sindicato,
estender-se até:
a) 02 (dois) dias quando o número de associados do Sindicato em condições de votar for superior a 500
(quinhentos) e inferior a 5.000 (cinco mil);
Art. 77º, alínea e - Ordenar o pagamento das despesas orçadas e autorizar outras, visar cheques e contas a pagar de acordo com o secretário de finanças;
Ficando com a seguinte redação:
Art. 77º, alínea e -Ordenar o pagamento das despesas orçadas e autorizar outras, visar cheques e contas a pagar de acordo com o Tesoureiro .
Art. 79º - À SECRETARIA DAS FINANÇAS COMPETE:
Ficando com a seguinte redação:
Art. 79º - AO TESOUREIRO COMPETE :
Art. 84º - O Conselho fiscal é constituído por 05 (cinco) membros eleitos em Assembleia Geral e
respectivos suplentes com mandato coincidente com o da gestão financeira.
Ficando com a seguinte redação:
Art. 84º - O Conselho fiscal é constituído por 3 (três) membros eleitos em Assembleia Geral e respectivos
suplentes com mandato coincidente com o da gestão financeira.
Presidente Prudente, 24 de Novembro de 2020.
EDMILSON TREVIZAN
Presidente

BANCO DO BRASIL

BB DESRESPEITA, MAIS UMA VEZ,
ASSOCIADOS DO ECONOMUS
O Banco do Brasil demonstra, mais uma vez,
profundo desrespeito aos funcionários egressos do
Banco Nossa Caixa (BNC) ao buscar implementar
no Economus, por meio de seus conselheiros indicados, um novo plano de saúde e mudanças no Fundo Economus de Assistência Social (FEAS). Com
isso, o banco ignora totalmente a mesa de negociação sobre bancos incorporados, a qual deveria ter
início no começo deste mês de novembro, conforme
acordo aprovado pelo BB e pelos funcionários.
Na "solução" apresentada pelo Economus, o aumento do custeio para o associado aposentado praticamente dobra, vai de 8% para 15,95% dos benefícios recebidos de aposentadoria, sem teto algum, a
partir de janeiro de 2021. Como alternativa a este
acinte, o associado poderá migrar para um novo plano, chamado Economus Futuro, que segue as premissas do mercado de planos de saúde comuns
quanto à faixa etária individual, franquia de internação, coparticipação e reajuste trimestral de acordo
com a inflação dos serviços de medicina.
As medidas foram aprovadas pelos conselheiros deliberativos do Economus indicados pelo BB,
que seguiram a orientação do mantenedor, incluindo a violência do voto de minerva nesta decisão,
uma vez que os conselheiros eleitos pelo funcionalismo foram contrários.
“Estamos falando da proteção de vidas, no sentindo mais adequado do termo, porque diz respeito
ao acesso aos cuidados de saúde de bancários que
dedicaram sua vida a ambas as empresas (BB e
BNC) e agora precisam de uma solução adequada e
que, no mínimo, tenha a devida consideração pessoal de funcionários que ajudaram a construir a empresa”, enfatiza Getúlio Maciel, dirigente sindical e
representante da CEBB pela Fetec-SP.
“As negociações já começam prejudicadas,
porque não sabemos o que esperar do banco diante
de uma atitude intempestiva como esta; é clara a
falta de seriedade e sensibilidade quanto ao tema.
Lamentamos muito a postura da direção do BB”,
acrescenta Adriana Maria Ferreira, suplente do
conselho deliberativo do Economus.
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A Comissão de Empresa dos Funcionários do
Banco do Brasil (CEBB) irá solicitar ao Banco do
Brasil o imediato início das negociações sobre esse
assunto. Além disso, o movimento sindical analisará as medidas judiciais cabíveis, inclusive junto à
ação já existente do Ministério Público do Trabalho, que trata da não discriminação entre bancários
do BB e do BNC quanto à Cassi e à Previ. A ação, a
qual o Sindicato de São Paulo, Osasco e Região é
assistente, encontra-se em análise pelo Tribunal
Superior do Trabalho (TST).
“Será solicitada, também, a imediata suspensão
dessas decisões no Economus enquanto não
obtivermos uma solução negociada entre funcionários e empresa, respeitando o acordo aprovado
na Campanha Nacional”, finaliza Getúlio.

EDITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA PLENÁRIA
PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021 E
B A L A N Ç O PAT R I M O N I A L 2 0 1 8 D O
S I N D I C AT O D O S E M P R E G A D O S E M
E S TA B E L E C I M E N TO S B A N C Á R I O S E
FINANCIÁRIOS DE PRESIDENTE PRUDENTE
E REGIÃO.
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE PRESIDENTE PRUDENTE E REGIÃO – por meio de seu Diretor Presidente, no
uso de suas atribuições estatutárias legais, e por
resolução da diretoria executiva em observância
ao disposto no Estatuto Social da Entidade –
CONVOCA a todos os associados para a Plenária da Projeção Orçamentária para o ano de 2021
e do Balanço Patrimonial 2018, que realizar-se-á
no próximo dia 26 de novembro de 2020, ás
18h30min, na sede do Sindicato – Rua
Cassimiro Dias, 379 – Centro – Presidente
Prudente-SP.
______________________
EDMILSON TREVIZAN
Presidente
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