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Santander

Movimento sindical cobra garantia de emprego

Rial anuncia ﬁm dos caixas humanos no Brasil

Até a primeira quinzena do mês de abril, o Itaú havia fechado
35 agências no país em 2019. O banco ainda vai fechar mais 57
agências até dia 3 de junho. As informações foram passadas pelo
próprio banco durante reunião com a COE no último dia 7.
O movimento sindical cobrou durante o encontro que seja
reaberto o Centro de Realocação e que os bancários realocados
não tenham avaliação de performance durante os seis primeiros meses de realocação.
Uma nova reunião deve acontecer no dia 18 de junho, quando o banco atualizará as informações de realocação das novas
agências fechadas. Mas, os trabalhadores vão se reunir antes
disso para analisar as possíveis ações a serem tomadas contra o
fechamento de agências e as demissões de funcionários.
“O fechamento de agências foi uma medida tomada pelo
Itaú sem prévia discussão com as entidades representativas.
Isso demonstra o quanto o banco está preocupado apenas em
aumentar seus lucros às custas da exploração e do bem-estar
dos trabalhadores. Não permitiremos demissões injustificadas. Permaneceremos atentos e iremos acompanhar de perto
o processo”, ressalta o diretor do Sindicato dos Bancários de
Catanduva e Região, Carlos Alberto Moretto.

Com um discurso de que o consumidor precisa “desconstruir” a necessidade de ser atendido por pessoas, em agências físicas,
o presidente do Santander no Brasil, Sergio Rial, anunciou que,
até o final de 2019, a figura do caixa humano deverá deixar de
existir nas agências brasileiras do banco espanhol. A declaração
foi feita em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo.
Quando questionado sobre uma consequente redução do
número de agências, o presidente do Santander disse que a “estrutura física será redesenhada, não necessariamente reduzida”.
O secretário geral do Sindicato, Júlio César Trigo, avalia que
a declaração de Rial vem ao encontro de seu posicionamento
frente a outras iniciativas que atacam diretamente o direito dos
trabalhadores. Para o diretor, o banco ignora seu papel social e,
mais uma vez, demonstra o quanto está interessado apenas em
aumentar sua lucratividade, ainda que seja em detrimento dos
trabalhadores. “A declaração coloca os funcionários em um estado
ainda maior de alerta, já que os bancários têm convivido diariamente com o fantasma da demissão. Somos favoráveis ao uso da
tecnologia, mas também defendemos a manutenção e garantia do
emprego bancário. A medida promoverá ainda mais precariedade
no atendimento, o aumento das filas e a insatisfação dos clientes.”
Leia mais no link tinyurl.com/y2aejlsj

Leia mais no link tinyurl.com/y2ltzq2f

Caixa

Bradesco

Leilão da Lotex é adiado pela sexta vez

Banco lucrou R$ 6,2 bilhões no 1º trimestre

A Comissão de Outorga do BNDES
adiou novamente o leilão da Lotex. O
certame, previsto para o dia 9 de maio,
foi remarcado para o dia 28 de maio.
A primeira tentativa de realizar o leilão
foi em julho de 2018. A disputa, então,
foi postergada para o final de novembro,
depois para fevereiro, março, abril e maio deste ano. Assim
como aconteceu nos últimos adiamentos, não foi divulgado
o motivo para mudança da data.
De acordo com o balanço do banco público, de 2011 a
2016 as loterias da Caixa arrecadaram R$ 60 bi. Desse total,
R$ 27 bi foram destinados para áreas sociais. “A Caixa pública
é fundamental para a população brasileira, principalmente, para
as pessoas de menor posse, que correm o risco de perder linhas
de financiamento da casa própria e diversos outros serviços sociais que são realizados por este banco. A venda da Lotex representa uma perda imensa, já que arrecadação é alta e boa parte é
investida pela Caixa em programas sociais. Por isso, a luta contra
a privatização da Lotex e por uma Caixa 100% pública deve ser
assumida por todos. É um retrocesso que poderá preceder muitos outros”, alerta o diretor Antônio Júlio Gonçalves Neto.
Leia mais no link tinyurl.com/yynzz9cw

O Bradesco lucrou R$ 6,2 bi no 1º trimestre de 2019, um
crescimento de 22,3%, em relação ao mesmo período de 2018
e de 7,0% comparado com o ultimo trimestre de 2018.
No balanço divulgado, o banco destaca o fato de os primeiros indicadores de atividade econômica de 2019 terem apresentado resultados menores do que o esperado. “A aprovação
da proposta da Nova Previdência nos próximos meses constitui condição fundamental para reequilíbrio das contas públicas
no médio prazo, com importante impacto na confiança dos
agentes econômicos e, consequentemente, retorno de investimentos privados”, atenta o banco, no documento.
“Em tempos de dificuldades econômicas no país, os bancos
são o único setor que tem sua lucratividade aumentada ano após
ano. E nunca estão satisfeitos, querem sempre mais. A campanha
do Bradesco pela aprovação da Reforma da Previdência deixa
evidente o quanto esse projeto vai beneficiar banqueiros e empresários. Se o Brasil privatizar a previdência com a capitalização,
a tendência é que o lucro dos bancos seja muito maior. Para o
banqueiro a reforma é um excelente negócio, mas para o trabalhador é terrível,” alerta o diretor do Sindicato, Júlio Mathias.
Foram fechadas 114 agências e 54 postos de atendimento
(PA), em relação ao mesmo período de 2018.
Leia mais no link tinyurl.com/y3mfn9y8

BANCO DO BRASIL

Sindicato e Contraf-CUT defendem nova proposta pela manutenção da Cassi
O Sindicato dos Bancários
de Catanduva e Região, juntamente com a Contraf-CUT, defende que os associados à Cassi
aprovem a nova proposta pela
manutenção da Caixa de Assistência. A votação será realizada entre os dias 17 e 27 de maio
e podem votar funcionários da ativa e aposentados. O associado poderá registrar o voto no site e no App da Cassi, nos
terminais de autoatendimento do BB e, para funcionários da
ativa, existe ainda a opção de votar pelo SisBB. A negociação
se deu sob a vigência da Resolução CGPAR 23, que determina às empresas federais que instituam cobrança por dependente ou por faixa etária. A cobrança por faixa etária foi
rechaçada pelas entidades, pois significaria grandes aumentos nas contribuições ao longo do tempo. Nas negociações, o
banco avisou que só aceitaria fazer novos aportes à Cassi se
fosse estabelecido uma das duas formas de cobrança.
O movimento sindical entende que a proposta apresenta-

da pelo BB não é ideal, mas mantém os preceitos fundamentais. Mantém a relação contributiva de 60% a 40%, mantém a
solidariedade mesmo cobrando por dependentes, incorpora
os novos funcionários no Plano Associados, mantém os pontos fundamentais da governança da Cassi e o equilíbrio entre banco e associados. Traz ainda novos aportes do BB para
recompor a situação financeira precária do plano de saúde.
“A proposta é fruto de negociação em uma conjuntura
política adversa, em que o governo já anunciou a pretensão
de privatizar “tudo o que for possível” e não mede esforços
para destruir a Previdência Social, cortar direitos trabalhistas, atacar entidades sindicais e sucatear os serviços públicos. Diante de tantos ataques, o Sindicato dos Bancários de
Catanduva e Região e as demais entidades representativas
orientam a aprovação da proposta, neste momento, priorizando a sobrevivência da Cassi para, quando houver conjuntura mais favorável, conseguir novos avanços e incorporar
novos direitos”, explica o presidente do Sindicato, Roberto
Carlos Vicentim.
Leia mais no link tinyurl.com/y22altuj

ELEIÇÕES SINDICAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital fazemos saber que nos dias 14 e
15 de agosto de 2019, no período das 8:00 às 18:00 horas, na sede desta entidade, será realizada eleição para
composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados
Representantes junto a Federação a que este Sindicato é
filiado, bem como os suplentes, ficando aberto o prazo
de 15 (quinze) dias úteis para registro de chapas a contar
da data da publicação do Aviso Resumido deste edital,
nos termos do artigo 99 e seus parágrafos, do Estatuto
do Sindicato. O requerimento acompanhado de todos
os documentos exigidos para o registro será dirigido à
Comissão Eleitoral, podendo ser assinado por qualquer
dos candidatos componentes da chapa.
A Comissão Eleitoral funcionará no período destinado
ao registro de chapas, no horário das 09:00 às 17:00 horas,
na sede do Sindicato, sito à Rua Pernambuco, 156, centro,
Catanduva-SP, onde se encontrará à disposição dos interessados, com habilitação para o atendimento, prestação de

informações concernentes ao Processo Eleitoral, recebimento da documentação e fornecimento do correspondente recibo.
A impugnação deverá ser feita no prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da publicação da relação nominal em conformidade com o artigo 108 do Estatuto das chapas registradas.
Caso não seja obtido o “quórum” na primeira votação,
conforme previsto no artigo 124 do Estatuto, a eleição será
realizada nos dias 29 e 30 de Agosto de 2019. Em caso de
empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-á nova
eleição 15 (quinze) dias após, conforme artigo 126 do Estatuto. As eleições serão realizadas das 8:00 às 18:00 horas.
Catanduva (SP), 14 de maio de 2019.
Comissão Eleitoral:
Valdi Fornazieri
Sebastião Wilson Figueiredo
Luiz Hermínio Bertoni

AVISO
Será realizada eleição sindical nos dias 14 e 15 de
agosto de 2019, na sede social desta entidade, no horário
das 08h00min às 18h00min, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto
a Federação a que este sindicato é filiado, bem como os
Suplentes, devendo o registro de chapas ser apresentado à Comissão Eleitoral, no horário das 09h00min às
17h00min horas, no período de 15 (quinze) dias, a contar
da data da publicação deste aviso.

O edital de convocação da eleição encontra-se afixado na sede desta entidade, bem como disponível no site
www.bancariosdecatanduva.com.br.
Catanduva (SP), 14 de maio de 2019.
Comissão Eleitoral:
Valdi Fornazieri
Sebastião Wilson Figueiredo
Luiz Hermínio Bertoni

