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Contraf-CUT critica truculência do BB 
e reivindica mudança no uso de folgas

 A Contraf-CUT entrou em contato com a Direção de 
Relações com Funcionários e Entidades Patrocinadas (Diref) do 
Banco do Brasil no dia 18 de março para reivindicar que o BB 
solte nova instrução revendo normativo interno mandando seus 
administradores zerarem os saldos de folgas de seus 
subordinados. A Contraf-CUT cobra do banco tratamento 
diferenciado em relação às folgas adquiridas pela Justiça 
Eleitoral. 
 A legislação não confere à empresa o direito de ela 
escolher quando o trabalhador irá utilizar as folgas por atender 
convocação da Justiça Eleitoral. 
"A Direção de Pessoas do BB continua demonstrando sua 
incapacidade de gerenciar recursos humanos e a falta de diálogo 
com os funcionários e suas entidades sindicais", critica William 
Mendes, diretor de Formação da Contraf-CUT e coordenador da 
Comissão de Empresa dos Funcionários do BB. 
 A Contraf-CUT informa que, se por um lado o banco 
pode solicitar que as folgas adquiridas em trabalhos 
extraordinários na empresa sejam utilizadas em descanso, e o 
banco deixou aberta a possibilidade de vendas até pouco tempo 
atrás, por outro as folgas adquiridas pela prestação de serviço à 
Justiça Eleitoral não podem ter o mesmo tratamento. 
Porém, conforme previsto no Inciso III do Parágrafo 1º da 
cláusula 38 do Acordo Coletivo de Trabalho, mesmo quando o 
bancário não "zerar" o saldo e o banco quiser converter em 
espécie de forma automática, terá que perguntar ao bancário se 
ele concorda: "facultando aos funcionários, por meio de 
transação estruturada no sistema, com divulgação nos canais de 
comunicação do BB, a oportunidade de manifestar recusa 
quanto à referida conversão"

 
BB convoca bancário em dia não-útil, depois o destrata.
       "Aliás, a truculência do BB deve servir de 
aprendizado aos milhares de bancários que vez por outra 
são convocados para trabalhar em dias não úteis com 
promessas de que depois poderão utilizar as folgas para 
emendar algum feriado ou férias. Agora eles estão vendo 
como a direção da empresa trata com total desrespeito aos 
que atenderam ao pedido do banco quando este precisou" 
avisa o dirigente. 
 A Contraf-CUT alerta aos sindicatos e aos 
bancários que estão sofrendo pressão de seus 
administradores para utilizarem as folgas da Justiça 
Eleitoral que não aceitem a imposição. O banco não 
poderá convertê-las em espécie, caso ele queira fazer isso 
com as outras folgas não utilizadas pelos trabalhadores.
Histórico do saldo de folgas. 
 É comum aos funcionários do Banco do Brasil 
acumular algum tipo de folga para uso posterior. Em 
geral, elas são adquiridas com trabalho extraordinário ou 
por intermédio de prestação de serviço para a Justiça 
Eleitoral.
 Além de grande quantidade de folgas 
acumuladas pelos bancários em unidades que funcionam 
em regime de 24x7, não é incomum que o banco 
convoque os funcionários para algum trabalho eventual 
em dias não úteis.
 Não existe uma regra sobre como ou quando o 
empregado poderá usufruir as folgas a que tem direito. 
Portanto, o ideal é que seja feito um acordo com o 
empregador, para que não haja prejuízos para as partes.
Fonte: Contraf-CUT 

CONVITE
 O Sindicato dos Bancários de Jacobina e 
Região, convida todos os bancários e bancárias 
para o 1º Encontro Regional que se realizará no dia 
08 de junho de 2013, às 09:00h (sábado),  no 
auditório do Sindicato,  com a presença dos 
companheiros do SEEB de Feira de Santana, SEEB 
Juazeiro e SEEB Irecê, para discussão  sobre: 
Movimento sindical, negociações, campanha 
salarial 2013 e o que ocorrer. Já estão confirmados 
os nomes dos negociadores da base da Federação 
Bahia e Sergipe que representam os funcionários 
dos seguintes bancos: Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal
e Banco do Nordeste do Brasil.
 Sua presença é de extrema importância!  
Compareça, opine, tire suas dúvidas.
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Uma doença que ameaça a saúde dos bancários 

A saúde dos bancários tem um vilão cada vez mais cruel: o 
assédio moral. O problema, que surgiu com as mudanças das 
relações de trabalho, há pouco mais de duas décadas, é hoje a 
maior causa de licenças de saúde entre os trabalhadores de 
bancos e um dos pontos dos dissídios da categoria que ainda 
separam sindicatos e empresas. 
Nos anos 1990, chegou a provocar uma onda de suicídios no 
Brasil e levou os especialistas a pesquisarem o tema. A questão 
já chegou também ao Parlamento, onde tramitam dois projetos 
de lei: um estabelece a criminalização do assédio moral e o 
outro determina seu enquadramento como acidente do 
trabalho. 
De seis anos para cá, as queixas contra o assédio moral vêm 
sendo recorrentes em todo o sistema financeiro, tanto em 
bancos públicos como privados, brasileiros e estrangeiros. O 
assédio moral tem uma incidência muito grande e é uma fonte 
de contingências para os bancos devido às demandas judiciais 
e tem efeito na alocação de capital, já que é considerado um 
Risco Operacional. A máquina de gerar resultados cada vez 
maiores a cada dia, a cada balanço, acaba devorando quem 
trabalha.
Assédio moral é o constrangimento causado por atos 
repetitivos que degradam as relações de trabalho. Pode ser 
praticado tanto por superiores hierárquicos quanto por 
colegas com a mesma função, em virtude do grau de 
competitividade das empresas. Para que seja configurado, no 
entanto, deve atentar contra a dignidade do funcionário ou 
afetar sua saúde física ou mental, comprometendo a sua 
carreira profissional. Descobrir o problema requer algumas 
ferramentas. Uma delas é a frequência: se é uma atitude diária 
e dirigida a uma pessoa, é assédio; se for algo que acontece 
uma vez por mês e para todo o grupo, por exemplo, não 
caracteriza assédio.

Editorial

Eleição no Sindicato dos Bancários de Jacobina e Região terá chapa única
   Apenas uma chapa se inscreveu para a eleição da nova diretoria do 
Sindicato dos Bancários de Jacobina e Região para o triênio 
2013/2016. O candidato à Presidente é o bancário Cristener Inácio 
Albuquerque. As inscrições terminaram no último dia 13 de março.
A eleição será realizada de 11 de junho de 2013, conforme calendário 
definido pela Comissão Eleitoral.

 

Informe divulgado pela Gerência Nacional de Plano de Saúde e 
Ambiência Corporativa da Caixa Econômica Federal esclarece que, 
desde outubro do ano passado, o processo de autorização prévia para 
realização de procedimentos de odontologia no plano Saúde Caixa foi 
centralizado. Esse novo modelo operacional visa, segundo a Caixa, 
"aperfeiçoar os processos e a padronização das rotinas, refletindo em 
maior agilidade no atendimento ao beneficiário e no pagamento à rede 
credenciada".
É explicado que a solicitação de autorização prévia foi otimizada com a 
liberação desta exigência para diversos procedimentos odontológicos, 
"simplificando o processo para o beneficiário e ao credenciado, uma 
vez que apenas 18 procedimentos, de maior complexidade, continuam 
exigindo autorização prévia". 
O "Informe Saúde Caixa" acrescenta: "Profilaxia (limpeza) não exige 
autorização prévia e deve ser realizada na consulta inicial. Da mesma 
forma, restauração deixa de exigir autorização prévia, podendo ser feita 
de acordo com a programação acordada com o profissional 
credenciado".
 Em outro trecho do comunicado, a Caixa diz que, no caso específico de 
raspagem sub/supra gengival, a autorização prévia faz-se necessária, 
"uma vez que o procedimento impacta significativamente na estrutura 
dos dentes, não havendo justificativa técnica e científica para sua 
repetição em curto espaço de tempo". 
Este procedimento, segundo o banco, é facilmente confundido com 
profilaxia e pode ser cobrado indevidamente como tal, acrescentando: 
"Por se tratar de procedimento em periodontia, o profissional da Caixa 
que avaliará o pedido de autorização, caso julgue necessário, poderá 
solicitar complementação de documentação".
Também é esclarecida que a autorização prévia, quando for o caso, 
deve ser solicitada via aplicativo Auto Atendimento Saúde Caixa - 
AutoSC, acessível através do portal do empregado. E mais: no caso de 
empregados afastados, a inclusão será efetuada pela Cepes, mediante 
solicitação encaminhada por meio de mensagem eletrônica para o 
endereço cepes22@caixa.gov.br.
 Segundo a Caixa, após a inclusão da solicitação no AutoSC, o processo 
é tratado pela equipe de dentistas do banco, que tem prazo para deferi-lo 
a partir do momento em que toda a documentação necessária à análise é 
anexada ao processo por meio do mesmo aplicativo.
O beneficiário que deseja obter maiores informações deve entrar em 
contato com sua Gipes de vinculação ou com a Ceati pelo telefone 
0800-721 2222.

CAIXA DIVULGA NOVA ROTINA ODONTOLÓGICA DO 
PLANO DE SAÚDE DOS EMPREGADOS. 

Fonte: Contraf 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 2013/2016

CRISTENER I. ALBUQUERQUE – Presidente – Banco Bradesco

PATRICK ARAÚJO SANTANA - Sec. Geral – Banco do Brasil

LUIS RAIMUNDO O. P. AZEVEDO – Dir. de Finanças – Banco Itaú

RUIVAN PEREIRA DOS REIS - Dir. de Imprensa - Banco Bradesco

ARIVALDO PEREIRA TEIXEIRA – Dir. Jurídico - Banco do Brasil

ROBERIO PEREIRA RIOS – Diretor de Saúde – Banco Bradesco

JOSÉ L. GOMES – Dir. Assuntos de Aposentados – Banco do Brasil.

SUPLENTES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

MHIRTS ROSA DE SANTANA - Banco do Brasil

AÉCIO DUARTE A. ARAÚJO - Caixa Econômica Federal

MAURO PEREIRA TÍNEL - Banco do Brasil

VERA LÚCIA MIRANDA REIS – Banco do Brasil

ARIELSON DA SILVA - Banco do Brasil

ANTONIO ROBERTO V. B. ARAÚJO – Banco do Brasil

JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA – Caixa Econômica Federal

CONSELHO FISCAL
TIAGO ALMEIDA MARTINS - Banco do Brasil
REINALDO LOPES PEREIRA – Caixa Econômica Federal
REINIVALDO CAVALCANTE MARTINS - Banco Bradesco

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL
MAILANE MICHELINE Q. DIAS – Banco do Nordeste 
EDSON FRANCISCO DIAS - Banco do Brasil
MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA - Banco Bradesco
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DATA DOS EVENTOS SINDICAIS 2013

 
DA TA EVENTO SITUAÇÃO

 
ABRIL

02 a  04 Encontro Nacional do Itaú CONFIRMADO

02 a 04 Encontro Nacional do Bradesco CONFIRMADO

20 Encontro Estadual dos Bancos Públicos CONFIRMADO

 

 

MAIO
04 e 05 Congresso do Sindicato dos Bancários da Bahia CONFIRMADO

17 a 19 Encontro Nacional do BB A CONFIRMAR

17 a 19 Encontro Nacional da CEF A CONFIRMAR

25 Encontro Regional de Ilhéus CONFIRMAR

JUNHO
08 Encontro Regional de Jacobina CONFIRMADO

29 e 30 Conferência da FEEB-BA/SE CONFIRMADA

JULHO
19 a 21 Conferência Nacional dos Bancários A CONFIRMAR

03

 
2º Encontro da Juventude Bancária da Bahia e Sergipe CONFIRMADO

29  Audiência Pública sobre Segurança Bancária A CONFIRMAR

Seminário sobre as Relações Psicossociais no Ambiente de Trabalho   - Sem data Definida

Funcionários do BNB 
questionam valores de PLR 

 O que parecia alívio para os trabalhadores parece 
ter se transformado numa terrível dor de cabeça! Não 
bastasse o débito do adiantamento de 2011 em única 
parcela (totalmente em desacordo ao que foi reivindicado 
pelos trabalhadores), funcionários têm procurado a 
AFBNB questionando os valores pagos pelo Banco e a 
falta de transparência nas informações. 
           O BNB não disponibilizou a folha de pagamento 
detalhada anteriormente ao crédito, onde o funcionário 
poderia conferir a memória de cálculo do valor a ser pago a 
título de PLR. Tal valor foi comunicado via email, sem 
maiores detalhamentos.  
É preciso que os gestores do Banco entendam que esse 
assunto não se resume a uma questão monetária. As 
finanças de uma pessoa impactam na qualidade de vida 
familiar, no planejamento doméstico, enfim, na 
tranquilidade ou não do trabalhador. A falta de 
transparência nas informações gera dúvidas, boatos e 
suspeição quanto à veracidade dos cálculos do Banco.       
Aqui não entramos no mérito se o valor está correto ou 
não; a forma de divulgação certamente não está! 
          Os trabalhadores do BNB merecem informações 
precisas quanto à PLR. Para isso, faz-se necessária a 
divulgação de detalhamento de cálculo individual. Além 
disso, o Banco deve estar sempre disposto a esclarecer 
qualquer dúvida que surja, com canais de diálogo abertos. 
       A AFBNB espera que o Banco resolva essa questão, 
bem como atenda à sua reivindicação para que o 
adiantamento da PLR 2011 seja cobrado pelo Banco de 
forma parcelada e sem juros e não como mais um 
empréstimo cujas condições todo mundo já sabia.
Isenção de tarifas - O banco divulgou no dia 15 de março 
boletim informando quanto à isenção de tarifas bancárias 
na conta corrente salário dos funcionários do BNB. A 
medida atende às inúmeras reivindicações dos 
trabalhadores por meio da AFBNB, que cobrou do Banco 
reiteradas vezes uma solução para a demanda, inclusive 
com envio de exemplos reais das cobranças em diferentes 
serviços. A última dessas cobranças foi feita ontem ao 
diretor da área, por diretores e conselheiros fiscais da 
Associação. 
  
Fonte: AFBNB 

 A história mostra que com unidade e mobilização 
os trabalhadores garantem bons resultados nas negociações 
salariais. De acordo com o Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), 
94,6% dos 704 reajustes analisados em 2012 ficaram acima 
da inflação.
 As categorias que conseguiram apenas o Índice 
Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), que foi de 
5,84% em 2012, somam 4,1%. Outras 1,3% ficaram abaixo 
da inflação. Outro dado importante é a elevação do aumento 
real conquistado pelas categorias. 
 Na comparação com os quatro anos anteriores, 
considerando sempre os resultados para as mesmas 704 
unidades de negociação, verifica-se uma significativa 
elevação do percentual de negociações com aumentos reais 
entre 2% e 3% (28,4% em 2012) e entre aquelas com 
aumentos reais superiores a 4% (8,4% em 2012). 
 
Fonte: SBBA

MOBILIZAÇÕES GARANTEM AUMENTO REAL 

TST condena Bradesco a indenizar bancário que fazia transporte de valores
  
A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
deu provimento a recurso do Bradesco e reduziu para R$ 30 
mil o valor de indenização, inicialmente fixada em R$ 100 
mil de indenização, a bancário que realizava transporte de 
valores sem a devida formação ou acompanhamento de 
empresa especializada. A Turma considerou o valor fixado 
pela Just iça do Trabalho da 13ª  Região (PB) 
excessivamente elevado.
Nos autos de ação trabalhista, o bancário afirmou que, por 
exigência do banco, realizava o transporte habitual de 
valores entre agências, mesmo não possuindo formação 
técnica para a realização dessa atividade. 
Inconformado com o valor inicial da condenação, o 
Bradesco recorreu, mas o Tribunal Regional do Trabalho 
da 13ª Região (PB) manteve a decisão de primeiro grau, por 
entender que o transporte de valores realizado por pessoa 
sem treinamento, sem veículo especial ou vigilância 

armada, "com certeza constitui um agravante a 
mais para a insegurança já existente". O Regional 
ainda negou seguimento de recurso de revista ao 
TST, o que levou o Bradesco a interpor agravo de 
instrumento.
O relator explicou que a jurisprudência do TST 
vem admitindo a intervenção na fixação do valor a 
ser pago a título de dano moral, "com a finalidade 
de adequar a decisão aos parâmetros de 
razoabilidade e da proporcionalidade contido no 
artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal".
No caso, o Bradesco habitualmente escalava o 
bancário para realizar o transporte de valores 
desacompanhado de escolta armada, o que 
demonstra o objetivo de obter vantagem 
econômica, já que não haveria a necessidade de 
contratar empresa especializada nesse tipo de 

atividade. Configurado o dano moral, a 
fixação do valor da indenização deve levar 
em consideração a situação econômica do 
ofendido e do ofensor, a gravidade do ato e a 
extensão do dano. 
Para o ministro Augusto César, o valor de R$ 
100 mil fixado pelas instâncias inferiores 
" n ã o  s e  m o s t r a  r a z o á v e l  e  n e m 
proporcional". A decisão foi unânime.

Fonte: TST
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 Está proibida a prestação de serviços por 
correspondente bancário nas dependências da 
instituição contratante desde o dia 1º de março.
A notícia, confirmada pela assessoria de imprensa do 
Banco Central no dia 12.03, representa o fim de uma 
novela, uma vez que o Conselho Monetário Nacional 
(CMN) adiou quatro vezes o prazo para os bancos 
retirarem correspondentes de dentro das agências. A 
medida faz parte da Resolução 4.035, e que altera a 
3.954.
  Inicialmente, em dezembro de 2011, o prazo 
era de 1º de janeiro de 2012, mas foi adiado para 04 de 
abril, depois para 1º de novembro, e então 1º de março 
de 2013.
  A secretária-geral do Sindicato dos Bancários 
de São Paulo, Raquel Kacelnikas, ressalta que a luta 
pelo fim da terceirização e precarização do trabalho é 
ininterrupta e que um dispositivo de lei que proíba a 
permanência de correspondentes dentro dos bancos é 
um avanço. 
 Recentemente, a questão foi tema de reunião 
entre dirigentes do Sindicato e Apcef com diretores da 
Caixa Federal e do Panamericano – instituição com 
parte das ações compradas pelo banco federal em 2009.      
O movimento sindical questionou a presença de 
trabalhadores da Pan Serv em unidades da Caixa. No 
Banco do Brasil e em instituições financeiras privadas a 
situação é idêntica.
 
SEEB-SP

PROIBIDOS CORRESPONDENTES 
DENTRO DE BANCOS

Correspondente
Bancário

 Os funcionários do Itaú estão sofrendo transtornos por 
conta da implementação de horários diferenciados em centenas 
de agências por todo o país. Bancários de algumas unidades que 
fecham às 20h chegam a encerrar o expediente por volta das 22h.
“A mudança aconteceu unilateralmente e os funcionários 
tiveram de se adequar. De um dia para o outro, muitos perderam 
cursos, faculdades e sentiram que sua vida pessoal se 
transformou e um caos”, afirma a dirigente sindical Valeska 
Pincovai.
  A situação fica agravada porque o quadro de 
funcionários está cada vez mais reduzido. No ano passado, o Itaú 
demitiu 7.935 funcionários. Valeska explica que com esse 
quadro enxuto, os bancários são obrigados a trabalhar além de 
suas jornadas para bater as metas. “Mesmo assim, essas metas 
são inalcançáveis, como ficou claro no pagamento do Agir, no 
qual somente 10% das agências foram elegíveis ao programa.”
 Muitos bancários que trabalham em agências situadas 
em shoppings – que funcionam do meio- dia às 20h –, contam 
que começam a trabalhar por volta das 8h30 e só conseguem ir 
embora na hora do fechamento do estabelecimento, às 22h.
  “Isso é um absurdo e uma falta de respeito ao ser 
humano, pois esse trabalhador deixa de estudar, pegar seus filhos 
na escola, não tem mais vida pessoal, sem contar o risco que 
corre ao ir embora para casa neste horário sem segurança 
alguma”, ressalta Valeska.
 
Fonte: SEEB-SP

HORÁRIO ESTENDIDO 
ITAÚ ATORMENTA BANCÁRIOS 

 A Comissão Eleitoral do Sindicato dos Empregados 
em Estabelecimentos Bancários de Jacobina e Região, com 
base territorial nas cidades de: Jacobina, Caém, Caldeirão 
Grande, Capim Grosso, Mairi, Miguel Calmon, Mirangaba, 
Mundo Novo, Ourolândia, Pindobaçu, Piritiba, Quixabeira, 
São José do Jacuípe, Saúde, Serrolândia, Várzea Nova, Várzea 
da Roça, Várzea do Poço e Umburanas - Bahia, eleita em 
Assembléia Geral, realizada no dia 19 de fevereiro de 2013, 
vem pelo presente Edital, convocar todos os associados para a 
eleição da diretoria e do conselho fiscal e seus respectivos 
suplentes, que será realizada no dia 11 de junho de 2013, no 
horário das 08h às 17h na sede do Sindicato, à Rua da Vitória, 
nº 17, Leader – Jacobina - Ba e nas agências bancárias, nos 
termos dos arts. 75 à 119 do Estatuto  Social da Entidade. A 
secretaria do Sindicato funcionará das 08h às 12h e das 14h às 
18 horas, de segunda a sexta, para registro de chapas, onde se 
encontrará um membro da comissão para atendimento, prestar 
informações e recebimento de documentação das chapas. O 
prazo para registro de chapas será de 04 03 2013 à 13 03 2013. 
A impugnação de candidatos deverá ser feita no prazo de 05 
(cinco) dias, contados da publicação da relação de chapas 
registradas. Caso não seja obtido quorum mínimo de 50% 
(cinquenta por cento) +01 (mais um) dos votantes, em primeira 
convocação, a eleição será realizada, em segunda e última 
convocação, no dia 10 de julho de 2013, com quorum mínimo 
de 30% dos votantes nos horários e locais acima mencionados, 
bem como em caso de empate entre as chapas mais votadas.  
Jacobina(Ba), 22 de fevereiro de 2013.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 
                                  

(Membros da Comissão Eleitoral)

 Os funcionários do Banco do Brasil de 
todo o país estão denunciando uma mudança no 
plano de cargos e salários que acarretará perda de 
16% na remuneração mensal dos trabalhadores.
  O movimento sindical está denunciando 
publicamente o maior banco público do país, que 
lucrou R$12,2 bilhões em 2012, mas penaliza de 
forma truculenta o salário do trabalhador.
 A Contraf-Cut já acionou a Câmara 
Federal, a Presidência da República e o 
Departamento de Coordenação e Controle das 
Empresas Estatais (DEST) para intermediarem em 
favor dos bancários.
 A categor ia  também provocou o 
Ministério Público do Trabalho para que seja 
aberto um processo de investigação contra mais 
essa prática antissindical do Banco do Brasil.
Contraf-Cut

Funcionários do Banco do Brasil 
denunciam redução salarial de 16%
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