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Sindicato lança a campanha “Menos Metas,

Mais Saúde” em defesa dos bancários

A campanha “Menos Metas, 

Mais Saúde”, lançada em conjunto 

entre a Federação dos Bancários e os 

sindicatos, tem como objetivo reduzir o 

adoecimento dos bancários e a sua 

r e l a ç ã o  c o m  a  p r e s s ã o  p e l o  

cumprimento de metas abusivas no 

trabalho bancário.

A idéia surgiu dos resultados de 

uma consulta realizada pela Federação 

em 2009, onde 69% dos bancários que 

participaram, pediram para que a 

discussão de metas abusivas fosse 

priorizada. 

Essa pressão é um dos 

principais motivos de aborrecimento, 

físico e mental, entre os bancários. 

Nossa luta é para combater o 

O objetivo da campanha é lutar por metas coletivas, e não individuais

Banco do Brasil desrespeita a lei com a

terceirização no Poupatempo

A transformação das Unidades 

da Nossa Caixa em correspondentes 

bancários, dentro dos Poupatempos, 

está contrariando a legislação do setor 

financeiro. Essa é a avaliação do 

Sindicato, que já manifestou ser 

contrário durante encontro com o 

Superintendente Regional do BB.

O Sindicato dos Bancários 

estuda, junto ao seu Departamento 

Jurídico, ações legais na Justiça do 

Trabalho contra essa prática do Banco 

do Brasil.

“Os serviços prestados nas 

unidades são de natureza bancária, 

portanto tem que ser feitos pelos 

f u n c i o n á r i o s  d o  b a n c o ” ,  d i z  

Alessandra, Diretora do Sindicato. Ela 

critica a postura da instituição e lembra 

que essa medida é tomada para reduzir 

custos e burlar direitos trabalhistas, o 

que caracter iza intermediação 

fraudulenta de mão de obra, conforme 

súmula do Tribunal Superior do 

Tr a b a l h o .  O s  b a n c á r i o s  d o s  

Poupatempos estão sendo realocados 

para outras unidades do Banco do 

Brasil.

Segundo Alessandra, isso 

contraria os princípios de uma 

instituição pública, que tem a obrigação 

de respeitar os princípios da legalidade. 

“A terceirização está sendo usada para 

burlar direitos trabalhistas e aumentar o 

lucro, pois os terceirizados recebem a 

metade do salário de um caixa do BB e 

não tem acesso às conquistas da 

categoria. Até os valores de vale-

refeição são inferiores aos do 

funcionalismo”, conclui.

sofrimento dos bancários resultante 

desse tipo de gestão de trabalho. 

Queremos propor aos banqueiros que a 

venda de produtos seja repensada, 

visando uma nova organização, com 

metas coletivas, e não individuais.

Meta abusiva é assédio moral

As denúncias de assédio moral 

devido à pressão pelo cumprimento de 

metas ocorrem constantemente. Em 

alguns casos, é necessária a realização 

d e  p r o t e s t o s ,  p a r a l i s a ç õ e s  e  

negociações. Quando isso não resolve, 

o caso pode ir para a justiça. Se a 

pressão  pe las  metas  torna-se  

psicológica, pode ser enquadrada 

juridicamente como dano moral. 

Exemplos comuns
de assédio moral:

?Impor o medo da demissão;

?Chamar todos de incompetentes;

?Isolar a vítima e impedir os colegas de 

ter contato com ela;

?Desviar da função ou retirar material 

necessário à execução da tarefa;

?Exigir que extrapole a jornada ou 

reduzir horário de refeições;

?Pressionar a vítima para que ela abra 

mão dos seus direitos;

?Divulgar boatos sobre sua moral ou 

criticar sistematicamente o trabalho;

?Incentivar a competitividade e o 

individualismo.

O 1º de Maio foi repleto de 

compromissos para a Presidenta do 

Sindicato dos Bancários, Vera Saba. 

Pe la  manhã ,  Vera  es teve  em 

Caraguatatuba. Durante a tarde, ela 

prestigiou a Festa do Trabalhador em 

Taubaté.

Em Caragutatuba, Vera Saba 

compareceu à festa promovida pelo 

Bancários marcam presença no 1º de Maio

Sindicato dos Servidores 

Municipais da cidade e apoiada 

pelo Sindicato dos Bancários. 

O evento contou com mais de 

cinco mil pessoas na Praça 

Cândido Motta, no centro da 

cidade.

Em Taubaté,  Vera 

par t ic ipou  da  Fes ta  do  

Trabalhador, organizada pela 

C e n t r a l  Ú n i c a  d o s  

Trabalhadores (CUT), na 

Avenida do Povo.

No palco, Vera falou para os 

mais de vinte mil presentes, afirmando 

que o 1º de Maio é um dia para 

refletirmos sobre tudo o que já foi 

conquistado pelos trabalhadores no 

Brasil e no mundo e continuar a luta em 

busca de mais direitos e melhores 

condições de trabalho.
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Calendário da

Campanha Nacional

dos Bancários 2010

Lucro do BB tem aumento de 41%

no primeiro trimestre

O forte crescimento da carteira 
de crédito no primeiro trimestre, 
somado à redução nas despesas 
administrativas por conta de ganhos de 
sinergia após a incorporação da Nossa 
Caixa alavancaram o lucro do Banco do 
Brasil no mesmo período, atingindo R$ 
2,35 bilhões. O aumento foi de 41% em 
relação ao trimestre anterior.

“Esse crescimento dos lucros 
do BB mostra que o banco tem 
condições de atender às reivindicações 
dos bancários, entre elas a discussão e 
implantação de um novo Plano de 
Carreira, Cargos e Salários”, afirma 
Luizão, Vice-Presidente do Sindicato.

G r a n d e  p a r t e  d e s s e  
crescimento do BB deveu-se, em parte, 
às estratégias de expansão de crédito, 
que foram demandas do movimento 
sindical. Luizão afirma que a mudança 
é positiva, pois contribuiu para o 
crescimento da economia brasileira. 
“Porém, o novo modelo gerou mais 
pressão nos funcionários, piorando as 
condições de trabalho. A conquista de 
novas contratações na úl t ima 
campanha salarial melhorou essa 
situação, mas ainda queremos a 
valorização desses funcionários”, 
concluiu o Vice-Presidente.

Visita do Superintendente do BB

No dia 14 de maio,  o 
Superintendente Regional do Banco do 
Brasil, Álvaro Incrocci Filho, visitou o 
Sindicato acompanhado da Gerente da 
agência Centro, Elena Santos, onde foi 
recebido pelo Vice-Presidente, Luizão, 
e pelas diretoras Cláudia Gil e 
Alessandra.

Presidente da Federação dos Bancários

visita o Sindicato
Foi realizada em 28 de abril, a 

Reunião Mensal da Diretoria Plena do 

Sindicato dos Bancários, na sede do 

Sindicato. Participaram da reunião o 

presidente da Fetec-CUT/SP, Luiz 

César de Freitas, o Alemão e o 

secretário geral, Pedro Sardi.

Na presença da presidenta do 

Sindicato, Vera Saba e dos diretores, 

Alemão fez uma análise conjuntural da 

Campanha Salarial 2010, onde foram 

discutidas as ações do Sindicato nos 

próximos meses. Alemão e Pedro 

também conversaram sobre o  

lançamento da campanha “Menos 

Metas, Mais Saúde” na região.

No encerramento da reunião, 

foram apresentados os planos para a 

comemoração dos cinqüenta anos de 

existência do Sindicato, que acontecerá 

no dia 27 de agosto. Está prevista uma 

festa para os bancários.

Em 2010, o Sindicato dos Bancários completa cinquenta anos de história de lutas em defesa dos direitos dos 
trabalhadores. Para contar esta história o Sindicato publicará reportagens especiais na série “Cinquenta Anos de Lutas e 
Vitórias”.

Serão cinco edições especiais, publicadas entre maio e setembro deste ano. Além das matérias e informações de 
interesse da categoria, as mesmas apresentarão matérias especiais, fotos de manifestações, de greves, de editais de convocação 
e demais documentos sobre a história do Sindicato.

Especiais relembram os 50 anos de histórias do Sindicato

Com um lucro de R$ 777,5 
milhões no primeiro trimestre (72,1% 
de crescimento em relação ao mesmo 
período, em 2009), a Caixa Econômica 
Federal segue firme na estratégia de 
ampliação da oferta e barateamento do 
crédito para combater a crise financeira 
internacional e proteger a economia 
brasileira.  Mas, apesar do lucro, a 
Caixa falta com o respeito aos 
bancá r ios ,  p r inc ipa lmen te  ao  
implementar  um programa de 
reestruturação corporativa sem ouvir os 
seus empregados e a sua representação. 

A Caixa nega-se a repassar 
informações e discutir o processo 
gerando grande insegurança entre os 
bancários, já tão carregados com a 
s o b r e c a r g a  d e  t r a b a l h o  e  a  
institucionalização das metas de 
gestão.

Sabemos que a reestruturação 
da Caixa vai atingir algo em torno de 24 
mi l  bancár ios  que  t raba lham 
principalmente nas filiais que serão 
extintas. As informações recebidas pela 
CEE-Caixa (Comissão Executiva de 
Empregados) dizem que algumas 
Gerências de Administração de Fundos 
e Seguros Sociais – Gifus também 
deverão ser extintas. A reestruturação 
proposta, a ser implementada a partir de 
junho extinguirá departamentos 
inteiros como os Recoc, Giret, Giris, 
Recov, Gisut/ES e as Ret/PV, em julho.

“A Caixa tem todo o direito de 
fazer a reestruturação que achar 
melhor. Não entendemos porque um 
banco público promove mudanças tão 
radicais, esquecendo dos empregados 
envolvidos, que terão suas vidas 
modificadas, com as tranferências que 
ocorrerão”, afirma Valdir Aguiar. 
“Falta nesse processo um pouco de bom 
senso e respeito. Nesse cenário de 
incertezas e insatisfação os bancários 
saberão dar a resposta certa, no 
momento certo”, conclui o diretor.

Caixa obtém lucro de

R$ 777,5 Milhões

Dando início à Campanha 
Nacional dos Bancários de 2010, 
informamos abaixo o calendário 
oficial da fase preparatória:

Dia 26 de maio

þ Reunião Ampliada da Diretoria 
do Sindicato dos Bancários de 
Taubaté e Região - Sede do 
Sindicato - Taubaté-SP

Dias 28, 29 e 30 de maio

þ 21º Congresso Nacional dos 
Funcionários do Banco do Brasil - 
São Paulo-SP

þ 26º Congresso Nacional dos 
Empregados da Caixa - São Paulo-
SP

Dia 19 de junho

þ Plenária Regional dos Bancários 
- Regional 5 - Mogi das Cruzes-SP

Dia 23 de junho

þ Reunião Ampliada da Diretoria 
do Sindicato dos Bancários de 
Taubaté e Região - Sede do 
Sindicato - Taubaté-SP

Dia 17 de julho

þ Conferência Estadual dos 
Bancários - São Paulo-SP

Dias 23, 24 e 25 de julho

þ Conferência Nacional dos 
Bancários - Rio de Janeiro-RJ
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Cinquenta Anos de Lutas e Vitórias - Parte 01: Da Fundação ao Golpe Militar

Aqui começa a história do Sindicato. Em 1959, surgiu a Associação Profissional dos Bancários de Taubaté, sob a liderança de 
Benedito Vieira, que tornou-se sindicato em 1960. Entre 1960 e 1964, depois das  eleições sindicais, assumiu José Tavares de Gouveia 
Matos, funcionário aposentado do Banco do Brasil S/A. Veio, então, o Golpe Militar, a intervenção e a cassação de diretores do Sindicato:

1959 - Bancários de Taubaté fundam Associação Profissional

A historia do Sindicato dos Bancários e Financiários de Taubaté e Região 
começa em 15 de setembro de 1959, quando um grupo de bancários de Taubaté, 
sob a liderança de Benedito Vieira, bancário do Bradesco, e de Marcos Flávio de 
Pompeu, bancário do Banco do Brasil, resolvem fundar a Associação 
Profissional dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Taubaté.

1959 - Bancários de Taubaté organizam Sindicato da Categoria

A associação profissional teve curta existência, pois, buscando uma 
melhor organização, os bancários de Taubaté realizaram uma assembléia em 
20 de dezembro de 1959 onde trasformaram a associação em sindicato, 
mantendo Benedito Vieira na presidência e cumprindo todos os requisitos 
impostos pelo Ministério do Trabalho para obtenção da carta sindical. 

1960 – Sindicato dos Bancários obtém Carta Sindical

No entanto, em 22 de julho de 1960, após a ajuda do então deputado federal ULISSES 
GUIMARÃES, assíduo freqüentador das terras de LOBATO, cumpre ao Departamento Nacional do 
Trabalho, atual Ministério do Trabalho, em expedir a CARTA SINDICAL para o SINDICATO DOS 
EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE TAUBATÉ E REGIÃO, com base territorial 
abrangendo as cidades de Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, Campos do Jordão, São Luiz do 
Paraitinga, Caçapava e Ubatuba.

1960 – Eleição de José Tavares de Gouvêa Matos e filiação à Feeb SP/MT

Com a carta sindical, os bancários de Taubaté elegem como presidente o economista José 
Tavares de Gouvêa Matos e como 1º Secretário, o Sr. Marcos Flávio de Pompeu, bancários do Banco do 
Brasil, para o mandato sindical de 02 anos, no período de 1960 a 1962. Em seu 1º mandato sindical, 
José Tavares de Gouvêa Matos aprova em assembléia de 07 de agosto de 1960 a filiação do Sindicato 
dos Bancários à Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo e Mato 
Grosso – Feeb SP/MT.

1962 – Eleição de José Tavares de Gouvêa Matos para o 2º mandato sindical

Em 30 de setembro de 1962, José Tavares de Gouvêa Matos elege-se para o 2º mandato sindical de dois anos, para o período de 
1962 a 1964, tendo como seu 1º Secretário, o bancário do Banco do Brasil, Marcos Flávio de Pompeu.  Em setembro de 1962, os bancários 

conquistaram o direito de não trabalhar aos sábados. 

1964 – O Golpe Militar de 1964 e a Intervenção no Sindicato dos Bancários

O Golpe Militar de 1964 ocasionou inúmeros prejuízos aos trabalhadores que, além 
de perseguidos, torturados e mortos pelo regime de exceção, acabou por retirar direitos 
trabalhistas conquistados, como a estabilidade e o IAPB – Instituto de Aposentadoria e 
Pensão dos Bancários, dentre outros. A realização de greve ou de qualquer tipo de 
mobilização era proibida, bem como a liberdade de expressão.

Com o Golpe Militar de 1964, José Tavares de Gouvêa Matos teve o seu mandato 
sindical encerrado em 28 de fevereiro de 1964, pois em março daquele ano o Sindicato 
dos Bancários sofre a intervenção do Ministério do Trabalho que indica como interventor 
o Sr. José Adalberto de Toledo, bancário do Banco Novo Mundo S/A, da agência de 
Taubaté. 

Os fundadores da Associação Profissional, em 1959

Benedito Vieira (1959)

Agência do Bradesco, em Taubaté, 1960
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Eleições para Delegado Sindical no Banco do Brasil

Estão acontecendo as eleições para Delegado Sindical no Banco do 
Brasil, inclusive ex-Banco Nossa Caixa. As inscrições vão até o dia 21 de maio. 
A votação vai de 24 à 28 de maio, nas agências. Participe!

Eleições para Delegado Sindical na Caixa

Também estão acontecendo as eleições para Delegado Sindical na Caixa 
Econômica Federal. As inscrições vão até o dia 21 de maio. A votação vai de 24 à 
28 de maio, nas agências. Participe!

Eleições na PREVI: O Sindicato apóia a Chapa 3

Entre os dias 17 e 27 de maio, acontecerá a eleição na PREVI. O Sindicato 
dos Bancários apóia a Chapa 3 - UNIDADE NA PREVI, formada por uma 
ampla aliança das principais entidades do funcionalismo do BB, entre elas quase 
todos os sindicatos de bancários, a grande maioria das federações, as maiores 
associações de aposentados (entre elas AAFBB e AFABBs) e a Anabb. Exerça o 
seu direito, votando!

Acordo Marco Global no HSBC e no Santander

Apesar dos esforços da UNI Finanças e das entidades sindicais em todo 
planeta, as direções mundiais do HSBC e do Santander ainda não abriram 
negociações para discutir um acordo marco global. Por isso, os bancários irão 
aumentar a campanha e turbinar os abaixo-assinados em todo mundo, buscando 
mais adesões de trabalhadores.

Um acordo global significa que o sindicato poderá debater as questões 
que nos dizem respeito, com a direção do HSBCou do Santander, tanto em 
nossos países quanto globalmente. Participe do abaixo-assinado, disponível no 
site do Sindicato dos Bancários (www.bancariostaubate.com.br).

Banco Itaú-Unibanco

Em reunião realizada com os funcionários do banco, no dia 12 de maio, 
na Agência Centro (Taubaté), os diretores Valdir Aguiar e Claudia Gil passaram 
diversas informações aos bancários, além de conhecer as novas instalações do 
banco, que melhoraram muito o atendimento da sua clientela.

Festa dos 50 anos do Sindicato

O local e a data para a festa dos 50 anos do Sindicato dos Bancários já 
estão definidos: será no Sítio do Guedinho, no dia 27 de agosto, onde também 
será comemorado o Dia do Bancário. Fique ligado nas próximas edições do 
“Agita Bancário”, onde traremos mais detalhes sobre a festa.

Mudanças no site do Sindicato

O site do Sindicato dos Bancários passará por uma reformulação para 
adequar-se às novas tecnologias, criando um ambiente mais informativo e 
interativo para o bancário. Durante esse período, todos os acessos ao nosso 
endereço eletrônico serão automaticamente redirecionados para o blog do 
sindicato, alimentado diariamente com notícias e links de interesse da categoria.

Lembre-se: o endereço continuará o mesmo. Acesse e participe do dia-a-
dia do seu sindicato em www.bancariostaubate.com.br
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FICHA  DE  SINDICALIZAÇÃO
SINDICATO DOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE

TAUBATÉ E REGIÃO - FETEC / CONTRAF / CUT

Rua Dr. Silva Barros, 248 - Centro - Taubaté - SP - CEP 12.080-300
Tel/fax. (12) 3621.9751 - Tel. (12) 3633.5329 - Site: www.bancariostaubate.com.br

Solicito minha admissão no quadro de associados desse Sindicato, concordando
cumprir com todas as normas que regem essa entidade.

Nome:

Endereço:

Bairro: CEP: Cidade:

Tel. Res.: Celular: E-mail:

RG: CTPS: CPF: N° de dependentes:

Data Sindicalização: Matrícula no Sindicato: Banco:

Est. Civil: Data Nasc.: Natural de:

Data Adm: Cargo/Função: Tempo de Serviço:

Matrícula funcional: Agência: Lotação:

Nível de Escolaridade: Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior Outros

AUTORIZAÇÃO

Autorizo o desconto, em folha de pagamento, da minha mensalidade como associado do Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos Bancários de Taubaté e Região, CNPJ nº 72.300.064/0001-19.

Assinatura do Associado

Assinatura do Associado

Nome:

Matrícula Banco: Banco: Agência:

Sindicalize-se e aumente a força

para continuarmos lutando por você!
O Sindicato dos Bancários e 

Financiários de Taubaté e Região é uma 

entidade séria, transparente e ética que, 

há 50 anos, está comprometida com a 

defesa dos direitos dos trabalhadores 

bancários. Esta incessante luta que 

assegura que os bancários tenham 

atualmente a mais completa e 

abrangente Convenção Coletiva de 

Trabalho, vigente em todo o país.

Os benefícios que você usufrui, 

como auxílio-creche, jornada de seis 

horas, Participação nos Lucros e 

R e s u l t a d o s ,  v a l e  r e f e i ç ã o  e  

alimentação, 13º, cesta alimentação 

entre outros, e que são ditos como 

“vantagens concedidas pelos bancos”, 

são, na verdade, conquistas das 

negociações, atos, mobilizações e 

greves das últimas décadas. São 

resultados da luta dos trabalhadores, 

organizados pelo Sindicato.

O bancário sindicalizado de 

Taubaté e região é um trabalhador 

privilegiado, que não conta apenas com 

a  a s s i s t ê n c i a  e m  s e r v i ç o s  

i m p r e s c i n d í v e i s  a t r i b u í d o s  e  

obrigatórios em qualquer entidade 

sindical, mas com um Sindicato 

preocupado com o seu bem-estar 

pessoal e qualidade de vida.

Sindicalize-se e ajude-nos a 

continuar a história de lutas e 

conquistas da categoria que marca os 

50 anos de existência do Sindicato dos 

Bancários e Financiários de Taubaté e 

Região. Contamos com você para 

lutarmos pelos seus direitos!

Sindicalize-se já!
Preencha essa ficha e
ligue para o Sindicato:
3621-9751 ou 3633-5329

O que rola nos bancos...
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