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Sindicato 
readmite maiS 
uma funcionária 
no BradeSco

Veja aS noSSaS 
reiVindicaçõeS 
para a conferência 
nacional doS 
BancárioS
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ExPEDIENTE

Grande final do torneio SilVio 
luiZ  naScimento com feSta, dia 11

Depois de uma semifinal  
disputadíssima em que o 
Bradesco/Praia Grande 
passou pelo Bradesco/
Vila Belmiro por 11 x 5 e 
o Real venceu por 10 x 5 
o Bradesco/Cubatão. As 
finais serão neste sábado, 
dia 11/07, na quadra do 
poliesportivo do Sindicato, 
no morro da Nova Cintra, 
av. Santista, 790.

As partidas terão início 
com as disputas dos 3º e 
4º lugares, às 10h, entre 
Bradesco/Vila Belmiro x 
Bradesco Cubatão, às 
10h45, a grande final en-
tre Bradesco/Praia Gran-
de x Real. Logo após os 

jogos serão entregues 
os troféus aos 1º, 2º e 3º 
lugares, para o artilheiro, 
a defesa menos vazada e 
o melhor jogador do Tor-
neio. A diretoria do Sin-
dicato também fará uma 

Entre as instituições 
financeiras da América La-
tina e dos Estados Unidos, 
o Banco do Brasil foi a que 
teve a maior valorização 
das ações no primeiro se-
mestre. É o que mostra um 
estudo da Economática, 
consultoria especializada 

BancoS BraSileiroS têm 
maior alta naS açõeS

em dados do mercado acio-
nário. Dos seis bancos com 
maior valorização nos pri-
meiros seis meses de 2009, 
quatro são brasileiros.

No período, os papéis 
do BB subiram 80,87%. O 
Morgan Stanley, segundo 
colocado, teve alta de 

78,31%. Bradesco, Itaú-
Unibanco e Santander 
Brasil ocupam, respecti-
vamente, o quarto, quin-
to e sexto lugares na 
lista das ações que mais 
subiram. Nos dados da 
Economática os valores 
foram ajustados para 

o dólar, que no período 
caiu 16,5% em relação 
ao real.

 “Os números mostram 
que os bancos brasileiros 
tiveram uma importante re-
cuperação, principalmente 
no segundo trimestre, o que 
confirma que as instituições 
brasileiras tem uma estrutu-
ra bem diferente da ameri-
cana”, explica Einar Rivero, 
responsável pelos dados, 
gerente de relacionamento 

institucional e comercial 
da Economática. 

Analisem que os ban-
queiros não perdem só 
ganham, vamos lutar para 
valorizar o suor da cate-
goria, que trabalha muito 
para aumentar esse bolo 
dos banqueiros. Quando 
falarem em crise não se 
intimidem, porque a crise 
não os afetou e estão 
jogando a conta para o 
trabalhador pagar.

homenagem ao diretor 
Silvio Nascimento, faleci-
do em 13/02/2009. 

Logo após teremos 
apresentação da Banda 
Garagem Bluseira, forma-
da por funcionários do BB 
e depois pagode com os 
funcionários do Bradesco.

Até o momento o ar-
tilheiro é Alexsandro da 
Silva Abud com 16 gols, 
do Real, seguido de Gio-
vani Russo com 11 gols, 
do Bradesco/Vila Belmiro. 
Todos estão convidados 
para mais este evento 
do Sindicato dirigido aos 
associados e seus fami-
liares. 

a diretoria do 
Sindicato fará 
uma homenagem ao 
diretor Silvio Luiz 
Nascimento, falecido em 
13 de fevereiro de 2009.

prepare-Se 
para a 

12ª feSta 
do cHopp 

Já está marcada para 
acontecer dia 21/08, no 
Ilha Porchat Clube, em 

São Vicente. A diretoria já 
deu início à organização. 
AguArdem mAiores 

detAlhes!!!

A grande final será entre Bradesco/PG e Real
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Sindicato readmite maiS uma 
funcionária do BradeSco 

como proceder no 
caSo de doença ou 

acidente de traBalHo
Em caso de doença ou 

acidente de trabalho o pra-
zo de entrega do atestado 
junto ao banco é de 48 
horas, se a patologia exigir 
afastamento superior há 15 
dias, é necessário também 
ingressar junto ao INSS 
(a partir do 16º dia) com o 
pedido de auxílio doença ou 
doença acidentário.

Alertamos que no Sindi-
cato existe a Secretaria de 
Previdência para atender os 
filiados, sob a coordenação 
do Secretário Manoel Bar-
ros Neto, que cuida do trâ-
mite de documentos, marca 
perícias, efetua pedidos de 
prorrogação, de reconsi-
deração e recursos junto a 
Previdência Social.

Para o auxílio aciden-
te de trabalho ou doença 
acidentário existe a neces-
sidade da emissão do CAT 
(Comunicação de Acidente 
de Trabalho) ou o NTEP 
(Nexo Técnico Epidemioló-
gico Previdenciário), ou seja, 
existir registro da patologia 
junto ao INSS. A empresa é 
responsável pelo preenchi-
mento, mas recusando-se, 
o Sindicato o preencherá 

e após a documentação 
estar completa ingressará 
no INSS com o pedido do 
benefício e a liberação da 
documentação no Instituto.

O bancário acidentado 
terá estabilidade, após a 
alta, de 12 meses. No caso 
de auxílio doença, o afas-
tamento por tempo igual 
ou superior a seis meses 
contínuos, dá estabilidade 
de 60 dias após a alta.

O banco durante o afas-
tamento por período de 
até dois anos terá que 
complementar o salário 
igualando-o ao da ativa e 
efetuar a entrega do vale 
alimentação por seis me-
ses, conforme consta no 
nosso acordo coletivo, na 
cláusula 15, parágrafo 3º.

Utilize a Secretaria de 
Previdência também para 
se aposentar, pois no Sindi-
cato você terá atendimento 
diferenciado junto a Previ-
dência Social. Entretanto 
voltamos a lembrar que 
os serviços são exclusivos 
aos associados. Não perca 
tempo, associe-se para 
fortalecer sua luta para am-
pliar direitos e salários.

3

Demitida pelo Brades-
co em 24 de novembro de 
2008, mesmo em licença 
médica, Paola A. Torsane, 
teve imediatamente o au-
xílio do departamento jurí-
dico do Sindicato, que não 
homologou sua dispensa e 
entrou com ação para sua 
reintegração. Paola, lotada 
na agência Bradesco Ocian/
Praia Grande, foi mais uma 
vítima dos ataques do banco 
contra seus funcionários, 
principalmente os que con-
traem doenças ocupacionais 
devido ao massacre prati-
cado diariamente dentro do 
ambiente de trabalho.

Segundo o departamento 
de Previdência do Sindicato, 
que prestou assessoria para 
a funcionária na realização do 
laudo pericial, apesar de read-
mitida, ela não pode trabalhar, 
pois está afastada pelo INSS 
por doença ocupacional.

BradeSco uSa de 
má fÉ para demitir 

funcionária
Uma outra funcionária 

também sofreu descaso, 
Janete foi demitida por justa 
causa. Apesar de estar em 
tratamento por doença (des-
de 25/09/2008), contraída no 
ambiente infernal dentro das 
agências do Bradesco,  e em 
gozo do auxílio doença pelo 
INSS, desde 13/10/2008. 
O departamento jurídico do 
Sindicato também não ho-
mologou sua demissão, em 
07/01/2009, e o caso está 
na justiça, que já sentenciou 
que o banco usou de Má 
Fé com a funcionária, pois 
pressionou-a depositando as 

verbas rescisórias na justiça, 
para demiti-la unilateralmen-
te sem o aval da subdelega-
cia regional do trabalho. 

O Sindicato vem obtendo 
seguidas vitórias na justiça 
para readmitir bancários 
(as), em todos os bancos, 
mas principalmente no Bra-
desco. Com isso desfaz as 
injustiças praticadas contra 
a categoria. É bom salientar 
que isto está sendo possível 
pelo fato de os funcionários 
acreditarem no trabalho e 
na força do Sindicato para 
defendê-los. Por isso é muito 
importante sindicalizar-se!!!

Hamilton, o carraSco, 
ataca de noVo 

O gerente regional do 
Bradesco, Hamilton, voltou 
a mostrar suas garras e ex-
trapolar do seu poder para 
o mal e demitir funcionários 
doentes. Desta vez foi o caso 
do gerente Ivanildo, da agên-
cia da Vila Caiçara, em Praia 
Grande, que está acometido 

por doença ocupacional.
Não adianta o Hamilton 

dizer que é um cara bom e 
humano, para os interesses 
dele, mas age como vilão, que 
não dá a mínima para a vida e 
a saúde de seus funcionários 
(as). Denuncie os abusos ao 
Sindicato!!!

 Hamilton é “expert” em demitir 
funcionário doente
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O Sindicato enviará 
delegados para partici-
par do 11º Congresso 
Nacional dos Bancários, 
de 17 a 19 de julho de 
2009, para expor suas 
reivindicações, já co-
locadas no Encontro 
Regional e na Confe-
rência Interestadual. O 
Sindicato irá defender 
junto com outras forças 
políticas de esquerda da 
categoria, principalmen-
te ligadas a Intersindi-
cal, um índice de reajus-
te Fenaban de 15,29%. 
Para os empregados 
da CEF um reajuste de 

75,63% e para os funcioná-
rios do BB o índice defen-
dido é de 65,44%. 

Vamos pressionar para 
acabar com a manipulação 
dos bancos sobre seus 
lucros nos balanços, para 
melhorar e garantir uma 
Participação dos Lucros e 
Resultados (PLR) compa-
tível com o montante re-
almente obtido pelos ban-
queiros. Vamos lutar pelo 
salário mínimo do Dieese 
R$ 1.972,00 como piso da 
categoria; para estender 
a licença maternidade de 
180 dias para todas as 
bancárias, pois as funcio-

nárias do BB, CEF e Nossa 
Caixa já conquistaram 
este direito; travar uma 
verdadeira guerra contra 
o assédio moral e para 
pôr fim a qualquer tipo de 
metas, são algumas das 
reivindicações do Sin-
dicato nesta Campanha 
Salarial 2009! 

“A mobilização é a nos-
sa arma mais contun-
dente contra os banquei-
ros para conquistarmos 
nossas reivindicações e 
lutarmos contra o desem-
prego”, reafirma Ricardo 
Saraiva Big, Presidente 
do Sindicato.
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96% doS reajuSteS daS 
cateGoriaS foram iGual 

ou acima da inflação
Segundo o Dieese (Departamento Intersindical 

de Estatística e Estudos Socioeconômicos), nos 
cinco primeiros meses de 2009, 96% das nego-
ciações salariais entre trabalhadores e patrões 
terminaram com reajuste equivalente ou superior 
ao INPC, indicador de inflação calculado pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estas-
tística). No mesmo período do ano passado, a 
taxa foi de 89%.

A análise do Dieese demonstra que 78% dos 
reajustes foram acima da inflação. Na indústria, 
por exemplo, o setor mais afetado pela crise 
econômica internacional, o percentual de reajus-
tes igual ou acima da inflação ficou em 94%. No 
comércio nenhum reajuste foi abaixo da inflação 
e nos serviços, 77,6% dos acordos foram acima 
da inflação, 18,4% igual ao INPC e somente 4,1% 
inferior a inflação.

Os banqueiros lucraram no 1º trimestre deste 
ano R$ 7,5 bilhões. Portanto, têm que reajustar 
bem acima da inflação, porque a crise não che-
gou lá!

Plenário da Conferência Interestadual da Federação

diretoria rumo à 
conferência nacional 
diretoria rumo à 

conferência nacional 


