Sindicato convoca bancários
do BB para assembleia
No próximo dia 27, trabalhadores irão deliberar sobre o ajuizamento de ações de substituição
processual de 7ª e 8ª horas e de equiparação para atendentes
O Sindicato dos Bancários de Curitiba e região
convoca todos os trabalhadores do Banco do Brasil para assembleia geral, que será realizada na
quarta-feira, 27 de janeiro, no Espaço Cultural e
Esportivo da categoria. Em pauta, a autorização
dos bancários para que a entidade entre com
ações de substituição processual em dois casos:
7ª e 8ª trabalhadas, mas não pagas pelo banco; e
equiparação salarial dos escriturários que trabalharam na Central de Atendimento Banco do Brasil (CABB) em 2005 (confira abaixo mais detalhes
sobre as ações).
Substituição processual – Em alguns casos,
diante do não cumprimento dos direitos dos trabalhadores, o Sindicato busca reparar as irregu-

laridades trabalhistas criadas pelos bancos através
da Justiça. São ações coletivas em que a entidade
é a autora e substituta processual dos bancários
sindicalizados, e por meio das quais busca o ressarcimento de verbas não pagas pelo empregador.
Assim, esse modelo de substituição processual não
configura como uma ação individual (nominal) contra o banco. Também não há necessidade de assinatura de procurações, basta informar os dados
solicitados para ser incluído na ação.
Sindicalize-se – O Sindicato só pode representar, nas ações, os bancários sindicalizados. Por
isso, se você ainda não se filiou a entidade, acesse
o site www.bancariosdecuritiba.org.br e preencha a
ficha de sindicalização, no link Sindicalize-se.

Assembleia
Data: quarta-feira, 27 de janeiro
Hora: 18h30 (primeira convocação)
19h (segunda convocação)
Pauta: autorização de ajuizamento
de ação por substituição processual
Espaço Cultural e Esportivo dos Bancários
Rua Piquiri, 380 · Rebouças
Curitiba · Paraná

Ação de 7ª e 8ª horas

Ação de equiparação CABB

Público-alvo: funcionários que exerceram comissões técnicas de 8
horas (assistente, analista, auxiliar administrativo, gerente de módulo,
entre outras), de janeiro de 2005 até hoje.
Objetivo: cobrar o pagamento como horas extras das 7ª e 8ª horas
trabalhadas, já que a jornada nestas funções deveriam ser de 6 horas.
Como participar: ser sindicalizado e preencher o formulário de cadastro no site do Sindicato.
Prazo para envio dos dados: até 28 de fevereiro de 2010.

Público-alvo: funcionários que exerceram a função de escriturário na
Central de Atendimento do Banco do Brasil no ano de 2005.
Objetivo: cobrar o pagamento do valor da comissão de atendente
para todos os funcionários que trabalharam na CABB com atendimento
telefônico a clientes, porém na função de escriturário.
Como participar: ser sindicalizado e enviar nome, CPF, PIS/PASEP,
data de entrada, saída e comissionamento de atendente na CABB.
Prazo para envio dos dados: até 27 de janeiro de 2010.

Bancário, faça parte da ação da 7ª e 8ª
horas preenchendo formulário de
cadastro no site do Sindicato
Já está disponível na página da internet do Sindicato o formulário de cadastro que deve ser preenchido pelos bancários sindicalizados que queiram
fazer parte da ação de 7ª e 8ª horas. Basta acessar
o endereço www.bancariosdecuritiba.org.br e clicar
no informe localizado na coluna da direita (banner
lateral). Os participantes precisam fornecer os dados pessoais e funcionais e não esquecer de infor-

mar os períodos e a função exercida.
Mais de 400 bancários já ingressaram, por meio
da entidade sindical, com esta ação na Justiça e
o processo está em tramitação. Para o Sindicato,
se todos os trabalhadores cobrarem do banco as
horas não pagas, a categoria irá tornar caro o descumprimento da lei e a luta pela jornada de 6 horas
para todos será fortalecida.

Desrespeito

Bancários sofrem com
discriminação no BB
Trabalhadores com mais de 40 anos têm dificuldade para ingressar no banco.
Sindicato está cobrando explicações da Gepes
A discriminação por idade já se tornou
um problema crônico no Banco do Brasil em Curitiba e região. Funcionários
recém ingressos no banco com mais de
40 anos sofrem esse tipo de violência e
muitos são dispensados nos primeiros 90
dias. Alguns administradores tentam
justificar dizendo que os trabalhadores mais velhos não são aprovados no contrato de experiência por
serem “lentos”, com menos habilidade com o sistema operacional do
banco, e por não terem perfil para a
função bancária.
“Na realidade, esse discurso revela
uma enorme intolerância com os mais
velhos, desrespeitando a experiência profissional, as virtudes e a capacidade de
contribuir para a realização de diversas
funções no banco”, explica André Machado, dirigente sindical e bancário do BB.
Segundo ele, tal postura corresponde a
um modelo “agressivo” de gestão, bem ao
gosto da diretoria de Distribuição e Canais
de Varejo do BB, que tem como único
critério de seleção a capacidade de

suportar a pressão para o cumprimento das
metas (e, nestes casos, esta mentalidade
retrógrada entende a idade como um fator
negativo na contratação).
“Se o banco não limita a idade de ingresso no edital do concurso, não
pode fazer essa distinção na hora
da contratação dos aprovados. Se
os gestores entendem que alguns
colegas não têm perfil para determinada função, então devem designálos para outra mais compatível com
suas habilidades. O que não dá pra
aceitar é o desligamento sumário dos
mais velhos por conta de preconceito
e intolerância. A Gepes deve, emergencialmente, acompanhar cada um desses
casos e dar um desfecho que não seja a demissão”, completa André Machado.
Providências – O Sindicato já enviou uma
carta à Gepes do Banco do Brasil cobrando
explicações sobre essa situação. A entidade
também irá tomar as providências possíveis
para coibir todo tipo de discriminação dentro
do banco, seja por idade, cor, gênero, opção sexual, entre outras.

Eleições da Cassi
serão em abril
Plano Odontológico deve ser prioridade dos representantes eleitos.
Votação acontece de 01 a 09 de abril
Entre os dias 01 e 09 de abril de 2010, acontecem
as eleições para a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi). Na ocasião,
serão eleitos o diretor de Saúde e Rede de Atendimento e os membros nos Conselhos Deliberativo e
Fiscal, que terão mandato até maio de 2014.
A prioridade nessas eleições é a escolha de representantes que defendam a imediata implantação
do Plano Odontológico, conquistado na greve de
2007, mas que até o momento não foi apresentado
pelo BB e pela Cassi. Também é importante que
os eleitos sejam contrários a terceirização do plano.
“A Cassi é dos trabalhadores. E por isso, nessas
eleições, devemos eleger os representantes que
irão realmente defendê-la. É fundamental que os
funcionários votem em candidatos que estão comprometidos com as lutas em defesa dos direitos dos

Retorno das atividades
no Espaço Cultural
Desde o dia 11 de janeiro, os profissionais
que se dedicam a atender os bancários no
Espaço Cultural e Esportivo já retomaram suas
atividades. Os interessados podem fazer uso
das instalações da Academia, que oferece aulas
de pilates, musculação e avaliação física, e
agendar sessões de massoterapia (drenagem
linfática, modeladora, shiatsu e reflexologia
podal). Mais informações, (41) 3322-0200.

Dança de Salão
recomeça dia 5
Os bancários que desejam ‘fazer bonito’ no
Carnaval terão a oportunidade de aprender
alguns passos de samba. As aulas de Dança
de Salão, que acontecem às sextas-feiras, das
19h30 às 21h, no Espaço Cultural, têm o retorno marcado para o dia 05 de fevereiro. Além
dos passos carnavalescos, também será feita a
apresentação e revisão de vários ritmos. Venha
participar de uma aula experimental!

Prepare-se para a
certificação CPA-10
De 01 a 25 de março, o Sindicato oferece
mais uma oportunidade para os bancários
sindicalizados fazerem o Curso Preparatório
CPA-10. O investimento é de apenas R$ 150 e
as aulas acontecem de segunda a quinta-feira,
das 19h30 às 22h30, no Espaço Cultural da
categoria. As inscrições podem ser feitas na
Secretaria Geral do Sindicato. Mais informações
pelo telefone (41) 3015-0523.

Evento debate questões
de gênero e saúde
Nos dias 03 e 04 de março, o Sindicato promove evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e a semana de prevenção a
LER/Dort. O ciclo de palestras irá debater temas
como o assédio moral e a mulher no mercado
de trabalho, entre outras questões de gênero e
saúde do trabalhador. A programação completa
será divulgada em breve no site da entidade:
www.bancariosdecuritiba.org.br.
Orgão de divulgação do Sindicato dos Bancários
e Financiários de Curitiba e Região

bancários e que vivenciem os problemas de nossa
Caixa de Assistência”, ressalta Gilberto Reck, dirigente sindical e bancário do BB.
Durante o processo eleitoral, os bancários devem
escolher os colegas que estejam efetivamente preocupados em melhorar a qualidade do atendimento,
o aumento da rede de credenciados e mais investimentos do BB na saúde dos funcionários.
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