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CAIXA

Após vários meses de 
reivindicação o movi-
mento nacional dos 

empregados da Caixa obteve 
conquista no último dia 30. Foi 
aprovada a participação de Ma-
ria Rita Serrano, representante 
suplente dos trabalhadores, 
nas reuniões do Conselho de 
Administração do banco. Até 
então, somente o titular do 
cargo, Fernando Neiva, tinha 
essa prerrogativa. 

“Lutamos por isso durante 
os últimos oito meses. Essa 
conquista garante que nossa 
representação no CA ocorra de forma plena, 
como definido pelos empregados quando da 
nossa eleição”, comemora Maria Rita, que 
também é diretora do Sindicato. Ela lembra 
que as eleições ocorreram em dois turnos, 
que no primeiro concorreram outras 114 
chapas e que representa o maior colégio 
eleitoral entre os empregados da Caixa, o 
estado de São Paulo. “As eleições foram 

N o acordo coletivo do Banco do Brasil 
2014/2015 foi inserido na cláusula 
do vale-transporte (12ª) a possibili-

dade do empregado receber em dinheiro a 
partir de primeiro de fevereiro do próximo 
ano (veja a íntegra da cláusula abaixo). 

O bancário optante pelo Vale-transporte 
terá seu valor correspondente de pagamen-
to antecipado em dinheiro até o quinto dia 
útil de cada mês.

"É importante ressaltar que o vale-
-transporte só pode ser utilizado para o 
transporte público, do trabalho para casa e 
de casa para o trabalho, e conforme prevê 
o artigo 7º, §3º, do Decreto nº 95.247/87 
3° a declaração falsa ou o uso indevido do 
Vale-Transporte constituem falta grave", 
explica Otoni Lima, secretário de Assuntos 
Jurídicos do Sindicato e funcionário do BB.

 

Empregados obtêm vitória 
no CA da Caixa

Participação da conselheira Maria Rita Serrano nas reuniões é aprovada, 
fortalecendo representatividade e democracia

democráticas e trans-
parentes. Agora, com 
minha participação 
nas reuniões, há a 
garantia real de re-
presentatividade”, re-
força. 

A presença do su-
plente nos debates 
já ocorre em outros 
colegiados, como no 
Conselho Delibera-
tivo da Funcef. O CA 
da Caixa é formado 
por cinco indicados 
pelo banco, pelos dois 

eleitos (titular e suplente) e por um presi-
dente. O mandato dos eleitos é de três anos. 
Fernando Neiva e Maria Rita Serrano foram 
eleitos no início de dezembro de 2013, e 
a posse foi realizada quase quatro meses 
depois, já que dependia de alteração em 
artigo do Estatuto da Caixa que restringia 
a participação de todos os empregados no 
processo de gestão. 

No último 30 de outubro a Funcef 
apresentou proposta de metodologia 
elaborada por um grupo tripartite 

formado por representantes da Fundação, 
Caixa e Previc (Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar) para via-
bilizar a incorporação do REB pelo Novo 
Plano. Segundo o presidente da Fundação, 
Carlos Caser, a proposição já foi aprovada 
pela executiva da Funcef e será colocada em 
votação na próxima reunião do Conselho 
Deliberativo, em 5 de novembro.

A apresentação da proposta a ser ava-
liada pela Comissão Executiva de Emprega-
dos (CEE/Caixa-Contraf/CUT) foi uma das 
conquistas da campanha salarial 2014. “É 
uma reivindicação que vem desde 2006, 
quando foi implementado o Novo Plano”, 
afirma o diretor sindical e funcionário da 
Caixa Jorge Furlan. “Ao longo desses anos 
são quase 13 mil participantes acumulando 
prejuízos, porque poderiam estar em um 

Representante dos empregados, 
Maria Rita passa a participar das 

reuniões do CA da Caixa

Conquista na proposta do REB
plano de benefício melhor”, acrescenta a 
coordenadora da CEE, Fabiana Matheus, 
para quem a metodologia formulada pelo 
grupo tripartite atende aos princípios defen-
didos pelas entidades representativas dos 
empregados e aposentados, resguardando 
os direitos e obrigações dos associados ao 
REB e ao Novo Plano. 

Após aprovada na Funcef a proposta 
deverá ser avaliada também pela Caixa e 
novamente pelos órgãos controladores, 
Dest e Previc.

BANCO DO BRASIL

Bancários 
do BB poderão 

receber 
vale-transporte 

em dinheiro

ERRATA - Na edição 854 do NB, na página 3, a expressão homofóbica foi 
usada incorretamente. O correto, no caso, era a palavra homoafetivo.
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SAÚDE

Após a distribuição de broches em 
formato de laços cor de rosa, para 
alertar as mulheres sobre a impor-

tância dos exames preventivos ao câncer 
de mama e outros que podem adoecer o 
organismo feminino, durante o Outubro 
Rosa, o Sindicato retorna às agências neste 
mês para falar sobre a saúde dos homens. É o 
Novembro Azul, que pretende conscientizar 
sobre a importância do diagnóstico precoce 
do câncer de próstata. 

Dessa vez, o símbolo escolhido é o bigo-
de, que cria a expressão movember – uma 
junção, em inglês, das palavras moustache 
(bigode) e november (novembro). O movi-
mento surgiu na Austrália em 2003 no Dia 
de Combate ao Câncer de Próstata, em 17 
de novembro, e ganhou projeção interna-
cional. Um grande problema a enfrentar 
no combate a esse câncer é o preconceito, 

Outubro rosa, novembro azul: 
cores alertam para cuidados com a saúde  

Importância do diagnóstico precoce de cânceres move campanhas em todo o mundo

já que muitos homens se recusam a fazer 
o exame de toque retal, o mais eficaz para 
diagnóstico.

Prevenção - De acordo com dados do 
Instituto Nacional de Câncer José Alencar 
Gomes da Silva o câncer de próstata é o 
segundo mais comum entre os homens 

no Brasil - atrás apenas do câncer de pele 
não-melanoma. Em valores absolutos, é o 
sexto tipo mais comum no mundo e o mais 
prevalente em homens, representando cerca 
de 10% do total de cânceres. Sua taxa de 
incidência é cerca de seis vezes maior nos 
países desenvolvidos em comparação aos 
países em desenvolvimento. 

Os exames preventivos devem ser feitos a 
partir dos 40 anos em caso de pacientes com 
alto risco (ocorrências na família antes dos 
65 anos); 45 anos para homens negros ou 
com parentes de primeiro grau que tiveram a 
doença antes dos 65 anos e 50 para todos os 
homens. “É importante que, como no caso 
das mulheres, todos se conscientizem da 
necessidade da prevenção, que deve ocorrer 
não só nos meses de campanha, mas todos 
os dias do ano”, destaca a diretora sindical 
Elaine Cristina Meirelles.

A Prefeitura de São Caetano sancionou em 29 de outubro a lei 
5235, que trata da segurança nos estabelecimentos bancários. 
Pelo aprovado, os bancos terão que instalar mecanismos de 

proteção como biombos, vidros blindados e câmeras com capacidade 
de gravação e resolução para identificação de rostos, entre outros 
itens.

O projeto é bastante similar ao já apresentado pelos diretores 
do Sindicato a vereadores da cidade, há cerca de sete anos. A ques-

tão da segurança bancária é 
prioridade para as entidades 
bancárias cutistas. Um projeto-
-piloto fruto de parceria entre a 
Contraf-CUT, a CBTV (confede-
ração nacional dos vigilantes) 
e os bancos já é desenvolvido 
com êxito em cidades de Per-
nambuco, e a última campanha 
nacional da categoria bancária 
conquistou sua extensão a no-

SEGURANÇA

São Caetano sanciona lei de segurança bancária
Mecanismos de proteção devem ser instalados nos bancos em 120 dias; 

tema é prioridade para entidades bancárias da CUT

vos municípios.
Quando deputado estadual pelo PT, Vanderlei Siraque também 

apresentou projeto sobre o assunto, resultando na lei estadual 
14.364/11. No entanto, a maioria dos bancos não cumpre o estabe-
lecido pela legislação. No caso de São Caetano, cujo projeto de lei é 
de autoria do vereador José Roberto Xavier (´Dr.Xavier´, do PMDB), 
há um prazo de 120 dias para que os bancos façam as adequações; se 
isso não ocorrer haverá advertência e mais 10 dias para acertos e, em 
caso negativo, multa. O valor ainda depende de regulamentação. Se a 
situação não for resolvida em 30 dias o banco poderá ser interditado.

Para o diretor sindical Gheorge Holovatiuk a iniciativa é positiva, 
mas é fundamental que exista fiscalização constante. “Sabemos da 
importância da segurança bancária para preservar a vida dos bancá-
rios, clientes e sociedade em geral, coibindo principalmente os casos 
de ´saidinha de banco´”, afirma, lembrando que o Sindicato está 
sempre à disposição para orientações e trabalha para que todas as 
cidades da região adotem a legislação. Lei similar foi sancionada em 
20 de maio passado em Ribeirão Pires, e o Sindicato entregou ofício 
notificando as agências.
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A vitória da presidenta Dilma Rous-
seff (PT) nas eleições presidenciais 
é motivo de alegria para o Sindica-

to, que desde o início expressou de forma 
transparente seu apoio à reeleição. No 
entanto, é preciso destacar que os avan-
ços desejados não serão possíveis sem a 
mobilização e pressão dos trabalhadores. 

É preciso entender que a presidenta 
não governa o País sozinha. Como agra-
vante, os parlamentares eleitos em 5 de 
outubro consolidaram uma maioria conservadora na Câmara. De 
acordo com levantamento feito pelo Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar, o Diap, houve aumento de militares, 
religiosos, ruralistas e outros segmentos, constituindo o Congresso 
mais conservador do período pós-1964.

Justamente por isso os trabalhadores precisam estar atentos 
e, junto a suas entidades representativas, exigir que suas reivindi-
cações sejam encaminhadas e aprovadas. “Nós sempre fizemos e 
continuaremos a fazer nossa parte em defesa da categoria bancária 
e dos trabalhadores brasileiros. Nas eleições, defendemos o projeto 
que preserva empregos e distribuição de renda. Os trabalhadores 
mostraram sua força. Agora vamos para a fase da cobrança”, destaca 
o presidente do Sindicato, Eric Nilson.     

A reeleição de Dilma e a 
força dos trabalhadores

Novos avanços dependem de organização 
e muita pressão, já que novo Congresso 

tem maioria conservadora

NOVOS CONVÊNIOS
Chocorey - Chocolates  
Desconto de 5% a 10% de acordo com o valor da compra
Rua Presidente Carlos de Campos, 95 - Centro - Santo André - SP 
Fone: (11) 4316-0141

Fabiana Villas Boas da Silva - Psicóloga  
Desconto de 25% sobre a tabela do Conselho Federal de Psicologia
Rua Monte Casseros, 281 - sala 4 - Centro - Santo André - SP
Fone: (11) 99423-5274

Maxirent Locação de Veículos
Desconto de 10% sobre as diárias para lojas Brasil, 15% para a Loja São 
Bernardo do Campo e 10% para reservas com pre pagamento no Brasil
Rua Senador Vergueiro, 37 - Centro - São Bernardo do Campo - SP
Fone: (11) 2374-1052

Pousada Caborê Parati
20% desconto em baixa temporada e 10% de desconto em alta 
temporada, pacotes e feriados
Avenida Caborê, 12 - Caborê - Paraty - RJ 
Fone: (24) 3371-7520 / 3371-4482

Supervisão Vistorias Automotivas – Unidade Mauá
Laudo para transferência de Veículos em Mauá, procedência, vistoria 
cautelar, checagem de originalidade, pesquisa BIN e pesquisa leilão  
Desconto de 10% em todos os serviços de vistorias
Rua Almirante Tamandaré, 505 - Vila Bocaína - Mauá - SP 
Fone: (11) 3565-9291


