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CADÊ OS NOVOS EMPREGOS?

SÃO 12,5 MILHÕES DE BRASILEIROS AINDA DESEMPREGADOS!
A Reforma Trabalhista somente beneficiou as grandes empresas e os bancos,
que apenas vêm substituindo os seus empregados regidos pela CLT
por trabalhadores terceirizados, intermitentes, e pejotizados. Pág. 2
t

delegado sindical
Empregados do BB
e da Caixa elegem
seus delegados
Pág. 3
sindicais.

28/11/18
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O SEEB comunica os bancários
filiados que o prazo para solicitar a devolução da taxa negocial
vai de 26/11/18 até 10/12/18.
Mais informações, na página:
www.bancariosblumenau.org.br
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Reforma aprofunda desemprego!
Diretoria do SEEB Blumenau e Região

Completamos agora em
novembro um ano de vigência
da Reforma Trabalhista no
Brasil, com a Lei nº 13.467.
As promessas do Governo de que a Reforma iria
gerar empregos e os níveis de
desemprego iriam diminuir
drasticamente, segundo a
maioria dos deputados e
senadores que votou a favor
da Reforma, não se concretizaram na prática e os trabalhadores sabiam disso.
A Reforma trabalhista
aprofundou o desemprego no
País. Pois, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
12,5 milhões de brasileiros
estão desempregados e
não conseguem emprego,
mesmo com toda a flexibilização em favor do empregador e em detrimento
do trabalhador.
A verdade é que a
Reforma só atendeu aos interesses do mercado financeiro,
dos grandes conglomerados,
grandes empresários e de multinacionais, que querem lucrar
cada vez mais em cima da força de trabalho.
Enfraquecer as entidades sindicais era o objetivo
da Reforma, com o fim imediato do Imposto Sindical,
entre outros, inviabilizando a
organização e o investimento
na luta dos trabalhadores na
defesa de seus direitos.

A precarização do trabalho, com a retirada ou alteração de mais de 100 artigos
da CLT, que protegiam a classe
trabalhadora, e mesmo com a
Terceirização de todas as atividades de uma empresa, abriu
espaço para que o trabalhador
fosse ainda mais explorado,
com perda de muitos direitos, como salários mais baixos e nenhuma condição de
negociação, porque é a parte
mais frágil, inviabilizando,
inclusive, de entrar com ação
contra a empresa, nos casos

de descumprimento da legislação, com ônus da contração
de advogados, e sob pena de
perder a ação por falta de provas e ser condenado a pagar as
custas do advogado da parte
contrária.
Segundo os tribunais regionais do Trabalho, o
número de processos trabalhistas cairam em torno de
65% após a Reforma.
Os impactos da crise econômica gerados pela
ganância empresarial e com

os lucros dos bancos, cada
vez mais estratosféricos, faz
com que não haja nenhuma
perspectiva de crescimento
da economia no País, porque
sem dinheiro no bolso os trabalhadores evitam gastar e se
gastam é com o estritamente
básico, e, naturalmente, o comércio também terá seus prejuízos, desencadeando uma
crise ainda mais acentuada.
O novo governo já acena à população, na grande
mídia, que “o trabalhador terá
que escolher entre mais direito e menos emprego
ou menos direito
e mais emprego”.
Ou seja, a mesma
falácia de que a
CLT ainda é muito
pesada para os empresários, e que
a desoneração da
folha de pagamento
geraria mais empregos no País.
E agora, mais recentemente, o próximo governo
nem mesmo assumiu e já acena também extinguir o Ministério do Trabalho, que é o
órgão federal responsável por
fiscalizar, coibir e punir abusos por parte dos empresários
contra os trabalhadores.
Trabalhadores, a luta
é sua, é nossa, e de todos nós,
para nos mantermos mobilizados no Sindicato em torno de
nossas causas!

Agenda
Voz Bancária é o programa
do SEEB Blumenau e Região
transmitidonaRádioComunitária
Fortaleza,aovivo,àsterças-feiras
às10horas.Participepelotelefone
3378-4093 ou pelo e-mail
imprensa@bancariosblumenau.org.br

Sintonize: 98,3 FM
radiocomunitariafortaleza.com.br
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ASSEMBLEIAS DE CONTAS
28 de novembro
quarta-feira, às 18h30
previsão e suplementação
orçamentárias, no SEEB.

ELEIÇÃO DELEGADOS NA CAIXA
27 a 29 de novembro
de terça a quinta-feira
nas agências e unidades
da Caixa Econômica Federal.

ELEIÇÃO DELEGADOS NO BB
27 e 28 de novembro
de terça a quarta-feira
nas agências e unidades
do Banco do Brasil.
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delegados sindicais

Empregados do BB e da Caixa elegem delegados

Eleição para delegados
sindicais do Banco do Brasil.
Edital de Convocação nº
019/2018.
Faço saber aos interessados do BANCO DO BRASIL
S.A. e associados do Sindicato
dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Blumenau e Região que nos dias
27 e 28 de novembro de 2018,
será realizada a Eleição para
Delegados Sindicais do Banco
do Brasil S.A, com atuação na
base territorial do SEEB Blu-

menau, ficando, a
partir desta data o
prazo para as inscrições de candidaturas, sendo que
poderão ser eleitos
05 (cinco) delegados em nossa base.
As
inscrições
podem ser feitas
pelos interessados até o dia
22/11/2018, na secretaria do
Sindicato dos Bancários de
Blumenau e Região, que funcionará nos dias úteis no período das 8 horas às 17 horas.
As eleições se darão diretamente nos locais de trabalho na data aqui mencionada,
com mandato de 1 (um) ano a
partir da Eleição.
Blumenau, 07 de novembro de
2018.
Sônia Regina Pereira de Araújo, secretária geral.

Eleição para delegados
sindicais da Caixa Econômica
Federal.
Edital de Convocação nº
020/2018
Faço saber aos interessados da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL e associados do
Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos
Bancários
de Blumenau e Região que nos
dias 27, 28 e 29 de novembro de 2018 será realizada a
Eleição para Delegados Sindicais da Caixa, com atuação na

base territorial do Sindicato, ficando, a partir
desta data o prazo para as
inscrições de candidaturas, sendo que poderá ser
eleito 01 (um) Delegado e
um Suplente por agência/
departamento, com mandato de 1 (um) ano a partir da Eleição.
As inscrições podem
ser feitas pelos interessados
até o dia 22/11/2018, na secretaria do SEEB, que funcionará
nos dias úteis no período das 8
horas às 17 horas.
As eleições se darão diretamente nos locais de trabalho na data aqui mencionada,
estando todos os empregados
lotados nas agências/departamentos aptos a votarem.
Blumenau, 07 de novembro de
2018. Sônia Regina Pereira

de Araújo, secretária geral.

Sindicato volta a alertar SEEB convoca filiados
O Sindicato volta a
alertar os bancários, conforme
matéria sobre vendas ilegais
dentro dos bancos, na edição
anterior do Folha Extra, que
mesmo a venda casada, defendida por alguns como normais
nas transações bancárias, é
proibida pelo Banco Central
do Brasil, na Resolução 2.878
de 26.07.2001, e caracterizada
como crime no Código de Defesa do Consumidor.
Bancários têm sido
demitidos pelos bancos, alguns, inclusive, por justa causa.
E é por isso que o SEEB Blumenau e Região vem alertando constantemente a categoria a seguir os normativos do

banco,
independentemente
de qualquer orientação contrária, pois quando o problema
aparece por denúncia ao SAC,
à Ouvidoria, ao Banco Central,
ou mesmo por ação judicial de
clientes, a inspetoria dos bancos apuram a denúncia e, se
constatada, vem o velho ditado:
“a corda arrebenta sempre do
lado mais fraco”. Ou seja, é o
bancário responsabilizado com
sua demissão.
Bancários devem denunciar ao Sindicato se essa
prática estiver ocorrendo dentro de sua agência, a fim de que
o SEEB possa orientar in loco,
para não colocarmos nossos
empregos em risco!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 021/2018
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Blumenau e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
82.663.949/001-36, por sua presidente em exercício abaixo assinado, convoca pelo presente Edital todos os empregados bancários, filiados, em dia com seus deveres sindicais das agências dos
bancos da base territorial deste Sindicato, para ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINARIA (AGE) e ASSEMBLEIA GERAL
ORDINARIA (AGO) que se realizará no dia 28 de novembro de
2018, às 18h, em primeira convocação e às 18:30, em segunda
convocação, na sede administrativa do Sindicato, sita na Rua Coronel Vidal Ramos, 282, para discussão e deliberação acerca da
seguinte ordem do dia:
1. AGE – Apresentação, discussão e votação da Suplementação
Orçamentaria do exercício de 2018.
2. AGO – Apresentação discussão e votação da Previsão Orçamentaria, Ação Sindical para o exercício 2019.
		
Blumenau, 12 de novembro de 2018.
Nilse Teresinha Rigo Noriller - presidente em exercício
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Banrisul propõe Plano de Desligamento
O Banrisul apresentou à Fetrafi-RS, agora
em novembro, proposta de
formalização de ACT para
Plano de Desligamento por
Aposentadoria Voluntária.
A proposta de ACT
contempla a indenização
com quitação plena das
verbas decorrentes do contrato de trabalho mantido,
nos termos do artigo 477-B
da CLT, e indenização sem
quitação geral.
Empregados
que
optarem pelo acordo de
quitação plena, o incentivo financeiro é 44% para
comissionados e 70% para
não comissionados, 100%
a título indenizatório, sobre as verbas salariais, por
ano de trabalho efetivo
no Banco, considerando a
fração de meses.
Aos empregados que
não optarem pelo acordo
de quitação plena, o incentivo financeiro é 15% para

comissionados e 25% para
não comissionados, 100%
a título indenizatório, sobre as verbas salariais, por
ano de trabalho efetivo
no Banco, considerando a
fração de meses.
Em ambas as situações apresentadas, o empregado que optar pelo
PDAV receberá ainda o
valor de R$ 5.372,10 em
parcela única, equivalente
a 6 meses de auxílio cesta
alimentação, a ser creditado no cartão Banricard
Alimentação.

As verbas salariais
e os valores considerados
para efeito de cálculo serão
aqueles vigentes em 31 de
outubro/2018.
O público alvo é
600 empregados, tendo-se
como critério o maior tempo de Banco.
A adesão ao Plano
é voluntária e o prazo para
manifestação por parte dos
empregados é do dia 28 de
novembro a 18 de dezembro/2018.
Os desligamentos
deverão ocorrer entre 02

de janeiro e 28 de fevereiro/2019. O empregado
poderá escolher a data do
desligamento neste período, todavia cabe à Gestão
de Pessoas, após análise e
adequação do local de lotação do empregado, validar a data pretendida.
A Fetrafi-RS esclarece que recebeu a
proposta do Banrisul à
tardinha do mesmo dia da
publicação nos meios de
comunicação. E que diante
do fato ocorrido, a Federação veio a público explicar
que o movimento sindical
cutista tem por princípio
a defesa dos empregos e
nunca negociou ou assinou
nenhum acordo de plano
que vise à demissão dos
Bancários – PDVs.
A Fetrafi-RS finaliza
dizendo que o movimento
sindical não irá “avaliar ou
analisar” o que está sendo
proposto pelo Banco.

Costelaço reúne bancários na sede
Esta foi a décima
edição do tradicional
Costelaço, que foi realizada no sábado, 10 de
novembro.

O Sindicato promoveu
o Costelaço dos Bancários
na sede campestre.

que puderam soborear a
verdadeira costela de fogo
de chão, numa tarde diferente de muita confraternização.

Estas e outras fotos
podem ser visualizadas na
página do Sindicato, em
“Fotos e Eventos”:
www.bancariosblumenau.org.br

O Evento contou com a presença de
quase 100 pessoas, entre
bancários e dependentes,
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