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Sindicato completa 36 anos
dia 25 de abril

O Sindicato dos bancários de Jundiaí e região (Seeb Jundiaí)
completa 36 anos no próximo dia 25 de abril. Neste ano o
sindicato tem vários embates pela frente, como a Campanha
Nacional dos Bancários, as eleições gerais de 2022 e também a
eleição da nova gestão da entidade.
O presidente Paulo Malerba, destaca a importância do
Sindicato para toda a região e várias categorias, tornando-se
referência de luta no país.
Após muitos embates, incluindo greves, negociações,
confrontos com a polícia, protestos contra o golpe militar e
manifestações pelas ‘Diretas Já’, os bancários foram se unindo,
fortalecendo suas bases e tornando-se uma das categorias
mais respeitadas e combativas do país e do mundo, e
participando da UNI Global Union, que representa 20 milhões
de trabalhadores em mais de 150 países.

Festa dos Bancários 2022

Associados vão opinar
sobre a realização da festa

A sonhada Festa dos Bancários,
assim como demais eventos, não
ocorre desde 2020 em decorrência
da pandemia.
Neste ano, com a pandemia
em relativo controle e mais
segurança para atividades em
espaços abertos, a diretoria do
Sindicato avalia a volta da Festa,
prevista para agosto. Porém, a
cautela permanece. ‘’Embora já
tenhamos uma abertura para
vários acontecimentos, a exemplo
do Loolapalloza, do futebol, entre
outros, precisamos ter cuidado

por conta das variantes e da
quantidade de pessoas ainda não
vacinadas’’, informa Paulo Malerba,
presidente do Sindicato.
Para tornar a decisão ainda
mais democrática, além de passar
pela Executiva do Sindicato, a
diretoria fará uma consulta aos
bancários das nove cidades que
compõem a base da entidade
sobre o interesse em participar da
festa.
Em breve a consulta será
divulgada em nossas redes.

ELEIÇÕES 2022

Celebridades incentivam jovens a tirar Título de Eleitor e
alcançam milhões na internet
O país tem assistido a uma
avalanche de mobilização viralizar
pela internet e demais mídias
incentivando jovens de 15 a 18 anos
a tirarem o primeiro título de eleitor
para votar nas Eleições Gerais de
outubro. Dezenas de celebridades,
fã-clubes, times de futebol e
instituições públicas e privadas,
além do próprio TSE e dos TREs,
participam da iniciativa. Nos shows
do festival Lollapalooza, grande
parte dos artistas pediram para os
jovens se alistarem a votar. Até o
ator que interpreta o Incrível Hulk
fez apelo em suas redes.

4 de maio é data final
O TSE, Tribunal Superior Eleitoral,
lembra que o alistamento de
jovens de 15 anos de idade que
terão completado 16 até o dia
2 de outubro e de jovens até 18
anos continua até 4 de maio. No
dia seguinte, o Cadastro Eleitoral
será fechado para a preparação da
votação em outubro.
Para tirar o título de eleitor é
muito fácil: tudo pode ser feito
em casa, por meio da internet,
no Portal do TSE. Basta acessar
o Autoatendimento do Eleitor,
clicar em “Atendimento ao Eleitor”,
selecionar “Tirar o 1º Título Eleitoral”
e seguir as instruções da página.
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Bolsonaro usa guerra na Ucrânia como pretexto
para liberar garimpo em terras indígenas
No dia cinco de fevereiro de
2020, o presidente Bolsonaro
(PL) enviou um projeto de lei ao
Congresso Nacional para tentar
cumprir uma de suas principais
promessas de campanha: a
liberação da mineração em
terras indígenas.
Dois anos se passaram sem
que o projeto avançasse. Nos
últimos dias, porém, o governo
passou a usar a invasão da
Ucrânia por tropas russas como
justificativa para acelerar a sua
tramitação.
De um lado, o governo afirma
que a aprovação da matéria
pode acabar com a dependência
do Brasil de fertilizantes
importados de países como
Rússia e Belarus, uma vez que
haveria grandes reservas de
potássio (matéria-prima do
produto) em terras indígenas.
Do outro, lideranças
indígenas e pesquisadores
alegam que a guerra na Ucrânia
é apenas um pretexto para

abrir essas áreas para o setor
da mineração como um todo e
exploração indiscriminada de
hidrelétricas.
Em meio a esse cenário, o
governo vem tentando acelerar
a tramitação do projeto que
libera a mineração em terras
indígenas.
Bolsonaro afirma que a
guerra na Ucrânia é uma
“oportunidade” para o Brasil

aprovar o projeto.
Desde sua campanha
presidencial, em 2018, Bolsonaro
defende a mineração em terras
indígenas. Lideranças indígenas
e ambientalistas criticam o
projeto e argumentam que
a liberação da mineração
nessas áreas pode levar a
problemas econômicos, sociais e
ambientais como o aumento do
desmatamento, especialmente

di
o

A LUTA DOS POVOS INDÍGENAS CONTINUA
Dia do Ín

causado pelo avanço do
garimpo de ouro na Amazônia.
No dia 9 de março o Plenário
da Câmara dos Deputados
aprovou, por 279 votos a 180,
o requerimento do líder do
governo, deputado Ricardo
Barros (PP), para tramitação
em regime de urgência do PL
191/20, sobre a mineração em
terras indígenas.

Genocídio
Bolsonaro pode ser o primeiro brasileiro a se tornar réu no Tribunal Penal Internacional (TPI). Um
pedido de investigação por crimes contra a humanidade e genocídio praticados pelo presidente contra
os povos indígenas foi protocolado na corte em agosto do ano passado pela Articulação dos Povos
Indígenas do Brasil (Apib).
O extenso documento enviado à instância internacional, redigido por advogados indígenas,
apresenta uma série de discursos, decisões - e omissões - registradas desde 1º de janeiro de 2019, início
do mandato de Bolsonaro, que comprovariam a intenção de extermínio dos povos originários. Após
o aumento do desmatamento e das queimadas na Amazônia, o Coletivo de Advocacia em Direitos
Humanos (Cadu) e a Comissão Arns enviaram uma comunicação ao tribunal alegando que os atos de
Bolsonaro implicavam crimes contra a humanidade e incitação ao genocídio de indígenas.

Segundo estudos da Funai, a população indígena no ano de 1500 era de
aproximadamente 3 milhões de habitantes divididos entre mil povos diferentes.
Hoje são 305 povos indígenas, dos quais apenas 114 estão isolados.
Informativo do Sindicato dos Bancários de Jundiaí e Região - Filiado à Contraf/Fetec-SP/CUT
Presidente:
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MÊS DA PREVENÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO

Síndrome de Burnout agora
é Doença Ocupacional

A Organização Mundial da Saúde (OMS) oficializou a síndrome de Burnout como “estresse crônico de trabalho que não foi
administrado com sucesso”.
A nova classificação do transtorno (CID 11) entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2022. Com isso, as empresas deverão
garantir programas preventivos que resultem no bem-estar emocional e na saúde mental dos colaboradores.
Portanto, a partir de agora, as empresas deverão ter mais responsabilidade e compromisso em relação à saúde mental e
emocional dos colaboradores, porque o Burnout será um indicador de gestão assim como o indicador de acidente de trabalho.
“As áreas de RH e Medicina Ocupacional vão precisar contratar uma empresa especializada em saúde mental, responsável por
implementar um conjunto de ações de saúde, contemplando terapias, técnicas, exercícios cotidianos, programação de rodas de
conversas e oficinas temáticas, como informa Erica Hirata, da Faculdade de Ciências Médicas e Saúde da PUC SP.

O que é a Síndrome de Burnout?

A Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento
Profissional é um distúrbio emocional com sintomas
de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico
resultante de situações de trabalho desgastante, que
demandam muita competitividade ou responsabilidade.
A principal causa da doença é justamente o
excesso de trabalho. Esta síndrome é comum em
profissionais que atuam diariamente sob pressão e
com responsabilidades constantes, como médicos,
enfermeiros, profissionais de saúde, professores, policiais,
jornalistas e bancários.

Teletrabalho

Outra pesquisa do Dieese, desta vez sobre
Teletrabalho, mostra o alto índice de pessoas com medo
de ser esquecidos/dispensados (56,8%); ansiedade
(65,4%), entre outras questões preocupantes. Nos
dados preliminares de pesquisa sobre sequelas da
Covid-19, realizado em parceria com a Universidade
de Campinas (Unicamp), também aparecem questões
preocupantes: Não me sinto alegre (45%); cabeça cheia
de preocupações (67,1%).

Estresse Pós Traumático

Além da sobrecarga de trabalho, existe no setor
bancário o risco de assaltos e sequestros com objetivo
de obter dinheiro dessas instituições. Essa situação pode
desencadear transtorno de estresse pós-traumático
(TEPT) na vítima e culminar no afastamento do
trabalhador, além de trazer sérios prejuízos emocionais
para os colegas de trabalho envolvidos afetivamente
e convivendo com o medo de virem a ser a próxima
vítima.
O TEPT surge quando uma pessoa não consegue
lidar com a memória de uma situação traumática e
revive essa situação e ponto da ansiedade e do pânico
começarem a atrapalhar sua vida. Se não tratado o
transtorno pode levar a uma situação mais grave, a
depressão, informa o psiquiatra Cyro Masci.

Confira todas as matérias completas em nosso site

A Lei

De acordo com a Lei, o ponto de partida é um
laudo médico que comprove que o empregado sofre
com a síndrome, além de fundamentar o processo
buscando o histórico do trabalhador, a avaliação do
ambiente laboral - incluindo os fatores causadores da
síndrome, fatores de risco, e relatos testemunhais.
Ainda segundo a Lei, em função da Síndrome de
Burnout ser tratada como uma doença ocupacional,
o empregador tem o dever de emitir a CAT,
Comunicação de Acidente de Trabalho. Além disso,
é garantida ao colaborador, após a alta médica, a
estabilidade provisória no trabalho por 12 meses.

Suicídios na categoria

Recente estudo do Dieese analisou dados da
Previdência Social e apontou os bancos como
responsáveis por 15% dos afastamentos por causas
mentais entre setores de atividade econômica, nos
anos de 2012 a 2017. A proporção aumenta para 16%
se considerar os afastamentos por depressão.
De 1996 a 2005 ocorreu um suicídio a cada vinte
dias entre os bancários. Em muitas situações nos
próprios locais de trabalho. ‘’Os suicídios nos locais
de trabalho são reveladores de profunda degradação
da vida e da solidariedade, fato que não pode ser
banalizado. É uma mensagem extremamente brutal
e aponta ligação com as situações de trabalho”,
informa o psiquiatra Christophe Dejour.

Depressão

Uma metarrevisão de 72 estudos mundiais nos
últimos dez anos, afirma que, quando se trabalha
em condições precárias e com baixo poder decisório
sobre as tarefas, a possibilidade de cair em depressão
é de 77%. Se a insegurança trabalhista é elevada,
a possibilidade é de 71%, e de 77% no caso da
ansiedade. (fonte: ISTAS Barcelona)
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Medidas urgentes
são necessárias

Stalkers*

Pesquisa conduzida na Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da
Unicamp, em 2018, com apoio do Seeb SP, entrevistou bancários
de bancos públicos e privados, que passaram pela experiência do
sequestro no período compreendido entre 2012 e 2014.
De acordo com a pesquisa, tratando-se do sequestro de bancário,
a intimidação ultrapassa os limites do espaço laboral e invade o
espaço privado das vítimas. Nesse tipo específico de violência, os
sequestradores investigam por meses a vida e a rotina do bancário:
núcleo familiar, hábitos, trabalho e lazer. Não costumam usar violência
física, mas desarmam as vítimas com o terror de saberem detalhes de
suas vidas e do funcionamento do banco.

Desamparo

A principal característica da experiência com o sequestro é o
desamparo dos trabalhadores com respeito à organização, à vida familiar
e às condições gerais de existência. Trata-se de episódios que despedaçam
a representação social do que significa ser um bancário comprometido
com os valores organizacionais de confiança da instituição e dos próprios
colegas de trabalho, que o tinham como referência, e da perda de
identidade nas relações familiares e do seu próprio “eu”.

Trauma

Os entrevistados relataram sobre seus traumas, a invasão de suas
residências por homens fortemente armados, às vezes encapuzados;
sobre o que poderia vir a partir daí: torturas, tiros, mutilações, violência
sexual às filhas, para onde levariam a família, o que aconteceria
se não conseguissem pegar o dinheiro do banco e entregá-lo aos
sequestradores.

Bancos camuflam situação

“Nesse sentido, o adoecimento das vítimas permanece na penumbra
e sob o manto da invisibilidade, além de reforçar práticas organizacionais
que não zelam pela segurança e saúde dos trabalhadores. Trata-se
de uma questão de saúde pública, e a divulgação desse estudo é
fundamental para começar a lançar luz sobre uma problemática que
está camuflada pelas instituições financeiras em todo o mundo, dado
reforçado pela escassez de produção científica sobre esse assunto,
o sequestro de bancários”, conclui Juliana Luporini do Nascimento,
orientadora do estudo.

‘’As ameaças ocorrem durante todo o tempo. Chegam a passar
a noite toda com a vítima em casa, até que num determinado
momento levam os membros da família para um cativeiro e
continuam a pressão até o amanhecer, quando o bancário
deve fingir que vai trabalhar normalmente, roubar o dinheiro do
cofre e entregá-lo aos sequestradores em troca da vida de seus
familiares. Os sequestradores abusam dessa vulnerabilidade
familiar’’
explica Graziella Ferrari de Medeiros, uma das autoras do estudo.

Como inúmeras pesquisas indicam, há estreita ligação do
adoecimento com as políticas de pessoal. “Como prescreve a
legislação, precisamos exigir dos bancos políticas efetivas de
prevenção, monitoramento e controle da saúde dos bancários, nas
quais o imperativo seja reconhecimentos dos riscos ergonômicos,
psicossociais e agora o biológico. Da mesma maneira, é essencial
que haja uma atenção aos colegas que adoecem, garantindo
condições para tratamento. E, acima de tudo, o fim das metas
abusivas, o consequente assédio moral e a pressão pelos
resultados’’, diz Mauro Salles, secretário de Saúde da Contraf-CUT.

Trauma X demissão

O secretário de Saúde do Seeb Jundiaí, Natal Gomes,
informa que muitos bancos costumam dar as costas ao
trabalhador que passou por situações críticas, como assalto e
sequestro. ‘’Além dos transtornos mentais, naturalmente baixa
a produtividade do trabalhador também pelo efeito colateral
dos medicamentos. Nesse momento difícil os bancos deveriam
ter um olhar especial de acolhimento. Mas, na maioria das vezes,
a reação é a de eliminar o “problema” demitindo o bancário
adoecido e contratando outro para assumir o posto. Essa é uma
luta constante dos sindicatos não só pela reintegração desses
funcionários mas também para mudar essa lógica de pensamento
tão egoísta e impiedosa dos bancos’’.

Bancário com Burnout consegue Auxílio
por Acidente de Trabalho

Após diagnóstico de síndrome de burnout, um bancário do Rio
de Janeiro conseguiu converter na justiça seu benefício no INSS de
Auxílio-Doença Previdenciário para Auxílio-Doença por Acidente
de Trabalho. A determinação é da 2ª Vara Cível do RJ.
A Justiça decidiu a conversão do benefício, garantindo a
estabilidade trabalhista de 12 meses e a obrigação do empregador
de depositar o FGTS durante o período de licença.
O bancário do Itaú estava com o contrato de trabalho
suspenso devido à incapacidade laboral e sua concessão no
INSS era de Auxílio-Doença Previdenciário, sem relação com o
trabalho. Na ação, o bancário provou, por meio de laudos médicos
e documentos, a pressão e o assédio sofridos no ambiente de
trabalho e que sua doença tem origem ocupacional, justificando a
necessidade da conversão do benefício.

Dia Mundial de Segurança e Saúde do
Trabalho

Em 2003 foi instituído pela OIT o dia 28 de abril como o Dia
Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. No Brasil, a Lei
1121/2005 instituiu a data como Dia Nacional em Memória
das Vítimas de Acidentes do Trabalho. É uma forma de manter
sempre viva a importância da prevenção e o cuidado durante o
exercício do trabalho, por parte de todos.Além da perda de vidas,
incapacitações e danos à integridade física dos trabalhadores,
irrecuperáveis, as perdas decorrentes de acidentes e doenças
do trabalho são estimadas pela Organização Internacional do
Trabalho (OIT) em 4% do PIB, o que ultrapassa o valor de R$ 200
bilhões de reais/ano somente no Brasil.

www.bancariosjundiai.com.br
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Santander

Bancários de todo o país protestam
contra o Santander
Bancários e suas representações sindicais realizaram
em 29/3 oDia Nacional de Luta em Defesa da Vida, por
Melhores Condições de Trabalho e por Contratações pelo
banco Santander. Ocorreram manifestações em frente às
agências e tuitaço nas redes sociais.
O estopim para as manifestações foi a convocação
pelo banco de todos os trabalhadores, mesmo os que têm
doenças que podem ser agravadas pela Covid, incluindo
grávidas e funcionários não vacinados, para o trabalho
presencial a partir de 4 de abril.
“Não concordamos com o retorno dos trabalhadores
com comorbidades ao trabalho presencial. Ainda não
podemos falar no fim da pandemia. Essa medida é uma
temeridade, principalmente com a chegada da variante
Deltacron no Brasil e no mundo”, ressaltou a coordenadora
da COE Santander, Lucimara Malaquias. “Quem determina
o fim da pandemia é a OMS,Organização Mundial da
Saúde, não o governo federal e muito menos o banco”.

Em Jundiaí também houve manifestação contra
o abuso e descaso do banco

Desrespeito aos bancários do Brasil
“A gestão do banco espanhol no Brasil aplica uma política muito prejudicial aos funcionários, com cobrança abusiva de
metas, sobrecarga de trabalho, fechamento de agências, gerando demissões e ou realocações’’, disse o secretário de Assuntos
Socioeconômicos da Contraf-CUT nas negociações com o banco, Mario Raia. ‘’São medidas que transformam o ambiente de
trabalho em um caos, causam o adoecimento dos trabalhadores e prejudicam o atendimento aos clientes”.

Bradesco

TST condena banco a indenizar
securitária que ficou 17 anos sem férias
Uma vendedora de seguros que não teve direito a férias
durante 17 anos de prestação de serviços faz jus a indenização
por “danos existenciais”. A decisão é da Sexta Turma do Tribunal
Superior do Trabalho (TST). Em posicionamento unânime,
os juízes condenaram o banco Bradesco e a Bradesco Vida e
Previdência a pagara indenização de R$ 50 mil.
Para os magistrados, a supressão integral das férias dispensa
demonstração de danos causados à securitária, relativos a
descanso, lazer, convívio familiar e recomposição física mental.
Para a relatora do recurso no TST, ministra Katia Arruda,
ainda na segunda instância (Tribunal Regional do Trabalho da
24ª Região, em Mato Grosso do Sul) ficou demonstrado que a
empregada foi submetida a “clara limitação às atividades de
cunho familiar, cultural, social, recreativas, esportivas, afetivas ou
quaisquer outras desenvolvidas em um contexto de interrupção
contratual representado pelas férias anuais”.
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Nosso Sindicato apoia a Chapa 3 A PREVI PARA OS ASSOCIADOS

ECONOMUS

Eleições começam dia 11 de abril.
Movimento Sindical apoia chapa
‘’A Mudança é Necessária’’

Mais uma vez os participantes do
Economus – entidade fechada
de previdência complementar
dos bancários do BB egressos
do Banco Nossa Caixa – irão
eleger seus representantes nos
conselhos Deliberativo e Fiscal.
As eleições ocorrem entre os
dias 11 e 22 de abril , de forma
virtual, e os associados vão eleger

um representante para cada
conselho.
Nosso Sindicato, junto ao
Movimento Sindical de todo o
país, apoia a chapa ‘’ A mudança
é Necessária’’, que tem como
candidatos Rodrigo Leite, para o
Conselheiro Deliberativo e
Lucas Lima, que concorre com
Conselheiro Fiscal.
‘’O momento é de união para
enfrentar as ameaças que estão
colocadas para nossos planos
de saúde e previdência. Não
podemos descuidar dos nossos
planos de previdência’’, alertam os
candidatos.
Confira detalhes das propostas
em nosso site bancariosjundiai.
com.br

Caixa

Saúde Caixa

FUNCEF

Conselheiros eleitos reivindicam
mais credenciamentos
O aumento dos
descredenciamentos
de serviços médicos do
Saúde Caixa em algumas
regiões do país marcou
os debates da primeira
reunião ordinária, em 2022,
do Conselho de Usuários
do plano de saúde dos
empregados do banco
público, no dia 23 de março.
“A saúde dos usuários não
é mercadoria”, destacaram
os membros eleitos, que
representam os trabalhadores no
colegiado.
Uma das medidas reivindicadas
pelos conselheiros eleitos é
a retomada dos comitês de
credenciamento. “É fundamental
ter comitês regionais com
representações dos empregados e
empregadas, para ajudar a ampliar
essa movimentação por novos

credenciados”.
O Conselho Eleito ainda solicitou
que as reuniões com o GT Saúde
Caixa sejam retomadas. “Muitas
das sugestões do Conselho de
Usuários só têm continuidade e
são colocadas em prática com as
negociações do GT com a empresa,
além do acordo coletivo” , lembra
Zuleida Rosa, coordenadora do
Conselho de Usuários.

CNPC aprova resoluções sobre
resgate parcial e transferência
de gerenciamento dos planos
O Conselho Nacional de Previdência Complementar
(CNPC) publicou duas resoluções que impactam
planos de benefício das entidades fechadas de
previdência complementar, como a Fundação dos
Economiários Federais (Funcef ).
A Resolução 50, publicada no Diário Oficial da União
no dia 23 de fevereiro, permite aos participantes o
resgate parcial das reservas acumuladas em planos
de previdência complementar nas modalidades de
Contribuição Definida (CD) e Contribuição Variável
(CV), como o REB e o Novo Plano.
Sergio Takemoto, presidente da Fenae, destacou que
a aplicação da norma é facultativa às entidades. “É
importante que a Funcef realize uma comunicação
efetiva com os participantes sobre as resoluções e
esclareça que as mudanças não são obrigatórias”,
disse.
A diretora de Saúde e Previdência da Fenae
recomenda aos participantes uma criteriosa
avaliação antes de optar pelo resgate. “Se o resgate
parcial se limitasse às contribuições facultativas, seria
menos prejudicial, mas a possibilidade de resgate
de 20% das normais significa redução no benefício
projetado. É preciso avaliar com muito cuidado”,
salientou.
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Bancário sindicalizado tem descontos!
Novos Convênios
Educação Infantil

Alimentação

Até 35% de desconto para associados.

10% de desconto para associados.

Rua do Retiro, 304.
(11) 99385-5050

www.escolaceduc.com.br
Tel. (11) 94007-6513
Rua Santa Catarina, 250
Vila Progresso - Jundiaí - SP

Associad@s do
Sindicato podem
fazer CPA 10, CPA 20
e muito mais com
custo zero!
Em parceria com o Instituto Fenae, nosso Sindicato oferece
aos bancários sindicalizados uma plataforma EAD (Educação à
Distância) com diversos cursos, que vão desde CPA-10 e CPA-20,
Língua Inglesa, MasterMind, oratória, Matemática Financeira e
até Introdução ao mundo dos vinhos

A inscrição é gratuita e pode ser feita diretamente pelo
e-mail atendimento@bancariosjundiai.com.br. Envie com o
título ”EAD” e no corpo do e-mail coloque seus dados com
nome completo, celular, CPF, agência bancária em que trabalha
e Curso que pretende fazer.

Escolas

Convênios
Educacionais

Faculdades

Descontos

para associados

Capacitação Profissional

Saiba mais em nosso site ou com nossa diretoria

Fale com a gente! (11) 4806-6650 | convenios@bancariosjundiai.com.br

