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Editorial
Benefícios e serviços
disponíveis aos bancários

Nesta penúltima edição de
retrospectiva do sindicato,
vamos falar dos serviços que
estão à disposição dos bancários, alguns exclusivos aos
filiados. Neste informativo,
você vai ver que a diretoria se empenhou em fechar
novas parcerias e convênios
que beneficiem os associados com descontos, principalmente
na questão de aperfeiçoamento profissional.
Você também vai ver outra promessa de campanha cumprida
por esta diretoria: cursos de CPA 10 e CPA 20 de graça para
os filiados. Foram realizadas mais de 10 turmas nos últimos 4
anos, capacitando bancários de Campo Grande e do interior
do Estado.
Outra questão que vamos tratar é quanto à comunicação do
sindicato, que foi totalmente reformulada para que as notícias
cheguem até a categoria. O site e as redes sociais estão aproximando os bancários com a entidade sindical.
E por fim, um dos serviços mais importantes do SEEBCG-MS: a assessoria jurídica. Com um corpo de advogados
experientes em questão trabalhista, o sindicato tem conquistado vitórias importantes para a categoria, sejam em ações
coletivas ou individuais. Vamos trazer um resumo das principais vitórias e os serviços do jurídico, que vão além das ações
na justiça. Os advogados sempre estão presentes nas assembleias, plenárias e nas homologações no sindicato e, quando
solicitado, nas agências bancárias.
Neste informativo, você vai ver que, sendo sindicalizado ao
SEEBCG-MS, tem diversos benefícios e direitos. Tenha
uma boa leitura!
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Sindicato intensifica
comunicação
Desde 2016, o sindicato,
através da Secretaria de
Imprensa, firmou parceria com a empresa Martins e Santos Comunicação para intensificar a
produção e distribuição
de notícias aos bancários.
Além de tornar mais fácil e ágil o acesso aos
conteúdos sobre as lutas
e conquistas dos trabalhadores do setor bancário para todos os filiados,
a intenção também é
fortalecer a comunicação
da entidade sindical com
a imprensa, para que as
ações em prol da categoria também sejam noticiadas em jornais locais.
O secretário de Imprensa e Comunicação do
SEEB-CG, Rubens Jorge Alencar, lembra que
houve a reformulação do
site para que os bancários
tenham acesso à informação com mais facilidade e comodidade, inclusive pelos dispositivos
móveis como os celulares
e smartphones. “Investimos no site e em novas
estratégias de produção
de conteúdo. Estamos
dando prioridade para
os vídeos, por exemplo,
para atingir mais pessoas. E continuamos com o
trabalho nas redes sociais
e o envio do resumo semanal de notícias nacionais e locais”, esclarece o
secretário.
Rubens Jorge destaca
ainda a importância de

se informar pelos canais de
comunicação do sindicato. “Em momentos como
esses que estamos vivendo nos últimos anos, com
reformas que prejudicam
o trabalhador, o bancário
precisa saber o que realmente está acontecendo e
quais são as ameaças para
a categoria. Assim, ficamos mais fortes e conscientes para enfrentar as
lutas pela manutenção de
direitos”, explica.
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Atendimento jurídico especializado
garante direitos dos bancários

Um dos pontos fortes do sindicato é a defesa dos direitos
do bancário através da Assessoria Jurídica. Em 2017, o sindicato firmou parceria com um novo escritório de advocacia, a Assunção Advocacia.
A Assunção Advocacia é um renomado escritório jurídico
na área trabalhista e com larga experiência no âmbito de
defesa dos direitos trabalhistas da categoria bancária e financiários. Mas, mesmo após a rescisão contratual, o escritório Pereira e Cantero permanece na condução das ações
trabalhistas já em andamento.
“É um escritório que nos assessora para além de Mato
Grosso do Sul, pois tem filiais no Mato Grosso e em São
Paulo. Foi uma mudança que atendeu também as demandas desse novo momento, de reforma trabalhista”, explica
o secretário de Assuntos Jurídicos do sindicato, Orlando
de Almeida Filho.
Desde que o novo escritório assumiu a assessoria jurídica
do sindicato, são mais de 260 ações, entre coletivas e individuais. Só no mês de novembro deste ano, o sindicato
ingressou com 51 ações coletivas para o pagamento da 7ª
e 8ª hora para bancários de vários cargos que atuam em
bancos públicos e privados.
“Temos atendimento exclusivo com o advogado para discussão de rescisão contratual, quando se permite fazer no
sindicato, e a gente também se coloca à disposição para poder fazer nas agências. Outra conquista é que a gente con-

seguiu reverter na segunda instância, no Tribunal Regional
do Trabalho, entendimentos em favor da 7ª e 8ª hora para
trabalhadores da Caixa Econômica”, destaca Orlando.
Nesses últimos anos, o jurídico do sindicato também conquistou outras ações importantes que beneficiam os bancários, como: pagamento da quebra de caixa para os bancários que exercem a função de “caixa eventual” na CEF;
direito ao recebimento da 7ª e 8ª horas para bancários do
Banco do Brasil; pagamento de comissão a bancários do
BB impactados pela reestruturação; entre outras.
O advogado Oclécio Assunção Júnior lembra que a assessoria jurídica do sindicato também garantiu diversas
reintegrações de bancários. “A gente conseguiu reintegrar,
por exemplo, dois funcionários do Banco Bradesco. Uma
bancária tinha sido demitida de forma arbitrária por doença ocupacional e conseguimos reintegrá-la através de uma
tutela de urgência. O outro caso foi de um bancário demitido perto de completar o período para sua aposentadoria,
e a norma convencional prevê a estabilidade, então, conseguimos a reintegração dele também”, explica o advogado
trabalhista.
Plenárias
Os advogados do corpo jurídico do sindicato também participaram, nos últimos anos, de diversas reuniões e plenárias com bancários da Caixa, Banco do Brasil e Bradesco,
por conta das reestruturações e planos de demissão voluntária.
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Cursos gratuitos auxiliam bancários
filiados na certificação ANBIMA
Desde o início da atual
gestão, quase 250 bancários de Campo Grande
e do interior do Estado,
como São Gabriel de Oeste e Terenos, participaram
dos cursos preparatórios
de CPA-10 e CPA-20.
Nos últimos três anos, foram oferecidas pelo menos
10 turmas, com o objetivo
de auxiliar os bancários
que buscam a Certificaç ão
Profissional ANBIMA.
A realização dos cursos
gratuitos para os filiados
foi uma promessa de campanha que foi cumprida
pela diretoria “Bancários
em Ação”. De acordo com
o presidente do SEEB-

-CG, Edvaldo Barros, o
mercado exige atualização
constante dos profissionais
do sistema financeiro e o
sindicato entende essa necessidade.
“Era também uma cobrança dos próprios bancários, então, o sindicato
disponibilizou esses cursos
gratuitos visando tanto a
atualização como o futuro
desses profissionais dentro
das instituições bancárias.
Além disso, é uma forma
de retornar uma parte da
contribuição sindical dos
trabalhadores, é uma maneira de retribuição à categoria”, avalia.

Sindicato amplia número Hotel de trânsito disponíde convênios e parcerias vel para associados
CONVÊNIOS

Concretizando um compromisso de campanha, nos
últimos anos, a atual diretoria do SEEB-CG ampliou
o número de convênios, garantindo aos bancários filiados benefícios e descontos de até 65%, dependendo
da instituição.
Ao todo, são mais de 30
convênios com instituições
da área de educação, pós-graduação, idiomas, agências de turismo, academias,
concessionária de automóvel, saúde animal, bares e

restaurantes, que oferecem
condições especiais aos
bancários associados e dependentes.

Os bancários do interior do
Estado que vêm para Campo Grande podem se hospedar no hotel de trânsito
do sindicato. Para isso, basta
A secretária de Organiza- ser filiado. A hospedagem é
ção e Informática do SE- sem custo para os associaEB-CG, Leila Cristina dos do sindicato e seus dede Oliveira, enfatiza que a pendentes.
atual gestão fechou novas
parcerias voltadas, princi- O hotel que fica no Clupalmente, para a educação. be de Campo do sindicato
“Estamos cumprindo nosso possui quatro apartamentos
compromisso de priorizar individuais e um coletivo,
a educação, qualificação e com camas de solteiro e
qualidade de vida do bancá- casal. Os quartos têm arrio. Hoje, diante das refor- -condicionado, frigobar e
mas, a retirada de direitos banheiro individual. A únidos trabalhadores, e a alta ca responsabilidade do hóscompetitividade no mer- pede é quanto às roupas de
cado de trabalho, o bancá- cama. As reservas são feitas
rio precisa se atualizar, seja pelo telefone do hotel: (67)
com um curso de idiomas 3044-6016.
ou pós-graduação”.

