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HSBC

N

Bancários fecham agências em
protesto contra banco
Foto: Divulgação

o dia 12 de abril os dirigentes sindicais encaminharam Dia
de Luta no HSBC. Na ocasião, diversas agências paralisaram suas atividades, exigindo do banco melhores condições
de trabalho na instituição ﬁnanceira. Em Guarulhos, o protesto atingiu a maior agência do banco no centro da cidade.
Para Júlio César, diretor do Sindicato e funcionário da agência em
questão, o protesto atingiu o objetivo. “Além da situação geral, estamos enfrentando um quadro anormal de problemas na agência Guarulhos. Nossa função é ﬁscalizar e cobrar soluções”, destaca Júlio.
Os bancários também estão insatisfeitos com o plano de saúde e
com o programa próprio de remuneração (PPR) problemas que não
tem sido priorizados para direção da empresa. “Enquanto o descaso
continuar, estaremos mobilizados”, ﬁnaliza Júlio.
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MÊS DO TRABALHADOR

Diretores do Sindicato deram o recado para o banco. À esq., Júlio César, do Sindicato,
informa a população e funcionários sobre os próximos passos da luta

CUT apresenta calendário de
atividades

Cultural / Convênio

A

Sindicato fecha parceria com Colégio e
Faculdade Progresso Vila Galvão

mais nova parceria
do Sindicato proporciona aos bancários e
seus dependentes descontos
imperdíveis nas mensalidades do Colégio e Faculdade
Progresso. E não para por aí.
Aguarde em breve mais novidades e promoções desta
nova iniciativa do Sindicato
junto a esse conveniado!

Colégio Progresso:

23 DE ABRIL – TERÇA-FEIRA
Sarau e Final do Concurso Literário
de Poesia, com premiação
Local: Sede da CUT – R. Caetano
Pinto, 575 – Brás
Horário: A partir das 19h

bolsa de 20% para Educação Infantil (manhã, tarde, integral); 25 % para 1º e 2º ano do Ensino Fundamental (manhã, tarde, integral); 20% para 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental (manhã, tarde,
integral); 6º ano do Ensino Fundamental: manhã 23% e tarde 28%; 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental: manhã 20% e tarde 25%; 20% para 1ª e 2ª séries do Ensino Médio (manhã) e 10% para 3º
ano Ensino Médio de manhã, além de 20% de desconto para o Ensino Médio técnico em informática
no período da manhã.

25 DE ABRIL – QUINTA-FEIRA
Seminário Sindical Internacional
Desenvolvimento Econômico e
Sustentabilidade
Local: Sesc Belenzinho – Av.
Álvaro Ramos, 991 - Belenzinho
Horário: abertura às 9h

Faculdade Progresso: :
a bolsa será de 15% incidente sobre todas as 6 parcelas da semestralidade, aplicados aos cursos de
graduação oferecidos pela instituição.

Saiba mais em www.progressovilagalvao.com.br ou www.faculdadeprogresso.edu.br

C

Loja Virtual Guarumusic têm desconto em
amplificadores Borne e RMV Baterias

omemorado em 1º de maio, o feriado do
Dia do Trabalhador é uma data especial
para a Central Única dos Trabalhadores.
Tanto que as atividades propostas geralmente
abrangem pelo menos um mês, entre comemorações e lutas.
“Neste ano o tema será Desenvolvimento
Econômico e Sustentabilidade”, informa Itanir Batista, funcionário do HSBC, diretor de
relações sindicais e Secretário Geral eleito do
Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região, entidade orgulhosamente ﬁliada a Central

Para o bancário associado o desconto é de 5% sobre todos os produtos da
loja virtual Guarumusic e o parcelamento exclusivo em 2x sem juros ( 50%
no ato + 50% no cheque pré-datado para 30 dias). Os bancários terão um
contato direto exclusivo através de um email personalizado para esclarecerem dúvidas eventuais e efetuarem suas compras. Os compradores poderão
escolher entre o envio pelo correio ou retirar pessoalmente conosco.

www.guarumusic.mercadoshops.com.br
Aldo Di Julho ) 97377-9168 • Laila Fideli ) 99667-1355
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Única dos Trabalhadores. “Em maio nosso Sindicato completa 24 anos de existência e ﬁliação
à CUT. Nossa história confunde-se com a da
Central, uma vez que encaminhamos todas às
lutas da CUT em nossa base”, conclui Itanir.
Como acontece todos os anos, serão realizadas diversas atividades, que têm início no dia
23 de abril e culminam com um grande ato político no dia 1º de Maio, no Vale do Anhangabaú,
a partir das 16h. Veja a programação detalhada
e, se possível, compareça em todas. Sua presença será muito bem-vinda.

Para obter a programação completa e detalhes de como participar,
acesse www.bangnet.com.br seção links úteis – Cut SP e Cut Nacional.

28 DE ABRIL – DOMINGO
I Passeio Ciclístico da Classe
Trabalhadora
Local: largada no Vale do
Anhangabaú, percurso de oito
quilômetros pelas ruas do centro
histórico e chegada no Vale do
Anhangabaú
Horário: 8h15
30 DE ABRIL – TERÇA-FEIRA
Coleta de celulares e Oficina de
Reciclagem – Feira Gastronômica e
Orgânica – Roda de Samba
Local: Vale do Anhangabaú
Horário: a partir das 10h
1º DE MAIO – QUARTA-FEIRA
Feira Gastronômica e Orgânica –
Ato inter-religioso – Show musical
com artistas de renome - Ato
político social (16h)
Local: Vale do Anhangabaú
Horário: a partir das 10h
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CAMPANHA

Foto: Divulgação

A

Luíza Helena (de branco, à dir.) no lançamento da Campanha

CMPETI-Comissão Municipal de Prevenção de Erradicação
do Trabalho infantil lançou, em parceria com o CMDCAConselho Municipal da Criança e do Adolescente a Campanha “Quem dá dinheiro nos faróis incentiva o trabalho infantil”. O
objetivo é o de conscientizar a população sobre os riscos à infância e
a indústria que existe por trás deste tipo de exploração.
Segundo Luiza Helena, diretora do Sindicato que foi coordenadora do CMPETI por três anos, “o trabalho infantil é proibido por lei.
Entretanto, muitas crianças e adolescentes são explorados por adultos
e não têm direitos nem garantias”, explica. “Por trás de cada criança
que pede esmola ou vende produtos nos faróis existe um aliciador ou
incentivador na família”, destaca Luíza.
O trabalho feito por crianças e adolescentes com menos de 16
anos é trabalho infantil, exceto na condição de aprendiz para o qual
existe legislação especíﬁca ou com autorização da justiça para trabalho artístico. Seja trabalhando nos faróis, lava- rápido ou cemitérios,
a criança que é submetida ao trabalho antes do tempo é privada dos
seus direitos, prejudicando seu desenvolvimento.
Fechar os olhos para o trabalho infantil contribui para que essa
criança ﬁque exposta aos riscos da própria atividade e tenha menos
oportunidades no futuro. Portanto, não dê dinheiro nos faróis.Promover o trabalho infantil é crime. Disque 100 para denunciar.

SANTANDER

Movimento Sindical
continua protestos

D

ia 11 de abril foi Dia de Luta dos bancários no banco Santander. Os dirigentes vem alertando a tempos o estado de calamidade que a direção da empresa vem impondo aos seus funcionários com demissões em massa, piora nas condições de trabalho e
imposição de metas cada vez mais abusivas, causando o adoecimento
do bancário e a piora na qualidade do atendimento ao cliente.
Em todo o Brasil foram realizadas paralisações para alertar os
clientes e funcionários sobre os problemas. Em Guarulhos e Região,
os bancários do Santander de Vila Galvão retardaram em 2 horas a
abertura da agência enquanto que em Mairiporã e Terra Preta as agências ﬁcaram o dia inteiro fechadas.
Segundo o presidente do Sindicato Jessé Costa, que é funcionário
do banco, “os protestos serão intensiﬁcados à medida que o banco
continuar desrespeitando o funcionalismo. Queremos seriedade do
banco que tem quase 30 % de seu lucro mundial produzido às custas
do trabalhador brasileiro”, conclui Jessé.
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BRADESCO

SAÚDE

Debate sobre SIPAT
e PCMSO avançam

O

s debates sobre saúde do trabalhador ocorridos
em março entre Fenaban (banqueiros) e a Contraf CUT (bancários) avançaram em dois pontos: avaliação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e questões sobre a Semana
Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT).
Em relação ao PCMSO, ﬁcou deﬁnido de os debates
continuarem nas próximas reuniões para se encontrar
um mecanismo negociado de avaliação do programa,
tendo em vista a melhoria do atendimento, a prevenção
dos adoecimentos e a promoção da saúde. Em relação à
SIPAT, o movimento sindical reivindica que os bancos
se comprometam a informar os trabalhadores e os Sindicatos, com antecedência mínima de 30 dias, sobre a
realização, assim como local, data e tema que será abordado. A Fenaban ﬁcou de avaliar a proposta e responder
na próxima reunião.

Atestados médicos

Os bancos insistem na política de revisão, recusa ou
contestação de atestados médicos quando apresentados
pelos trabalhadores nas agências ou departamentos. O
movimento sindical reivindica o ﬁm da prática discriminatória de ‘classiﬁcação de atestados médicos’. Porém, a Fenaban se negou a negociar o tema.

Metas abusivas

Outro ponto que a Fenaban se recusou a debater foi
em relação às metas abusivas, com o argumento de que
cabe a cada gestão, exclusiva do banco, deﬁnir quais
são as metas.

O

Encontro dos funcionários define
reivindicações específicas

Encontro Nacional dos Funcionários do Bradesco aconteceu nos dias
2, 3 e 4 de abril em Atibaia, no interior de São Paulo, com uma plenária ﬁnal que aprovou as principais reivindicações que nortearão as
negociações especíﬁcas com o banco em 2013.
Os trabalhadores se reuniram em grupos e discutiram temas pertinentes
aos empregados do banco, através dos eixos principais: PCCS/Remuneração,
Programa de Reabilitação Proﬁssional, saúde e condições de trabalho, parcelamento do adiantamento de férias e auxílio educação. Os dirigentes sindicais também aprofundaram as formas de luta, organização e mobilização.
Os empregados do Bradesco aprovaram temas essenciais à categoria no
âmbito do emprego, remuneração, saúde, condições de trabalho, entre outras
importantes questões que passam por novos temas que serão levados a mesa
de negociação. “Foi um importante momento de reﬂexão e encaminhamentos”, indica Valdenir Silva, o Zinho, diretor do Sindicato e funcionário do
Bradesco, presente no Encontro. Fátima Ribeiro, também funcionária e diretora presente, informa que “a intenção é de realizar pelo menos uma vez por
ano uma reunião desse porte. Nossa última reunião nacional aconteceu em
2008 e não podemos deixar um banco tão importante e singular tanto tempo
sem levantar nossos problemas nacionais”, ﬁnaliza Fátima.
Nos próximos dias serão divulgadas mais informações sobre a pauta especíﬁca de reivindicações e demais encaminhamentos do Encontro Nacional.
Fonte: Contraf-CUT / Seeb Guarulhos

Prisma

Os bancos apresentaram a proposta de reativação do
programa Prisma. Trata-se de um convênio entre bancos
e INSS que coloca postos do instituto em suas dependências para prestar serviços previdenciários, em casos
de afastamento de trabalho. Os representantes dos trabalhadores avaliarão a proposta.
Fonte: FETEC SP / Contraf Cut

Participantes do
Encontro. No destaque, os
diretores Zinho e Fátima,
representando Guarulhos
e Região

ITAÚ

Encontro dos funcionários do Itaú discute e
aprova pauta de reivindicações

Pausa de 10 minutos a cada 50 trabalhados

A Fenaban se recusou a levar em conta a proposta do
movimento sindical de pausa de 10 minutos a cada 50
minutos trabalhados. Durante a Campanha Nacional de
2012, ﬁcou deﬁnido entre a Contraf-CUT e a Fenaban
que seriam analisadas as estatísticas de adoecimento da
categoria, de modo a ter instrumentos para averiguar
quais funções são mais afetadas pelas LER/Dort.
Os representantes dos trabalhadores reivindicam a
abertura de informações sobre adoecimento e afastamento dos trabalhadores.
A Fenaban considera a existência de micro pausas e
minipausas no processo de trabalho bancário como suﬁcientes e se recusam a discutir a proposta do movimento
sindical.

Fotos: Zinho Silva / Divulgação

“Quem dá dinheiro
nos faróis incentiva o
trabalho infantil”
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Garra e disposição de luta foi a marca deixada pelos
participantes do encontro. No destaque, Adjanete
Matias (esq.) e Silvana Kaproski, representantes dos
bancários de Guarulhos e Região

T

ambém ocorrido em 2,
3 e 4 de abril em Embu
das Artes, interior de São
Paulo, os funcionários do Itaú
aprovaram uma pauta especíﬁca de reivindicações que
será entregue ainda em abril para o Itaú. O evento reuniu
160 dirigentes de federações e sindicatos de todo o país.
“Há bastante tempo lutamos pelo ﬁm das demissões
e da rotatividade, pela defesa do emprego e pela valorização dos funcionários”, destaca a funcionária do Itaú e
diretora do Sindicato Adjanete Matias. “Também vamos

lutar por previdência complementar para todos os funcionários”,
completa.
Com o objetivo de monitorar
as demissões, a Contraf-CUT irá
disponibilizar uma planilha eletrônica aos sindicatos para registar as
homologações em cada entidade, a
ﬁm de viabilizar um monitoramento nacional. Também foi aprovada
a realização de um seminário nacional sobre remuneração, com o
objetivo de elaborar uma proposta
de plano de cargos e salários para
ser negociada com o Itaú.

Moção de repúdio

Ao ﬁnal do Encontro Nacional,
os participantes aprovaram ainda
uma moção de repúdio ao deputado federal Marco Feliciano (PSC-SP), exigindo a saída imediata
do parlamentar da presidência da
Comissão de Direitos Humanos da
Câmara dos Deputados.

Participação

Pela Contraf-CUT, além do
presidente Carlos Cordeiro,
participaram a secretária-geral
Ivone Silva, o secretário de Finanças, Roberto Von Der Osten
(Betão), e o secretário de Organização do Ramo Financeiro, Miguel Pereira, bem como
os coordenadores da Comissão
de Organização dos Empregados (COE) do Itaú, Jair Alves e
Wanderley Crivellari .O Sindicato dos Bancários de Guarulhos
e Região foi representado pelas
funcionárias do Itaú e dirigentes
sindicais Adjanete Matias e Silvana Kaproski.
No próximo Bang! serão divulgadas mais informações sobre a
pauta especíﬁca de reivindicações
e demais encaminhamentos do Encontro Nacional.
Fonte: Seeb Guarulhos / Contraf Cut
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