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CUT/SP inicia coleta de assinaturas para
Reforma Política e por mídia democrática

R

eforma Política - A Reforma
Política visa alterar e dar maior
transparência ao processo eleitoral brasileiro e para que o Projeto de Iniciativa Popular seja reconhecido é necessário coletar 1,4 milhão de assinaturas.
Entre os principais itens do projeto estão: ﬁnanciamento público exclusivo de campanhas políticas, para inibir a
corrupção, a força do poder econômico
e baratear as eleições; o aumento obrigatório da participação feminina nas candidaturas; voto em lista fechada, na qual

o eleitor votará no partido que desejar e
não mais num candidato individualmente, o que garantirá ﬁdelidade partidária
dos eleitos, além de valorização e compromisso com os programas partidários.
Lei da Mídia – A proposta de Lei
da Mídia Democrática (Projeto de Iniciativa Popular da Comunicação Social
Eletrônica) busca um novo marco regulatório para a comunicação do país. Para
este abaixo-assinado são necessárias 1,3
milhão de assinaturas.
O intuito do projeto é garantir liber-

dade de expressão e promoção da cultura
nacional, com pluralidade e diversidade de
ideias; combater os monopólios, proibindo
que em grandes cidades exista um mesmo
dono para emissoras de rádio, TV e jornal;
limitar o tempo para publicidade e merchandising e impedir que políticos sejam
donos de emissoras, entre outros.
Nos canais de comunicação do
Sindicato (www.bangnet.com.br ou
www.facebook.com.br) você tem mais
informações, além de veriﬁcar como
pode participar.
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#partiu CAMPANHA

Reunião entre Sindicato e Fetec
marcou início das discussões
Foto: Valdenir Silva

Curta, compartilhe, comente!!!
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Esses são os canais digitais do Sindicato:
www.bangnet.com.br • www.facebook.com/bangnet.oficial
Notícias, informações, fotos, Bang on line...

Acesse agora mesmo!!!

C

onforme previsto no último
Bang!, em 28 de maio os
dirigentes do Sindicato dos
Bancários de Guarulhos e Região
e da Federação dos Bancários da
CUT SP realizaram reunião para
iniciar os debates da Campanha
Nacional 2013. Apesar da data base
dos bancários ser em setembro,
quanto antes discutirmos os problemas comuns à categoria, melhores
preparados estaremos para a condução da Campanha.

Cultural / Convênio
Loja Virtual Guarumusic têm desconto em
amplificadores Borne e RMV Baterias

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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Posse da nova
diretoria: Mandato
começou em maio
Página 2

Consulta

Próximos passos

A participação do bancário também
já começou, por meio da boa participação
na consulta que servirá de base para construção da minuta de reivindicações. “Vimos
nas agências o empenho do funcionalismo
em responder a pesquisa”, avalia Itanir
Batista, secretário geral da entidade. “A
análise prévia dos resultados mostra que
o bancário está disposto a lutar pelo que
ele acha justo e percebe que o banqueiro
tem condições de atender”, informa Itanir.

Bradesco: Diretores
do Seeb Guarulhos
realizam Campanha
Página 2

Os encontros darão continuidade
aos temas. Os Sindicatos do estado de
Sâo Paulo ﬁliados à Fetec realizam, de 15
de junho a 06 de julho, as conferências
por região. O da regional 5, dos Sindicatos de Guarulhos , Mogi e Taubaté será
em 29 de junho em Mogi das Cruzes e
é aberto a participação dos bancários da
base. Entre em contato pelos canais do
Sindicato e manifeste sua intenção de
participar. Venha pra luta com a gente!

Prestação de
Contas: Assembleia
será dia 19 de junho
Página 2

CUT/SP inicia coleta
de assinaturas para
Reforma Política
Página 4
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POSSE DA NOVA DIRETORIA

Foto: Divulgação

E

Mandato começou em maio

m 05 de maio tomou posse a nova
diretoria do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região. O
mandato é de três anos, e vai até 05 de
maio de 2016. A nova diretoria é composta por 41 diretores, sendo 11 do Santander, 7 do Itaú, 2 do BMB, 2 da CEF,
8 do Banco do Brasil, 7 do Bradesco e
4 do HSBC, contemplando 4 delegacias
sindicais com 2 diretores em Mairiporã,
3 em Ferraz, 2 em Arujá e 2 em Itaquaquecetuba.
Diretoria recém eleita do Sindicato, em reunião de planejamento do mandato

BRADESCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Diretores do Seeb Guarulhos
realizam atividades da Campanha de
Valorização dos Funcionários

Assembleia será
dia 19 de junho

Foto: Eduardo Jacupini

N

o dia 05 de junho os diretores
do Sindicato dos Bancários de
Guarulhos e Região realizaram
atividade nas principais agências do banco Bradesco no centro da cidade. Na ocasião, os dirigentes sindicais do Bradesco
reuniram-se com os funcionários das
agências Guarulhos e Luis Gama, enfatizando os pontos principais das pautas de
negociação especíﬁca com o banco.
Com o uso de faixas, jornais da entidade, jingle “Homem de Lata” e o material especial especíﬁco do banco (jornal
Raios), os dirigentes dialogaram também com população e clientes do banco
sobre a importância da Campanha e os
primeiros passos da Campanha Nacional
dos Bancários 2013.
Estão previstas ainda mais 5 reuniões

Diretores do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e
Região na atividade da Campanha de Valorização dos
funcionários do Bradesco na agência Guarulhos
nas principais agências do banco na base
do Sindicato, previstas para acontecer
até o ﬁm de junho, data prevista para a
apresentação das propostas construídas
durante as negociações que estão ocorrendo entre Sindicato e banco.

Ação firme do Sindicato garantiu reintegração
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ça acidente. Com este histórico em mãos,
a negociação com o banco teve um desfecho feliz, com a devida reintegração da
bancária. Seja você também associado ao
Sindicato. Juntos somos mais fortes!
Diretora do Sindicato
Fátima Ribeiro (esq.)
e Isabel Cristina:
mais uma vitória
do Sindicato na
reintegração de
funcionária

Foto: Valdenir Silva

Após 25 anos de serviços, a bancária
Isabel Cristina B. Griffo, foi demitida em
fevereiro deste ano e, na homologação, o
Sindicato detectou histórico de problemas
de saúde relacionados ao seu trabalho
como bancária. A homologação foi barrada e a funcionária do banco e diretora
do Sindicato Fátima Ribeiro imediatamente começou negociações com o RH.
Paralelamente e com a solicitação
em mãos, o Comunicado de Acidente de
Trabalho foi emitido, e a perícia do INSS
conﬁrmou o benefício 91 – auxílio doen-

No dia 19 de junho às 18 horas, o Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região
realizará Assembleia para apresentar a prestação de contas da entidade, exercício 2012.
“Desnecessário salientar a importância
desta Assembleia”, avalia Márcio Augusto,
secretário de Finanças do Sindicato. “Em
quantos lugares você tem a oportunidade
de avaliar os números compostos pela contribuição do associado e a destinação destes
recursos? Mais do que um direito, participar
desta reunião é um dever”, informa
Márcio. A assembleia ocorre na
sede do Sindicato, na rua Paulo
Lenk, 128 Guarulhos Centro, SP.
O diretor de Finanças Márcio Augusto
salienta a importância da participação
do bancário na prestação de contas
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA PLENÁRIA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SEEB GUARULHOS
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE GUARULHOS E REGIÃO,
por meio de seu diretor presidente, no uso de
suas atribuições estatutárias, legais, por resolução da diretoria executiva e em observância ao
disposto no Estatuto Social da entidade, CONVOCA a todos os associados e não associados
dos municípios de Guarulhos, Arujá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Mairiporã para a
Plenária de Prestação de Contas do Balanço
Patrimonial encerrado em 31/12/2012 e respectivo Demonstrativo de Resultados do exercício
de 2012, que realizar-se-á no próximo dia 19 de
Junho de 2013, às 18 horas, na sede do Sindicato
– Rua Paulo Lenk nº 128 - Guarulhos - S/P.
Guarulhos, 11 de junho de 2013.
Jessé Costa
Presidente
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