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seU direiTo

Jurídico recupera quase 1 milhão em
direitos trabalhistas em 2013. Bom motivo
para sindicalizar
dicato quase um terço do valor
total de processos até agora.
Para ela, ser sindicalizada e confiar no Jurídico do
Sindicato foi fundamental para
o êxito de seu processo. Faça
como Francisca e sindicalize-se. Solicite a sua ficha agora
mesmo pelo fone 2440-7888
ou escreva para contato@
bangnet.com.br.
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O

Departamento Jurídico
do Sindicato recuperou até julho de 2013,
o valor de R$ 788 mil reais em
processos de ordem trabalhista. São bancários que tiveram
na justiça seus direitos reparados por omissão e ganância dos
banqueiros. É o caso de Francisca Lopes, ex bancária do
Bradesco que recebeu no Sin-
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CamPaNha NaCioNal 2013

Bancários aprovam pauta de
reivindicações

Adjanete Matias, secretária de Assuntos Jurídicos (esq.) e Valdenir Silva, diretor
de Imprensa do Sindicato e funcionário do Bradesco (dir.) entregam o cheque
do processo contra o Bradesco para uma sorridente Francisca Lopes

A

15ª Conferência Nacional dos Bancários
aprovou na plenária final, realizada em 21/07 em São
Paulo, a estratégia, o calendário e a pauta de reivindicações
da Campanha 2013, que terá
como eixos centrais reajuste
de 11,93% (inflação projetada
do período mais aumento real
de 5%), valorização do piso salarial no valor do salário mínimo calculado pelo Diesse (R$
2.860,21), defesa do emprego,
fim da terceirização e combate
às metas abusivas e ao assédio
moral. A pauta de reivindicações será entregue à Fenaban
no dia 30 de julho.
Os 629 delegados que
participaram da conferência
também aprovaram uma agenda política, com temas importantes da conjuntura nacional

CamPaNha de siNdiCalização

Prêmios

Em agosto serão sorteados uma câmera digital e um
tablet 10” para bancários associados de cada Sindicato participante e em dezembro, o sorteio será de um
carro popular zero Km entre todos Sindicatos participantes. Peça sua ficha agora mesmo, ligando para
2440-7888. Se preferir, entre em www.bangnet.com.
br e manifeste sua intenção em sindicalizar. Pode
também enviar seus dados para contato@bangnet.
com.br solicitando a ficha. Participe, Sindicato com
muitos sócios é Sindicato e categoria forte!!!

Cultural / Convênio
Colônia de Férias de indaiá / Bertioga e
Clube de Campo em Biritiba mirim

B

ancário Sindicalizado
passa momentos agradáveis na Colônia de
Férias de Indaiá, Bertioga ou
no Clube de Campo em Biritiba Mirim. O convênio com o
Sindicato garante preços acessíveis e total descontração, em
apartamentos com café da ma-

Programe suas próximas férias!!!
nhã simples, ventilador de teto,
geladeira, mesa de snoker, mesa
de pimbolim, sala de TV, sala
de mamadeira. Obs: Não inclui
roupa de cama. Consulte preços
e condições pelo tel. 240-7888
com Renato, tel. 97580-4030
com Francisco ou escreva para
cultural@bangnet.com.br.
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que precisam ser discutidos
com os bancários e com a população. São eles:
• Combate sem tréguas ao PL
4330, que precariza as relações de trabalho.
• Reforma política, para democratizar o Estado.

• Reforma tributária, para corrigir injustiças.
• Marco regulatório da mídia
visando democratizar as comunicações.
• Conferência Nacional do
Sistema Financeiro.
• Investir 10% do PIB na educação.

• Investir 10% do orçamento
em saúde.
• Transporte público de qualidade.
Para mais informações sobre
a Campanha, acesse:
www.bangnet.com.br ou
www.facebook.com/bangnet.
oficial .
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articipe da 2ª Campanha de Sindicalização 2013 da Fetec – Federação dos Bancários da Cut. É muito fácil: bancário associado
participa automaticamente, fortalecendo as lutas da categoria e
concorrendo a prêmios! Novos sócios também concorrem, bastando
preencher a ficha de sindicalização do seu Sindicato.

FETEC/SP

Representantes dos bancários de Guarulhos na Conferência (esq. p/ dir.): Zinho, Gilmar, Luis, Silvana, Edu, Elenice, Itanir, Mônica, Isane, João e Jessé. Vista geral da plenária (foto à direita)
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renatobrg@gmail.com
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imprensa@bangnet.com.br
seebguarulhos@uol.com.br
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Ter informação é ter poder. Analise os outros lados da história. Acesse,
ouça, assista! Na Rede Brasil Atual de Notícias você lê as matérias, ouve a
Rádio Brasil Atual e acessa a programação da TVT, a TV dos Trabalhadores.
www.redebrasilatual.com.br
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Campanha Nacional 2013

Terceirização

Propostas foram construídas de
forma democrática

Bancários obtém vitória parcial contra PL 4330

Contraf-CUT se reúne com
Fenacrefi e entrega pauta
dos financiários

Foto: Jaiton Garcia

A

Contraf-CUT, federações e Sindicatos entregaram em 16/07 à
Fenacrefi (Federação Nacional de Instituições de Crédito, Financiamento e Investimentos), em São Paulo, a pauta de reivindicações prioritárias dos financiários para a campanha interestadual de 2013.
Os financiários reivindicam reajuste de 12,30%, composto
pela reposição da inflação de 6,95% medida pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor (INPC) entre 1º de junho de 2012 a 31 de
maio de 2013, mais 5% de aumento real, Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) de três salários mais o valor fixo de R$ 4.989,26
e o valor do salário mínimo nacional (R$ 678) para cada uma das
seguintes verbas: auxílio-refeição, cesta-alimentação e auxílio-creche/babá.
Luíza Helena, diretora do Sindicato dos Bancários de Guarulhos
e Região participou da entrega da minuta, e explicou que “os dirigentes
sindicais propuseram a criação de comissão paritária - composta por
representantes dos financiários e das financeiras - para discutir questões
relacionadas à saúde do trabalhador”.
Os sindicalistas reivindicaram ainda que mais empresas façam
adesão ao instrumento de combate ao assédio moral e suspenda o regime de terceirização nos setores de teleatendimento, autoatendimento,
cobrança, cartão de crédito, concessão de crédito e
administração dos dados
cadastrais e contábeis.

Sindicalistas
reivindicam reajuste
de 12,30%, fim da
terceirização e PLR

C

om o auditório tomado pelos trabalhadores e presença maciça
dos bancários, a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados retirou de pauta em 10
de julho o substitutivo do deputado Artur Maia (PMDB-BA),
relator do projeto de lei do deputado Sandro Mabel (PMDB-GO) na Comissão, que, se
aprovado, libera por completo
a terceirização e precariza o
emprego e os direitos dos trabalhadores no Brasil.
O relator e autor do
substitutivo do PL 4330, deputado Artur Maia (PMDB-BA)
foi quem anunciou a retirada
do projeto de lei, como parte de
um acordo confirmado minutos

Diretores bancários de Guarulhos
e Região delegados à plenária da
Regional 5 (acima) e delegação de
Guarulhos e Região no Encontro
Estadual (dir.)

Banco do Brasil

Carlos Neri e seus
boletins antidemocráticos
não revertem decisão da
base em rejeitar CCV

C

ontando com todas as centrais sindicais, no dia 11 os trabalhadores fizeram paralisações, greves, manifestações e
passeatas por todo o país, de todas as categorias profissionais, levando às ruas a pauta da classe trabalhadora, já há muito
entregue ao legislativo e executivo e até o momento sem solução.
O combate ao PL 4330 é um dos carros chefes da mobilização, até porque a maioria da sociedade não tem todas as informações dos impactos e terríveis prejuízos que acarretarão a todos se
essa proposta for aprovada como está. Os outros temas da pauta são:
- Redução da jornada de trabalho para 40h semanais, sem redução
de salários.
- Fim do fator previdenciário.
- 10% do PIB para a educação.
- 10% do orçamento da União para a saúde.
- Transporte público e de qualidade.
- Valorização das aposentadorias.
- Reforma agrária.
- Suspensão dos leilões de petróleo.
Além disso, a CUT está defendendo o
plebiscito da reforma política.

O

diretor de Relações com Funcionários e Entidades
Patrocinadas, Carlos Neri, do Banco do Brasil,
tem enviado Boletim Pessoal aos funcionários do
BB, incitando-os a procurarem os sindicatos e cobrarem a
instalação da CCV, ao mesmo tempo em que desqualifica
os fóruns que tomaram decisão contrária a sua instalação.
Ocorre que em nossa base, Guarulhos e Região, já
foi feita a assembleia que democraticamente e por unanimidade, rejeitou a instalação da CCV, cujo propósito era
indenizar os bancários que tiveram suas funções alteradas,
reduzindo sua carga horária de trabalho de 8 para 6 horas.
Assim como os bancários de Guarulhos, Rio de
Janeiro, São Paulo, Boa Vista e outros, utilizando o seu
direito de decidir, também rejeitaram a instalação da CCV.
Nos locais onde foram aprovadas, a CCV não têm
agradado aos que solicitaram conciliação, pelo baixo valor
que o banco tem oferecido. Isso demonstra que a decisão
dos bancários de Guarulhos e Região está correta, pois defende o justo direito de seus trabalhadores.
“Em virtude dessa política unilateral, frente à gestão do BB, o Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região entrará com uma ação coletiva pelas 7ª e 8ª horas em
favor de todos os bancários do BB de nossa base”, afirma
João Cardoso - Secretário de Relações Sindicais do Sindicato e funcionário do Banco do Brasil.

antes do início da sessão.
O acordo estabelece
a retirada do PL da pauta da
CCJC e a realização de quatro
reuniões semanais da mesa quatripartite (a primeira na terça-feira 15 e as demais nas segundas-feiras seguintes, com data
limite de 5 de agosto), formada
por trabalhadores, empresários,
governo e parlamentares para
se tentar chegar a um acordo
sobre o texto do projeto de lei.
“As paralisações dos
bancos em 4 de julho ajudaram a
reverter o quadro”, analisa Jessé
Costa, presidente do Sindicato, que adverte: “A vitória por
enquanto é parcial pois se não
houver consenso na mesa o tema
será votado. Temos que continuar
alertas e mobilizados”, finaliza.

Plenário ficou pequeno diante de tantos trabalhadores, na sua grande maioria bancários.
Diretores do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região estavam lá (na foto, à esq.)

Caixas x Metas

Santander envia comunicado aos
gestores informando que caixas
não podem ter metas individuais

11 de julho: centrais fizeram
manifestações históricas pelo país

Fotos: Divulgação

s bancários possuem um sistema de construção de minuta de reivindicações dos mais democráticos e participativos do mundo. Começa com as consultas aos funcionários, onde a grande maioria dos anseios, preocupações e
reivindicações são levantadas; passa pelo encontro das regionais,
onde Sindicatos do Estado são agrupados por localização geográfica. No nosso caso, a regional 5, representada por bancários de
Guarulhos, Mogi das Cruzes, Taubaté e suas respectivas regiões.
Os debates das regionais são centralizados no encontro Estadual, onde mais uma vez são analisados, discutidos e
votados, levando assim a pauta do nosso Estado para a Conferência Nacional, relatado na página 1 deste jornal. “Sem
dúvida nosso procedimento permite que a categoria do nosso
imenso Brasil se manifeste, seja ouvida, se sinta representada
e se aproprie da pauta de reivindicações, lutando por aquilo
que foi construído a partir do próprio bancário”, enfatiza Jessé Costa, presidente do Sindicato.
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Diretores do
Seeb Guarulhos
no grande ato
da Paulista.
No destaque,
mobilizações em
Guarulhos levam
para a população a
discussão da pauta
dos trabalhadores

A

pós muitos anos de cobrança das entidades sindicais,
o Santander anunciou finalmente no último dia 4, na
reunião do Comitê de Relações Trabalhistas (CRT),
o comunicado interno sobre as atividades do caixa. No texto,
encaminhado aos gerentes gerais e de atendimento na rede de
agências, consta que os caixas “não podem estar sujeitos ao
cumprimento de metas individuais de venda de produtos bancários, e que a avaliação deve ser baseada pelo atendimento”. O
documento aponta também que “as atividades do caixa devem
ter como foco principal o atendimento eficiente ao cliente, sendo responsável pelas operações efetuadas nos terminas de caixa”. Para nós trata-se de um avanço importante, pois a função
do caixa não é vender produtos, mas fazer um atendimento de
qualidade aos clientes e à população.

Agora é: Fora “Supermania”!

A luta continua, pois teremos que avançar no sentido de
tirar de vez o “Supermania” da área operacional, afinal se pintar
auditoria “eles” não vão querer saber se o GA é bom de vendas
e bate metas, pois, pelas normas, operacional tem que cuidar
dos processos (gestão da agencia) internos. Ofertar e vender é
coisa da área comercial.
Caso algum caixa continue com metas individuais, ele
deve fazer denúncia ao Sindicato. Vamos juntos por fim ao
“Supermania” na área operacional, que o Santander passe para
o comercial, remunere adequadamente, sem metas abusivas e
qualquer tipo de pressão.
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