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FESTA FESTA FESTA

P

27 de agosto – Bancários de
Guarulhos e Região tem FESTA!!!

ara comemorar seu dia, os bancários sindicalizados de Guarulhos e Região estarão em festa!
Será na Praça do Boteco, em Guarulhos, a partir das 18 horas do dia 27 de agosto (terça). Haverá
sorteio de brindes da Campanha de Sindicalização.
Bancário sindicalizado tem direito a um convite gratuito com passe livre aos comes e bebes. Pode também solicitar um convite para acompanhante ao preço
de custo que será informado posteriormente.
Mas atenção: as reservas são feitas EXCLUSIVAMENTE por e-mail, de 19 a 23 de agosto no festa2013@bangnet.com.br. Serão apenas 300 convites,
distribuídos por ordem de reserva.

CAMPANHA NACIONAL 2013

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!!!

O

Começam as negociações

Comando Nacional dos Bancários, coordenado pela Contraf-CUT, entregou em 30/07 à
Fenaban, em São Paulo, a pauta de reivindicações da Campanha 2013, aprovada pela 15ª Conferência Nacional dos
Bancários realizada de 19 a 21 de julho.
A primeira rodada de negociações no dia
8 de agosto discutiu sobre o bloco condições de trabalho, que envolve saúde do
trabalhador, metas abusivas, assédio moral e segurança bancária.
Na sequência da reunião com a
Fenaban, o Comando Nacional entregou
as pautas de reivindicações especíﬁcas às
direções do Banco do Brasil e da Caixa
Econômica Federal. A primeira rodada de
negociações com o BB foi marcada para
14 de agosto, às 13h, em Brasília, também

sobre o tema saúde e condições de trabalho. Com a Caixa, o calendário de negociações será deﬁnido nos próximos dias.
A Campanha Nacional dos Bancários deste ano tem como eixos centrais
reajuste de 11,93% (inﬂação projetada

Diretores do Sindicato
dos Bancários de
Guarulhos e Região,
no ato que marcou a
entrega da minuta para
a Fenaban

Cultural /Convênio

Pousada Vale Encantado – Biritiba Mirim

A

gora ﬁcou fácil ter um clube para sua família. Bancário associado paga apenas R$ 300 no título familiar,
em 3 vezes de R$ 100 ou mensalidade de R$ 28,25
por mês. Se preferir, pode ainda optar por pagar R$ 56,50 bimestralmente. Acesse www.valeencantado.com.br Entre em
contato pelos tels. 2785-0881 ou 97580-4030 ou escreva para
avatar@avatarconvenios.com.br.
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do período mais aumento real de 5%),
elevação do piso salarial ao valor do salário mínimo calculado pelo Dieese (R$
2.860,21), defesa do emprego, ﬁm da terceirização e combate às metas abusivas e
ao assédio moral.
Foto: Divulgação
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Serviço: Festa dos Bancários de Guarulhos e Região - 27 de agosto – a partir das 18 horas
Praça do Boteco - Rua Diogo Farias, 307, Centro, Guarulhos – SP
Bancário sindicalizado tem direito a um convite gratuito, reservado exclusivamente pelo e-mail festa2013@bangnet.com.
br, com o título Festa, contendo nome completo, banco e agência, telefone para contato e solicitação de convite para
acompanhante se for o caso. Importante: o correio eletrônico festa2013@bangnet.com.br somente estará disponível de 19 a
23 de agosto. NÃO SERÃO COMPUTADAS RESERVAS FEITAS ANTES OU DEPOIS DESTAS DATAS.

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.
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As principais reivindicações da Campanha Nacional dos Bancários 2013
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• Reajuste salarial de 11,93%, composto de 5% de aumento real,
além da inﬂação projetada de 6,6%.
• PLR: três salários mais R$ 5.553,15.
• Piso: R$ 2.860,21 (salário mínimo do Dieese).
• Vales alimentação, refeição, 13ª cesta e auxílio-creche/babá:
R$ 678 ao mês para cada (salário mínimo nacional).
• Melhores condições de trabalho, com o ﬁm das metas abusivas
e do assédio moral que adoece os bancários.
• Emprego: ﬁm das demissões, mais contratações, aumento da
inclusão bancária, combate às terceirizações, especialmente

ao PL 4330 que precariza as condições de trabalho, além da
aprovação da Convenção 158 da OIT, que proíbe as dispensas
imotivadas.
• Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para todos os bancários.
• Auxílio-educação: pagamento para graduação e pós-graduação.
• Prevenção contra assaltos e sequestros, com o ﬁm da guarda
das chaves de cofres e agências por bancários.
• Igualdade de oportunidades para bancários e bancárias, com a contratação de pelo menos 20% de trabalhadores afro-descendentes.
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TORNEIO DE INVERNO

Anote o calendário e participe!

Bradesco Timóteo levantou a taça

Departamento
alerta para a
importância da
impressão do
holerite

REFORMA POLÍTICA
A edição de julho da Revista do Brasil, cujo exemplar o bancário
associado recebe em casa, traz um interessante editorial sobre a
reforma política, reproduzido abaixo:

C

om o avanço tecnológico, muitos bancos passaram a disponibilizar
o holerite apenas on-line. Esta
forma é interessante para o bancário, pois permite a consulta
dos seus recibos de pagamento
não apenas no local de trabalho.
No entanto, alguns
bancos disponibilizam apenas
holerites de um determinado
período; após, o bancário não
consegue mais visualiza-lo.
Pior: quando ocorre a rescisão
do contrato de trabalho o bancário ﬁca sem acesso a este documento que é essencial, principalmente se ele pretender entrar
com uma reclamação trabalhista. Por este e outros motivos,
orientamos que você bancário,
imprima e guarde mensalmente
seus holerites e também os recibos de férias.
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povo quer inﬂuir mais. E a política
pode mais. Todos gastaram anos falando sobre a necessária reforma política, agora as ruas exigem
Desconﬁe se ler ou ouvir em algum
lugar que as manifestações de junho – que espantaram, assustaram e também emocionaram
o país – eram previsíveis. Não, ninguém sabia.
Como em 2008, quando uma crise ﬁnanceira
surpreendeu e estremeceu o mundo. Em geral,
o máximo que os analistas econômicos, políticos e, por que não?, esportivos podem fazer
é tentar explicar ou buscar em algum canto da
memória ou da teoria alguma justiﬁcativa para
fatos que volta e meia mudam a história.
No caminho, surgem oportunistas de
plantão, tentando adaptar fatos a suas convicções e interesses. Sob o manto da impar-

cialidade, elegem culpados e tentam pôr seus
propósitos à frente. Há também os interessados em fabricar crises, os inconformados derrotados em outros carnavais, e aqueles sempre
inclinados à tentação autoritária.
Um fato: o que aconteceu durante
duas semanas em algumas das maiores cidades brasileiras atropelou as agendas, as visões
acomodadas e os atores de sempre. A plateia
vaiou e jogou tomates. Pode ter atingido alvos
errados aqui e ali, mas demonstrou claramente
sua insatisfação. Outro fato: houve, sim, muitos avanços e redução de desigualdade nos
últimos anos. Mas milhões de brasileiros seguem vivendo sob más condições, com suas
demandas por saúde, educação e por transporte público decentes. O cotidiano ainda é difícil
e irrita o cidadão.
No plano do poder, a política reforçou a sensação de mal-estar. O país apresentou melhorias sociais e econômicas, mas as
instituições permanecem com seus vícios. O
governo, a oposição, os partidos, todos gastaram anos falando sobre a necessária reforma
política porque, como alertam movimentos
sociais e da cidadania, a “força da grana” tem
inﬂuência excessiva no processo eleitoral e na
vida pós-urnas. Como nada sai do lugar, a falta
de transparência agrava a desconﬁança.
O governo tem a oportunidade de ouvir mais os movimentos sociais que querem
avançar na democracia e nas conquistas sociais. É hora de esses movimentos disputarem
a agenda. De o Parlamento legislar. De as instituições demonstrarem sua importância. De
o Estado agir em consonância com o que se
ouviu em junho – e que já se ouvia ao longo da
história. O povo quer inﬂuir mais. E a política
pode mais.

C

om “chuva” de gols em todas partidas disputadas, o Bradesco Timóteo sagrou-se campeão do Torneio de Inverno
de Futsal dos Bancários de Guarulhos e Região. Foram 9
gols a 1 contra o Bradesco Vila Endres na fase classiﬁcatória, 6 a
4 contra o HSBC na semi-ﬁnal e 4 a 0 contra o Santander na ﬁnal.

Fotos: Leonardo Imbiriba

Até 27 de agosto: Mini caravanas de divulgação nas cidades de Guarulhos e Região
12 e 13 de agosto: Mobilizações contra o PL 4330 – Projeto de Lei que regulamenta a Terceirização
22 de agosto: Dia de Luta dos Bancários – Passeata em São Paulo
27 de agosto: Caravana da Fetec em Guarulhos e Festa comemorando o Dia dos Bancáros na Praça do
Boteco, em Guarulhos
28 de agosto: Dia do Bancário
Até 29 de agosto: Caravanas nas cidades dos Sindicatos da base da Fetec SP
30 de agosto: Greve de 24 horas

JURÍDICO

3

8 equipes disputaram o torneio, que teve seus jogos realizados no
mês de julho. A classiﬁcação ﬁnal ﬁcou assim:
CAMPEÃO: Bradesco Timóteo Penteado
Vice Campeão: Santander
3º Lugar: HSBC
4º Lugar: Bradesco Cumbica
Melhor Goleiro: Fabiano - Bradesco Timóteo
Artilheiros – empatados, com 9 gols cada:
Kaike - Bradesco Timóteo
Severino – HSBC

Severino (esq.) e Kaike recebem da diretora do
Sindicato Silvana Kaproski o troféu de artilheiro,
pelos 9 gols de cada no Torneio

Segundo o próprio, são 10
premiações de melhor goleiro,
entre Copa e Torneio. Por via das
dúvidas, Fabiano (com o filhão)
recebe de Elenice Sanson, diretora
do Sindicato, mais um troféu pelo
mesmo motivo

Ao lado de Fabiano (de novo erguendo uma taça!) Jessé Costa (dir.), presidente do Sindicato e
Adailton (esq.) entregam froféu de Campeão à equipe do Bradesco Timóteo

Bancários do Santander misturam-se aos diretores do Sindicato na comemoração pela
conquista de vice na competição

Leandro Stocco (dir.) recebe do Secretário
Geral do Sindicato Itanir Batista o troféu
de terceiro colocado para o HSBC

CEF

Delegados Sindicais
foram eleitos

Além de ter os diretores Eduardo Capelo e Mauriti
Yamada, os funcionários da Caixa Econômica Federal de
Guarulhos e Região agora contam também com delegados
sindicais eleitos democraticamente nas agências. São eles:
• Carlos Augusto Rodrigues – Itaquaquecetuba;
• Reinaldo José da Veiga Junior – Vila Galvão;
• Deborah Cristina Torres – Guarulhos;
• Roberto Rodrigues Leite – Mairiporã.
“Nossa expectativa é melhorar ainda mais o contato
com o funcionalismo da CEF”, informa Eduardo Capelo.
“Temos enorme disposição para trabalhar, mas contamos
com 1 diretor liberado da Caixa para trabalho sindical. Como
a base é muito grande, os delegados terão um importante papel na ajuda da organização dos trabalhadores”, ﬁnaliza.
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