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Ano Novo, Vida Nova!
Tempo de avaliar o que passou, para repetir os acertos e corrigir as falhas, para
perdoar e esquecer as mágoas. É hora de recomeçar. Tantas coisas aconteceram
e, no meio da pressa, parece que nunca temos tempo para realizar nossos sonhos
e projetos. Mais um ano se passou. Foi tudo tão rápido. Você olha para trás e
vê sucessos e decepções, tristezas e alegrias, fantasias e realidades. O peso do
ano velho ainda está em seus ombros, em sua vida, em seu coração. É tempo
de parar. Decrete alguns dias de paz. Dê férias ao coração. Aceite meia hora de
silêncio. Contemple uma flor. Deixe que sua voz interior grite. Nosso complexo
de onipotência cria a ilusão de que podemos funcionar sempre, sem descanso.
O resultado é trágico: estresse, o mal do século. Pare um minuto. Reze. Olhe
para o Universo e veja o que existe de bom.Exercite-se na arte de ser feliz.
Confraternize com todas as pessoas de todo o mundo.

Autor: Pe. Joãozinho - S.C

O Sindicato completa 25 anos em 2014. Paramos por alguns instantes, para
refletir sobre nossa jornada vitoriosa de lutas. Olhando para o passado, vemos a
grandeza e honradez com que essa entidade trabalhou e projetamos um futuro
brilhante nos próximos anos, caminhando juntos rumo a uma sociedade mais justa!

A Diretoria
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VIGILANTES

Ministro assina regulamentação da lei
do risco de vida dos vigilantes

Valorização da categoria
Para o presidente da
CNTV, José Boaventura, a
conquista dos 30% de periculosidade é muito importante.
“Mais importante que o efeito
pecuniário é a valorização”,
apontou. Segundo ele, a lei
regulamentada reconhece a
profissão de vigilante como
de risco e o vigilante passa
a ter ainda mais consciência
disso. “Esta é uma profissão
que cuida e protege no dia

a dia as vidas com a própria
vida”, ressaltou.
Quase 20 anos de luta
O deputado distrital
Chico Vigilante, que lutou por
essa conquista da categoria há
quase 20 anos, citou alguns
momentos da longa trajetória.
“Um filme está passando por
minha cabeça neste momento”,
disse relembrando as primeiras
reuniões para tratar do assunto,
em Brasília e outros estados,
como o Rio de Janeiro.
A
regulamentação
“coroa com êxito a conquista histórica de cada um dos
trabalhadores em segurança
privada deste país”, frisou o
deputado. E fez um novo pedido ao ministro: “para ajudar
a partir de agora em outra luta
da categoria: a criação do Estatuto de Segurança Privada,
que entre outras regras vai
tirar milhares de vigilantes da
clandestinidade”.
Importância do diálogo
O ministro se desculpou com os vigilantes pela demora e destacou a importância

Crédito foto: CNTV

A

portaria aprova o
Anexo 3 - Atividades
e operações perigosas
com exposição a roubos ou
outras espécies de violência
física nas atividades profissionais de segurança pessoal
ou patrimonial - da Norma
Regulamentadora (NR) nº
16. O texto foi elaborado pelo
Grupo Tripartite de Trabalho
(GTT), formado por representantes do governo, trabalhadores e empresários, e depois
referendado na reunião da
Comissão Tripartite Paritária
Permanente (CTPP).

Manoel Dias, assina portaria 1885 que regulamenta a lei 12.740/2012, sancionada em
dezembro do ano passado pela presidenta Dilma Roussef, que estabelece o adicional de 30%
de risco de vida/periculosidade para a categoria.
do processo tripartite de elaboração da norma. “A portaria é
o fruto de um amplo debate tripartite realizado no âmbito do
Ministério do Trabalho. Não
há maneira melhor de fazer
um entendimento senão pelo
diálogo”, declarou. E completou informando que a demora
foi necessária para encontrar
um consenso das partes.
Boaventura foi o coordenador da bancada dos
trabalhadores no GTT e representante da CUT junto com o
secretário de imprensa da Contraf-CUT e coordenador do Coletivo Nacional de Segurança
Bancária, Ademir Wiederkehr.

Vitória
Para Ademir, “a portaria assinada pelo ministro é
mais uma importante vitória
da luta incansável dos vigilantes e amplia as conquistas
históricas da classe trabalhadora do Brasil”.
“Agora sim, depois
desta assinatura e publicação
no Diário Oficial, podemos
comemorar e dizer que os
30% de risco de vida é nosso e ninguém tira. Obrigado
aos que acreditaram e nunca
desistiram de lutar”, conclui
Boaventura.
Fonte: Contraf-CUT com CNTV

CEF

Chapa 130 vence eleição ao conselho
de administração da CAIXA

C

om 13.706 votos, o
que representa 55,85%
dos válidos, a Chapa
130, integrada por Fernando
Neiva (titular) e Maria Rita
Serrano (suplente), apoiada
pela Contraf-CUT, e diversos
sindicatos, federações, Fenae
e várias associações, venceu
também o segundo turno das
eleições para representante dos
empregados no Conselho de
Administração (CA) da Caixa

Econômica Federal. A Chapa
56 obteve 10.834 votos, o que
significa 44,15% dos válidos.
Houve 380 votos em branco
e 907 nulos. No primeiro turno, a Chapa 130 havia vencido
com 6.094 votos, enquanto a
Chapa 56 ficara em segundo
lugar com 4.427 votos.
“Trata-se de uma vitória importante dos empregados da Caixa e nós temos
absoluta certeza de que Fer-

nando Neiva e Maria Rita
Serrano garantirão uma representação real e qualificada
dos empregados na defesa de
seus direitos junto à mais alta
instância de decisão da Caixa, esse banco imprescindível
para o desenvolvimento econômico e social do Brasil”,
comemora Carlos Cordeiro,
presidente da Contraf-CUT.
Para Jair Ferreira,
coordenador da Comissão

Executiva dos Empregados
(CEE/Caixa), “o processo
democrático consolida essa
importante conquista dos
trabalhadores”. Ele destaca a
importância da participação
dos empregados da Caixa.
“Parabéns a todos e todas
que participaram do primeiro
e do segundo turno das eleições, fortalecendo esse novo
instrumento de representação
dos empregados”, destaca.
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FATOS MARCANTES EM 2013
fevereiro

Relembramos aqui alguns
fatos marcantes / importantes
em 2013. Em 2014, nos 25
anos do Sindicato, a luta
continua!

Em fevereiro, o HSBC faturou taça de Campeão da Copa
Bancária 2013.
Foto: Valdenir Silva

março

março

Em março é eleita a Chapa Única Democracia e Ação com 99,2
% dos votos. Jessé Costa assume a presidência por mais 3 anos.

Foto: Eduardo Jacupini

Foto: Jailton Garcia

abril

Em parceria com o Coletivo das Promotoras Legais o Sindicato promoveu no mês das mulheres o evento “Os desafios da
Mulher no Século XXI”.

abril

Em abril, bancários do HSBC paralisam atividades por melhores condições de trabalho.

Foto: Valdenir Silva

Foto: Divulgação

junho

A falta de resposta da superintendência do Santander causou revolta no funcionalismo, que paralisou em abril suas atividades, forçando o banco a receber o Sindicato para negociar.

setembro

Nas grandes manifestações de junho, o Sindicato esteve junto
com a Cut lutando pelas bandeiras históricas dos trabalhadores. O
mês também reservou uma das primeiras vitórias na luta contra o
PL 4330, projeto que terceiriza todo tipo de atividade nas empresas.

Caravanas de agosto prepararam a Campanha que atravessou setembro e outubro numa das maiores greves da categoria,
que terminou em vitória dos bancários.
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

novembro

Churrasco na porta do Bradesco denunciou postura do banco em diversos locais do estado durante a greve, utilizando força
policial para intimidar grevistas.
Foto: Divulgação

Em novembro, aposentou-se Amaury Camargo Schirato,
bancário que ajudou a fundar nosso Sindicato e que foi diretor
em vários mandatos da entidade, incansável na luta da construção de um país mais justo. Foi funcionário da Nossa Caixa
e Banco do Brasil. No dia
da homologação, ao lado
de Elenice Sanson, diretora do Seeb e colega dos
tempos de Nossa Caixa e
Ana Boltes, advogada do
Sindicato.

Foto: Divulgação

outubro
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Mais

Bancário do Itaú ganhou
carro da Campanha de
Sindicalização

O bancário Adriano Ferreira Rodrigues, funcionário do Itaú de
Campo Limpo Paulista em Jundiaí, foi o contemplado no sorteio
da “2ª Campanha de Sindicalização”, promovido pela Federação
dos Bancários da CUT – Fetec/
CUT-SP. Participaram do sorteio

todos os bancários sindicalizados
no estado de São Paulo filiados
aos 15 sindicatos da Federação dos
Bancários da CUT.

Problema de saúde tem que
ser tratado

Bancários acometidos de doenças
do corpo ou da alma devem procurar ajuda. Bancos vêm demitindo bancários acometidos de doença que não apresentam histórico

algum de tratamento ou não se
afastaram por doença, o que complica e muito o trabalho do Sindicato numa possível reintegração
ou processo jurídico. Iniciativas do
Sindicato como uma ação pública contra o Santander (integra em
www.bangnet.com.br) minimizam
os problemas mas, na dúvida, entre
em contato com o Sindicato para
maiores informações.

Aprovado em assembleia geral ordinária em 11/12/13

Cultural / Convênio
COLÉGIO
FORTIORI
Unidade I - Ensino Fundamental
Avenida Júlio Prestes, 982 - Torres Tibagy
Guarulhos - ( 4963-0020
Unidade II - Fortiori Kids - Ensino Infantil
R, Heraldo Evans , 108 - Vila Galvão
Guarulhos - ( 4372-2875
Desconto de 50 % sobre o valor integral da
primeira mensalidade e isenção de matrícula.
www.colegiofortiori.com.br
facebook.com/colegiofortiori

COLÉGIO DAVI DE SÁ
Rua Assis Valente, 162 - Jardim Pinhal Guarulhos
20 % de desconto nas mensalidades, do
berçário ao maternal I.
www.colegiodavidesa.com.br
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