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#vai ter copa

Copa Bancária 2014 comemora 25 anos do Sindicato.
Faça agora mesmo sua inscrição!

A

XXVIII Copa Bancária está com as inscrições abertas e pretende ser a Copa das Copas! A Vigésima Oitava edição do evento
coincide com o aniversário de 25 anos do Sindicato
dos Bancários de Guarulhos e Região e queremos
comemorar com você essa trajetória de luta do Sindicato na parte esportiva também.
Para começar, mudamos as datas de realização dos jogos para as manhãs de sábado e
“alongamos” o Campeonato, que prevê o início
em 08 de março e uma grande final em 03 de
maio. “Nossa pretensão é resgatar a história do
evento, os grandes jogos, personagens que marcaram a trajetória da Copa”, avalia Jessé Costa,
presidente do Sindicato. “A Copa Bancária é o
evento esportivo que mexe com a categoria e
a cidade, aguardado ansiosamente pelos bancários”, completa Adailton Patrício, diretor do
Sindicato e organizador do evento.

INFORMAÇÕES:

Inscrições: Até 05/03/14.
Bancários e financiários de todas cidades da nossa base sindical podem participar
Sorteio no sindicato: 06/03/14, quinta, 19 hs, na rua Paulo Lenk, 128 - Guarulhos - Centro.
Início previsto do Campeonato (abertura): 08/03/14.
Taxa de inscrição de R$ 100,00 por bancário não sindicalizado ou não bancário
(previsto no regulamento). Se você ainda não é sindicalizado, preencha a ficha da
página 3 e garanta sua participação na Copa sem pagamento de taxa.
Para maiores informações e ficha de inscrição, escreva para contato@bangnet.
com.br ou ligue para F. 2440-7888, com Adailton.
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EDITORIAL

O caos no metrô
paulista aumenta e o governo tucano de Geraldo Alckmin se cala. Tal qual um
avestruz, procura culpados nos “vândalos” (assim
chamadas as pessoas acuadas em vagões lotados, sem
energia e sem ar num dos
dias de pane) enquanto tenta encobrir as evidências
de um esquema milionário
de desvio de verbas via Alston e Siemens.
O impressionante é
que a “mídia” se cala ou
ajuda a acorbertar os fatos, com ajuda da internet
e de um judiciário partidarizado e tendencioso. Nesse cenário, junta-se #nãovaitercopa, black blocs
movidos não por R$0,20 e
sim R$ 150, o ensejo grande dos reacionários de
voltar ao poder absoluto,
protestos em países democráticos, insulflados por
manipulações grosseiras
e uma direita raivosa que
tem no horário nobre do
jornalismo brasileiro seus
principais expoentes.
Esse é o cenário
para 2014, ano onde teremos que ter serenidade,
maturidade e mais do que
nunca pé no chão para saber separar o joio do trigo.
À Diretoria

Dia Internacional da
Conscientização sobre LER/DORT”

D

esde 2000, o dia 28
do mês de fevereiro, é considerado
Dia Internacional do Combate às Lesões por Esforços
Repetitivos (LER), ou Distúrbios Ósteomusculares
Relacionados ao Trabalho
(DORT) como são conhecidos, agora, no Brasil. E para
entender a doença, primeiramente deve-se saber diferenciar a LER do DORT.
Lesão por Esforço Repetitivo (LER): é o
conjunto de síndromes que
atacam os nervos, músculos e tendões (juntos ou
separadamente). A doença
é degenerativa e cumulativa e sempre precedida de
alguma dor ou incômodo.
Distúrbio
Ósteomuscular Relacionado ao
Trabalho (DORT): é igual
a LER, porém a origem do
problema é relacionada diretamente ao trabalho.
Segundo dados do
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS),
mais de 45% dos benefícios previdenciários concedidos tem como causa:
LER/DORT. Consideradas
como questão de saúde
pública mundial, as lesões
são acarretadas por atividades desenvolvidas, diariamente, no ambiente de trabalho, resultando em dor e

sofrimento ao trabalhador,
podendo inclusive atingir
estágios irreversíveis.
Dentre as categorias mais afetadas estão:
os bancários, metalúrgicos,
digitadores, operadores de
linha de montagem, operadores de telemarketing,
secretárias e jornalistas.
CAUSAS DA DOENÇA
O excesso de movimentos repetitivos, a
postura incorreta em longo
prazo, uso demasiado da
força muscular, local de
trabalho inadequado e jornadas excessivas de trabalho são algumas das causas
da doença. Mas, outros fatores psicossociais como a
ansiedade, a depressão e o
estresse ocupacional devido à pressão excessiva, influenciam diretamente para
o agravamento da doença.
Dentre os sintomas
da LER/DORT, o mais frequente é a dor no membro
afetado, que surge lentamente e com o tempo se torna cada vez mais contínua e
intensa, de modo a afetar a
produtividade a qualidade
de vida do trabalhador.
PREVENÇÃO
Além da prevenção por parte das empresas, oferecendo um local

de trabalho confortável e
adequado, é importante
lembrar que o próprio trabalhador deve se cuidar durante o período de trabalho.
É importante:
-Fazer pequenas pausas
em qualquer atividade que
se exerça repetitividade
excessiva ou postura inadequada por tempo prolongado. Durante essas pausas
faça alguns alongamentos
para as áreas de seu corpo
que estiverem executando
a tarefa.
- Atentar para estar sempre com uma boa postura,
incluindo a adequação do
posto de trabalho de acordo
com as características físicas e com a atividade.
- Não fazer força nem
pressão exageradas, repetitivas ou frequentes na
atividade.
Se a prevenção não
foi suficiente e você acha
que sua saúde está comprometida, procure imediatamente um médico e informe-se junto ao Sindicato
dos procedimentos a serem
tomados.

AR CONDICIONADO

Calor dá uma trégua, mas problemas
persistem em alguns locais

S

egundo as leis municipais, os estabecimentos bancários são
obrigados a manter aparelhos de ar condicionado
funcionando no interior de
suas agências (em Guarulhos, Lei Nº 3.922, de 02 de
outubro de 1991). Devido
ao forte calor do começo do
ano, havíamos abordado a

questão na edição anterior
do jornal. De lá pra cá, apesar das temperaturas terem
abaixado um pouco, foram
inúmeros os casos de problemas nas agências.
O Itaú, por exemplo,
foi recordista nesse quesito. Outros bancos também
apresentaram sua cota de
más condições de trabalho,

fazendo com que o Sindicato negociasse caso a
caso, inclusive com paralisações (Itaús Itaquá e Ponte
Grande, BB Paulo Faccini)
a resolução dos problemas.
Denuncie ao Sindicato se
houver problema em seu
local de trabalho, pelo fone
2440-7888 ou contato@
bangnet.com.br
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8 DE MARÇO

O

Dia internacional da Mulher

Congresso cria Comissão Permanente de Combate à Violência contra a Mulher

Congresso Nacional promulgou
em janeiro a Resolução 1/14, que
altera o Regimento Comum para
criar a Comissão Permanente Mista de
Combate à Violência contra a Mulher.
A comissão foi solicitada pelos parlamentares da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito (CPMI) da Violência Contra a
Mulher, que encerraram seus trabalhos em
2013 com a apresentação de 13 projetos de
lei, 1 projeto de resolução e mais de 70 recomendações a diferentes órgãos.
De acordo com a resolução, será
competência da nova comissão:

1) diagnosticar as lacunas existentes nas
ações e serviços da Seguridade Social e
na prestação de segurança pública e jurídica às mulheres vítimas de violência;
2) apresentar propostas para consolidar
a Política Nacional de Enfrentamento à
Violência contra as Mulheres;
3) realizar audiências públicas;
4) solicitar depoimento de autoridades
públicas e cidadãos; e
5) promover intercâmbio internacional
para o aperfeiçoamento Legislativo.
A comissão funcionará até 2026 e
será composta de 37 titulares, sendo 27

deputados federais e 10 senadores, com
mandatos de dois anos.
Fonte: Cut Nacional

BRADESCO

Comerciários que
trabalham com
financiamento serão
bancários

O

s dirigentes sindicais do Bradesco
comemoraram
importante vitória no reconhecimento por parte
do banco dos trabalhadores comerciários da empresa. Após negociações,
o banco acatou proposta
dos Sindicatos em aceitar como bancários essa
parcela da categoria que era discriminada. Dessa
forma, ficam regulamentados a jornada e valor de
salário entre outras conquistas. Participe da assembleia para informar-se sobre essa importante
vitória e mais informações sobre o tema.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Guarulhos e Região, por seu Presidente, convoca todos os empregados da BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, sócios e não sócios,
dos municípios de Guarulhos, Itaquaquecetuba, Arujá, Mairiporã e Ferraz
de Vasconcelos para Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no
dia.11 do mês de março de 2014, em primeira convocação às 18 h e, em
segunda convocação às 18h30, a ser realizada na sede do Sindicato, na rua
Paulo Lenk, 128 Guarulhos Centro SP, para discussão e aprovação da seguinte ordem do dia:
Discussão e deliberação sobre a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho, tendo por objeto o enquadramento de todos os empregados da BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. para a categoria bancária, de modo a
garantir –lhes todas as condições previstas na Convenção Coletiva de Trabalho dos Bancários e a representação pelo Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários e Financiários de Guarulhos e Região – CUT.
.
Guarulhos, 25 de fevereiro de 2014.
Jessé Costa
Presidente

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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