
ANO XXI - Nº 240 - MAIO/2014  - ÓRGÃO INFORMATIVO DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE GUARULHOS E REGIÃO

w w w . b a n g n e t . c o m . b r
FETEC/SP

2014 é o ano de relembrar 
a trajetória de lutas do 
Sindicato dos Bancários 

de Guarulhos e Região, filiado 
com orgulho desde sua funda-
ção à Central Única dos Tra-
balhadores. Aliás, as duas lutas 
se fundem, pois a Central tem 
atualmente apenas mais 5 ani-
nhos que o Sindicato. Muito 
já foi feito para contar, relem-
brar e vislumbrar essa história: 
os shows de Kátya Teixeira, 
Amaury Falabela e Walgra 
Maria, a final da Copa Bancária 
2014, a peça “Carne” celebran-
do o Dia da Mulher, a exibição 
do filme “Garotas do ABC” no 
Cine Debate... Muito ainda está 
por vir (veja calendário na pági-
na 4) e você é protagonista nes-
sa história que não acaba aqui. 
Pelo contrário, celebra o início 
de mais uma jornada de lutas 
que nunca acaba! Parabéns ban-
cários, parabéns Sindicato!!!

Bancários de Guarulhos e Região em greve na 
porta do Itaú Capitão – 1989

Relembre conosco a vitoriosa 
história de luta do Sindicato

25 ANOS

Primeira diretoria eleita do Sindicato de 
Guarulhos e Região – CUT – 1989

Outubro de 1995, na antiga sede (Rua Olinda 
de Albuquerque). Assembleia lotada discute 

Campanha Salarial

Entidade sempre proporcionou espaço de debate 
para a sociedade. Na foto, em 1999 (10 anos de 

Sindicato) grupo discute Assistência Social

Fotos: Arquivo

Foto: Esdras

Solenidade de Comemoração aos 25 
anos do Sindicato dos Bancários de 
Guarulhos e Região - CUT

“A persistência é o caminho do êxito”.
Charles Chaplin

Onde: Clube de Vila Galvão
Rua Santo Antônio, 937 - Vila Galvão - 
Guarulhos - SP

Pedimos a gentileza de confirmar a 
presença até 28 de maio, quarta-feira, 
pelo correio: contato@bangnet.com.br 
ou fone (11) 2440-7888

30 de maio de 2014 - 19 horas
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Novidade da convenção ainda gera 
dúvidas. Prazo para usufruir benefício 

termina em 31 de agosto
A folga assiduidade é 

uma conquista da 
Campanha Nacional 

do ano passado e já está em vi-
gor. Porém, é preciso observar 
as regras para utilizar o benefí-
cio.  Em 31 de agosto encerra-
-se o período para utilização 
da folga referente ao acordo do 
ano passado, cláusula que será 
renovada na negociação desse 
ano, portanto essa conquista 
não acaba. Após a leitura, caso 
persista alguma dúvida, entre 
em contato com o Sindicato.

CLÁUSULA 24ª FOLGA 
ASSIDUIDADE Convenção 
Coletiva 2013 - 2014

Os bancos concederão 
1 (um) dia de ausência remu-
nerada, a título de “folga as-
siduidade”, ao empregado em 
efetivo exercício na data da 
assinatura da Convenção Co-
letiva de Trabalho e que não 
tenha nenhuma falta injusti-
ficada ao trabalho no período 
de 01/09/2012 a 31/08/2013.

Paragráfo Primeiro
Para gozo do benefício, 

o empregado deverá ter, no mí-
nimo, 12 (doze) meses de vín-
culo empregatício com o banco.

Parágrafo Segundo
O dia de fruição 

ocorrerá impreteri-
velmente no perío-
do de 01/09/2013 a 
31/08/2014 e será de-
finido pelo gestor em 
conjunto com o em-
pregado.

Parágrafo Terceiro
A “folga assiduidade” 

de que trata esta Cláusula não 
poderá, em hipótese alguma, ser 
convertida em pecúnia, não po-
derá adquirir caráter cumulativo 
e não poderá ser utilizada para 
compensar faltas ao serviço.

Parágrafo Quarto
O banco que já con-

cede qualquer outro benefí-
cio que resulte em folga ao 
empregado, tais como “faltas 
abonadas”, “abono assiduida-
de”, “folga de aniversário”, 
e outros, fica desobrigado do 
cumprimento desta cláusula, 
sempre observando a fruição 
dessa folga em dia útil e den-
tro do período estipulado no 
parágrafo primeiro.

FOLGA ASSIDUIDADE

Apenas uma das crises
de Alckmin

O nível do Sistema da 
Cantareira, a maior 
fonte de abasteci-

mento de água da região 
metropolitana de São Paulo, 
atingiu em maio um dos pio-
res recordes negativos em 
anos: opera com apenas 8 % 
da sua capacidade.

Desde fevereiro o 
sistema vem apresentando 
sucessivas quedas em seu ní-
vel. Medidas para a diminui-
ção do consumo, no entanto, 
demoraram para aparecer. 
Por cálculo eleitoral, o go-
vernador Geraldo Alckmin 
(PSDB) descartou a possi-
bilidade de aplicar o rodí-
zio de água – pelo menos 
com esse nome – quando o 
nível da água ainda estava 
próximo dos 20%. Com o 
prolongamento da estiagem, 
o governo anunciou neste 
mês algumas medidas de 
incentivo à economia, en-
quanto prefeituras da região 

que não diminuíram o con-
sumo foram punidas. É im-
portante lembrar que, após 
as grandes chuvas do verão 
2009/10, o sistema chegou a 
100% de sua capacidade até 
dois anos atrás, de acordo 
com informações do próprio 
governo estadual.

Apesar de a crise ter 
estourado em fevereiro, a 
queda do volume do Siste-
ma Cantareira é constante 
desde maio do ano passado. 
Por que medidas de precau-
ção não foram tomadas com 
antecedência é uma pergunta 
que permanece sem resposta. 
O Ministério Público de São 
Paulo está investigando o 
caso. Se vai dar em algo ou 
em água, é o que veremos...

ÁGUA EM SP

Foto: D
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Abolir o racismo e
contratar mais negros

Os bancários enfren-
tam diversas formas 
de discriminação nos 

bancos. Uma delas é o racismo, 
que ainda é bastante visível na 
contratação, na remuneração e 
na ascensão profissional.

No mercado de traba-
lho, a taxa de desemprego con-
tinua sendo maior entre a popu-
lação negra. Um dos motivos é 
o alto índice de rotatividade 
no setor. Os bancos continuam 
demitindo muitos funcioná-
rios com mais tempo de casa 
e, contratando menos e com 
salários mais baixos, maximi-
zam os lucros em detrimento 
da intensificação da exploração 
da mão de obra, acompanhadas 
com as demissões. 

Na composição dos 
altos cargos, como diretorias, 
conselhos de administração e 
superintendências, bem como 
nos demais níveis hierárquicos 
e de composição do quadro de 

funcionários, como operacio-
nal, técnico gerencial e admi-
nistrativo, a presença de ne-
gros e negras é muito pequena. 

Neste 13 de maio, data 
da chamada “abolição da es-
cravatura”, a Contraf-CUT 
reforça o mote “Vamos abolir 
a discriminação e promover 
a inclusão: Por mais contra-
tações de negros e negras”, 
definido no 1º Fórum sobre 
Invisibilidade Negra no Siste-
ma Financeiro, realizado pela 
Contraf-CUT, em novembro 
de 2011, em Salvador.

A data lembra a assi-
natura da Lei Áurea em 1888 
(125 anos atrás), que aboliu 
formalmente a escravidão de 
negros e negras no Brasil. Po-
rém, não eliminou os precon-
ceitos e as discriminações en-
tre homens e mulheres, entre 
brancos e não brancos. 

Fonte: Contraf Cut

13 DE MAIO
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Contraf-CUT debate bancarização de 
trabalhadores da Fináustria com Itaú

A Contraf-CUT, fede-
rações e sindicatos se 
reuniram na manhã do 

dia 13 de maio com a direção 
do Itaú para discutir a ban-
carização dos trabalhadores 
da área de financiamento de 
veículos, a Fináustria. Trata-
-se de um setor do banco que 
possui 1.829 empregados em 
todo o país. 

Na negociação, ocorri-
da na sede da Contraf-CUT, no 
centro de São Paulo, o supe-
rintendente de relações sindi-
cais do Itaú, Marco Aurélio de 
Oliveira, afirmou que o banco 
pretende integrar os trabalha-
dores, que hoje são comerciá-
rios, à categoria bancária. 

Para Carlos Cordeiro, 
presidente da Contraf-CUT, é 
fundamental garantir os diretos 

previstos na Convenção Cole-
tiva de Trabalho dos bancários 
para esses trabalhadores. 

“O piso desses trabalha-
dores gira na média de R$ 900,00 
como comerciários. Com a banca-
rização passará para R$ 1.648,12, 
que é o piso da categoria bancária, 
beneficiando imediatamente mais 
de 500 trabalhadores da área de 
financiamentos. Eles também 
continuarão recebendo as co-
missões pelo financiamento de 
veículos”, afirma Carlos Cor-
deiro. 

Pela proposta apresen-
tada, os trabalhadores terão 
direito à PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados), 
PCR (Participação Comple-
mentar nos Resultados), au-
xílio-educação, reembolso do 
combustível ao utilizar auto-

móvel no trabalho e 
todas as demais con-
quistas da categoria. 

“Outra mu-
dança importante 
está na jornada de 
trabalho, que passa a 
ser de 6 horas em vez 
de 8 horas diárias, 
alcançando cerca de 
1.600 trabalhadores. 
A jornada trabalha-
da aos sábados será 
considerada hora ex-
tra com adicional de 
50%, e aos domingos e feria-
dos a hora extra terá adicional 
de 100%. Os trabalhadores 
também terão direito de fol-
gar um final de semana cheio 
por mês. 

A Contraf-CUT está 
orientando sindicatos e fede-

rações a debater a proposta 
apresentada para dar conti-
nuidade às negociações sobre 
a bancarização desses traba-
lhadores da área de financia-
mento de veículos.

Fonte: Contraf

ITAÚ

Eleição vai até 28 de maio. 
Sindicato apoia a Chapa 4

Começou no dia 16 e vai até 28 de maio a eleição para 
renovação das diretorias de Administração e de Planeja-
mento da Previ e parte dos conselhos deliberativo, fiscal 

e consultivos dos dois planos de benefícios, o Plano 1 e o Previ 
Futuro. Quatro chapas disputam a eleição. O Sindicato dos Ban-
cários de Guarulhos e Região, Contraf-CUT e sindicatos filiados 
apoiam a Chapa 4 Unidade e Segurança na Previ, formada pela 
grande maioria do movimento sindical e das entidades represen-
tativas do funcionalismo do Banco do Brasil.

A Chapa 4 tem como candidato a Diretor de Administra-
ção Wagner Nascimento, diretor do Sindicato de Belo Horizonte 
e membro da Comissão de Empresa dos Funcionários do BB, e 
como candidata à Diretoria de Planejamento a presidenta da AA-
FBB, principal associação de aposentados do Banco do Brasil, 
Célia Larichia. Wagner é participante do Previ Futuro e Célia do 
Plano 1. Em www.bangnet.com.br e www.facebook.com/bang-
net.oficial você conhece a Chapa 4 e suas propostas e por que ela 
tem o apoio da Contraf-CUT. 

PREVI
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A Chapa 4 é encabeçada 
por Wagner Nascimento 
e Célia Larichia
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Audiência foi em 15 de maio
No dia 15/05/2014 ocorreu a primeira audiência pública 

por conta da ação coletiva, movida pelo Sindicato dos Bancários 
de Guarulhos a favor dos funcionários do Banco do Brasil. A 
ação visa o pagamento das 7ªs e 8ªs horas do funcionário que nos 
últimos 5 anos tenham exercido a função de assistente A ou B. 

Com a implantação do plano de funções em jan/2013, o 
assistente com carga de 8 horas foi extinto e os ocupantes desta 
função tiveram que optar: migrar para uma nova função (com 
redução da jornada para 6 horas e do salário em média de 16%) 
ou permanecer na função de 8 horas sem redução do salário.

Aos bancários que optassem pela nova função de 6 hs, o banco 
oferecia uma indenização, via CCV. Ocorre que a assembleia dos ban-
cários em Guarulhos rejeitou por unanimidade a instalação da CCV. 

Na audiência compareceram os advogados do BB e do 
Sindicato, testemunhas e o Ministério Público. O banco ale-
gou que o Sindicato deveria apresentar uma lista só com os 
nomes dos beneficiários da ação, o que foi negado pelo juiz. 
Contudo, solicitou ao Sindicato que aponte alguns nomes, 
como amostragem, para que se faça o julgamento, num prazo 
de 20 dias. O banco terá mais 30 dias para juntar documenta-
ção em sua defesa.

O banco também argumentou que os funcionários do BB 
não se manifestaram em concordar com a ação coletiva, o que 
foi refutado pelo juiz que deixou claro que o Sindicato pode sim 
representar judicialmente a categoria, sem a necessidade da con-
cordância individual dos representados.

A próxima audiência será marcada após o prazo das apre-
sentações dos documentos e defesa do banco.

BB – 7ª E 8ª HORA
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ANOTE AÍ A PROGRAMAÇÃO 
COMEMORATIVA DOS 25 
ANOS DO SINDICATO E 
PARTICIPE CONOSCO:

CPA
De 21 de julho à 01 de agosto, de segunda à sexta das 19 às 22 h, no Sindicato dos Bancários de 

Guarulhos e Região, na Rua Paulo Lenk nº 128, Centro de Guarulhos.

Valor para bancário sindicalizado: R$ 420 em 3 vezes. Venha estudar com a gente. 
Professores capacitados, alto índice de aprovação ANBID, simulados, material via correio eletrônico.

Inscrições e maiores Informações pelo tel. 2440-7888.

Cultural

Maio: 

28/05, quarta, 20 h, no auditório do Sindicato dos 
Bancários de Guarulhos e Região - CUT: Show com 
Luiz Pinheiro, que é psicanalista, poeta, compositor e 
decantor. Suas músicas já foram gravadas por Cássia Eller, 
Arrigo Barnabé, Luiz Gayotto e Vanessa Bumagny, com os 
quais tem várias parcerias.

30/05, sexta, a partir das 19 h no Nosso Clube de 
Vila Galvão: Solenidade comemorativa dos 25 anos do 
Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região - CUT.

Junho
01/06, domingo, 18 h, no 
auditório do Sindicato dos 
Bancários de Guarulhos e 
Região - CUT: Projeto Guarumusic 
- José Ricardo, show de lançamento 
do CD “Suíte Encontros”

11/06 – quarta, 18 h, no 
auditório do Sindicato dos 
Bancários de Guarulhos e Região - CUT:  Cine Debate. 
Exibição de filmes e discussão sobre tema, produção e 
contexto histórico da obra.

 Julho
06/07, domingo, 18 h, no 
auditório do Sindicato dos 
Bancários de Guarulhos 
e Região - CUT: Projeto 
Guarumusic - Show de MPB com o 
músico guarulhense Aldo di Julho.

Até agora, foram várias atividades comemorando os 25 anos do Sindicato: Peça “Carne”, 
shows de Kátya Teixeira / Amaury Falabela / Walgra Maria, Cine Debate com o filme 
“Garotas do ABC” e final da 28ª Copa Bancária. Continue participando conosco das 

atividades gratuitas. Anote:

Foto: Andre Stefano


