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CAMPANHA NACIONAL 2014

Consulta aos bancários vai
até 4 de julho

AConstrução da
s discussões para organização
da Campanha Nacional dos
Bancários já começaram. A

“

Federação dos Bancários de São Paulo
– Fetec SP, filiada à Central Única dos
Trabalhadores, vêm realizando reuni-

luta tem que ter
a participação do
bancário

H

á anos nosso movimento é pautado
pela democracia, possibilitando ao
bancário a chance de opinar e efetivamente conduzir também a Campanha”,
ressalta Jessé Costa, presidente do Sindicato. “É de fundamental importância que o
bancário responda a Consulta pois é ele que,
com a ajuda do Sindicato, irá lutar por aquilo que acha justo”, destaca Jessé.

ões com as diretorias dos Sindicatos
do estado, visando uma Campanha
cada vez melhor e mais organizada.

Participe

Participar é fácil: os diretores estão levando os formulários nas agências
mas não há a possibilidade de consultar todos, então você pode solicitar a ficha pelo e-mail contato@bangnet.com.br e enviar por uma das
seguintes alternativas: entregar para um diretor do Sindicato, por fax
(2440-7888 ramal 114) ou escanear e enviar para contato@bangnet.com.
br. O prazo é até dia 04 de julho e os resultados irão nortear os debates
dos Encontros da Categoria (conforme calendário abaixo).

Calendário Geral da Campanha

12 DE JULHO – CONFERENCIA REGIONAL, com os bancários e dirigentes dos Sindicatos de Guarulhos e Região, Mogi das Cruzes e Taubaté
19 DE JULHO – CONFERENCIA ESTADUAL SP
25 A 27 DE JULHO – CONFERENCIA NACIONAL EM SP
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EDITORIAL

Como previsto na edição 235/2014 do
Bang!, a copa está acontecendo. E o bordão “Copa das Copas” pôde ser experimentado no sucesso do evento, propagado pela grande mídia, principalmente a
internacional. Contrastando com isso, a
turma do “quanto pior melhor” tentou
imprimir sua marca proferindo palavras
de baixo calão contra a presidenta do
país na abertura do evento.
Foi amplamente noticiado que o
início dos xingamentos veio de áreas
“vip” do estádio, com ingressos a quase R$ 1.000 e camarotes bancados por

diversas empresas, com Itaú entre elas.
Discordar de um governo e fazer crítica coerente faz parte da democracia e é
saudável. O que não é admissível é a falta de educação de uma parcela da sociedade que não representa ninguém a não
ser ela mesma. Resta saber se a resposta
dos banqueiros às nossas reivindicações
será a mesma proferida pelas arquibancadas endinheiradas. Aos dois casos,
saberemos dar a resposta no momento
necessário.
.A DIRETORIA

ASSÉDIO MORAL E SEXUAL

Mulheres são principais vítimas de assédio

A

s mulheres são as vítimas mais
frequentes do assédio moral e
do assédio sexual no ambiente
de trabalho. Essa é a conclusão de reportagens especiais sobre o assunto, publicadas no site do Tribunal Superior do
Trabalho (TST). A série ouve advogados,
magistrados e sindicatos e cita dado da
Organização Internacional do Trabalho
(OIT), segundo o qual 52% das mulheres
economicamente ativas já foram assediadas sexualmente.
Bancos – As reportagens citam
casos nos quais bancos foram condenados
a pagar indenizações por danos morais a
ex-funcionárias. Uma delas era bancária
do Santander, constrangida em reunião
pelo gerente regional, que insinuou que
ela deveria fazer de tudo para bater as metas, mesmo que isso lhe custasse troca de
favores sexuais. Em outro caso, uma bancária do Bradesco conquistou o direito à
indenização por ser constantemente chamada de “imprestável” pelo seu supervi-

sor. A sentença do TST, de agosto deste
ano, determinou o pagamento de R$ 5
mil pelo banco. Já o ABN foi condenado
a pagar R$ 30 mil a uma ex-empregada
que era humilhada diante dos colegas de
trabalho pelo supervisor.
Os bancários têm tentado atacar o problema com mobilização e união
nacional. Ano passado, a campanha da
categoria arrancou dos banqueiros o compromisso de realizar um segundo Censo
da Diversidade nos bancos, com planejamento em 2013 e execução em 2014. O
objetivo é saber como está a situação de
mulheres, negros e pessoas com deficiência nas empresas do setor, e comparar
os resultados com os dados do primeiro
censo, realizado em 2008. Essas estatísticas vão embasar a luta dos trabalhadores contra a discriminação nas empresas
e por igualdade de oportunidade. Outra
conquista, esta da campanha de 2010, assegurou aos trabalhadores o instrumento
de combate ao assédio moral. Na época,

todos os grandes bancos aderiram, com
exceção do Banco do Brasil, que assinou
o acordo na campanha 2013.
Leia essa matéria na íntegra em
www.bangnet.com.br
Fonte: Seeb SP

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Guarulhos e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 58.480.815/0001-03, Registro sindical nº 24000.001776/90-53, por seu presidente
abaixo assinado, convoca todos os empregados em estabelecimentos bancários dos bancos públicos e privados,
associados e não associados, da base territorial deste sindicato, para a assembleia geral ordinária que se realizará
dia 2 de julho de 2014, às 18h em primeira convocação,
e às 18h30, em segunda convocação, no endereço à Rua

Paulo Lenk, nº 128, Jd. Zaira, Guarulhos-SP, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:
- Prestação de Contas do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2013;
- Demonstrativo de Resultados do exercício de 2013;
- Outros assuntos de interesse da categoria.
Guarulhos, 24 de junho de 2014.
Jessé Costa
Presidente
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SA 8000

Bradesco é questionado sobre certificação

N

o dia 4 de junho, a FETEC-CUT/
SP promoveu a palestra sobre a
certificação SA 8000 com Adriano Diniz, auditor da SAI (Social Accountability International). Para obter a certificação, as empresas devem ter qualidade
das relações e condições do ambiente de
trabalho, estendendo o compromisso de
respeito aos Direitos Humanos, Direitos
da Criança e Direitos Fundamentais do
Trabalho à relação com os fornecedores.
Apesar de o Bradesco ser certificado desde 2008, há questionamento aos
auditores sobre a postura do banco, não
condizente com a SA 8000 segundo o movimento sindical. Participaram do debate
as funcionárias do Bradesco e diretoras
do nosso Sindicato Fátima Ribeiro e Daniela Simões. Confira entrevista de Adriano Diniz ao site da FETEC-CUT/SP:
O QUE É A SA8000?
É uma norma internacional de
gestão das relações do trabalho, auditável
e certificável, baseada nas Convenções da
Organização Internacional do Trabalho
(OIT) e Acordos e Tratados Internacionais
de proteção aos direitos do trabalhador.

Objetiva assegurar a melhoria contínua das condições de trabalho em
todo o mundo.
A SA8000 SUBTRAI
O PAPEL DO
SINDICATO?
Muito pelo contrário. A SA8000 busca
fortalecer o papel do Sindicato, através do
engajamento do mesmo no processo de
gestão do sistema da SA8000, pelos seus
representantes.
QUAL DEVE SER A ATUAÇÃO DO
DIRIGENTE SINDICAL FRENTE À
SA8000?
Primeiro é fundamental compreender a norma e o seu funcionamento, para
então exigir que a mesma seja cumprida em
sua totalidade, através de medidas de melhoria contínua dos indicadores estabelecidos.
AS EMPRESAS CUMPREM OS
PRINCÍPIOS DA SA8000?
O processo de certificação busca
assegurar que uma ferramenta de melho-

ria contínua foi implementada e é utilizada pela empresa. A proposta é que seja
evidenciada uma melhora permanente
nas condições de trabalho, avaliada através das auditorias semestrais de acompanhamento.
QUAL O INTERESSE DOS BANCOS
EM OBTER ESSA CERTIFICAÇÃO?
Em geral as empresas buscam
com a SA8000 a melhoria global das
condições de trabalho e melhor gestão
da relação com as partes interessadas
(funcionários, terceiros, sindicatos),
bem como solidificar sua imagem junto
à sociedade como uma empresa socialmente responsável.
Fontes: Fetec SP / Seeb Guarulhos

BB E CEF

O

Eleição para Delegado Sindical

Sindicato dos Bancários de
Guarulhos e Região continua
promovendo as eleições dos
DELEGADOS SINDICAIS do Banco
do Brasil e da Caixa Econômica Federal. As inscrições vão até 11 de julho
de 2014 e as eleições ocorrerão de 14 a
18/07/2014 nas agências.
São requisitos para candidatura
estar lotado na dependência para cuja
representação se candidata, respeitando-se ainda a seção, no caso de esta ser
apartada fisicamente da dependência de
lotação. Outro requisito para posse nesta
função é não estar respondendo a ação
disciplinar, desde sua instalação até o
cumprimento da sanção.
São atribuições do Delegado
Sindical:
Art. 5º. Compete ao Representante
Sindical de Base:
a) representar junto ao Sindicato os funcionários da dependência em que foi
eleito;

b) manter contato permanente
com os colegas
da dependência
em que foi eleito, debatendo e
organizando as
reivindicações,
manifestações,
críticas e sugestões para melhoria das condições
de trabalho, encaminhando-as ao Sindicato e à Administração;
c) responsabilizar-se, subsidiariamente
à direção sindical, pela distribuição dos
boletins e publicações que digam respeito
aos funcionários e Sindicatos;
d) encaminhar reivindicações específicas dos funcionários, na forma estabelecida entre o banco e o Sindicato dos
Trabalhadores.
Em caso de dúvida, entre em con-

tato pelo fone 2440-7888, com João Cardoso ou Elenice Sanson (Banco do Brasil)
ou Eduardo Capelo (CEF). Demais informações sobre o Representante Sindical
de Base - Delegado Sindical, podem ser
consultadas pelos links:
http://www.contrafcut.org.br/download/convencao_acordo/13102211466.
pdf para BB e http://www.contrafcut.
org.br/download/convencao_acordo/131021201418.pdf para CEF.
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ANOTE AÍ A PROGRAMAÇÃO
COMEMORATIVA DOS 25 ANOS DO
SINDICATO E PARTICIPE CONOSCO:
CPA
De 21 de julho a 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.

Convênios

Cultural
Junho
Data e filme a confirmar, 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.

Consulte valores e condições especiais para bancários
sindicalizados nas próprias instituições

Convênio

Foto: Arquivo pessoal Aldo di Julho

Julho

06/07, domingo, 18 h, no auditório do Sindicato dos
Bancários de Guarulhos e Região - CUT: Projeto Guarumusic – Show de MPB com compositor guarulhense Aldo
di Julho (ao centro) cantando e tocando violão, com os músicos Sandro Premêro (esq.) no contrabaixo e Valter Gomes na
guitarra. Entrada franca.
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