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CAMPANHA NACIONAL 2014

93 % dos Bancários de Guarulhos
e Região afirmam que
participarão da Campanha

N

a pesquisa que antecedeu o Encontro de Guarulhos e Região,
Taubaté e Mogi das Cruzes, ocorrido em 12/07, os bancários da nossa base
apontaram a necessidade e obrigação de
fazer parte da Campanha Nacional 2014
como forma de melhorar as condições de
trabalho e qualidade de vida. 93 % das
pessoas que preencheram a pesquisa se
comprometeram a participar de assembleias, encontros, protestos, paralisações
e, se necessário, greve!
Foram consultados 864 bancários,
um recorde histórico de participações
nesse tipo de consulta em nossa base.
“Esperamos que o alto índice de pessoas
consultadas, somados ao número igualmente alto de disposição em fazer algo
pela categoria resulte numa Campanha

forte em Guarulhos e Região”, comenta
Jessé Costa, presidente do Sindicato. A
regional 5, dos Sindicatos de bancários de
Guarulhos, Taubaté e Mogi faz parte da
Federação dos Bancários de São Paulo,
Fetec CUT.
Nas cláusulas econômicas, o reajuste que contemple aumento real acima
da inflação (42 %) foi o mais votado.
Para 27 %, a prioridade das cláusulas
sociais deve ser o aumento do vale alimentação / refeição, enquanto que na
questão da saúde, o fim do assédio moral, discussão das metas e a sobrecarga
de trabalho, somados, respondem pela
preocupação de 76 % das consultas. Nas
próximas edições do Bang! e nas páginas de internet divulgaremos os dados
da pesquisa estadual e nacional.

Sim 93%
Não 7%

Esses são os canais digitais do Sindicato:
Acompanhe, curta, comente e compartilhe!
Notícias, informações, fotos, Bang on line...

Acesse:

www.bangnet.com.br | www.facebook.com/bangnet.oficial
Ajude o Comitê
Betinho a entregar a
500ª cisterna
Página 2

Cresce mobilização para
plebiscito popular sobre
sistema político
Página 2

SANTANDER - Sindicato dos
Bancários de Guarulhos realiza
ato da Jornada de Lutas
Página 3

ITAÚ - Negociação
com banco discute
problemas
Página 3

2

Guarulhos, julho / 2014 • Bang! Informativo do Sindicato dos Bancários

SOLIDARIEDADE

Ajude o Comitê Betinho a entregar a 500ª cisterna
O Comitê Betinho foi
fundado em novembro de
1993, inspirado na Campanha Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela
Vida, idealizada por Herbert
de Souza, o Betinho. Como
forma de homenageá-lo quando de seu falecimento, em
09/08/1997, passou a chamar-se Comitê Betinho.
Os 20 anos de atividades ininterruptas demonstram o espírito
de solidariedade e de cidadania dos funcionários aposentados do Banespa e da
ativa do Santander, de onde o movimento surgiu, que mensalmente contribuem

Foto: Divulgação

A

proposta é atingir até agosto a
500ª cisterna para uma família
do Sertão Nordestino! 464 cisternas já foram construídas e 16 estão em
construção. Graças ao apoio dos colaboradores do Comitê Betinho e dos patrocinadores, atingimos 480 cisternas, sendo
464 construídas de 1998 a 2014 e 16 em
construção, beneficiando mais de 2.250
pessoas que passaram a ter o direito de
beber água potável, totalizando o valor de
R$ 768.000,00 (R$ 1.600,00 custo médio
de cada cisterna).
Para ajudar, é fácil: acesse http://
www.comitebetinho.org.br , vá até a aba
“Depósitos Bancários” e veja o banco e
agência para fazer sua contribuição!

financeiramente com a entidade. Juntos,
funcionários e parceiros apoiam projetos
que contribuem para melhorar as condições de vida das pessoas que se encontram em situação de exclusão social.

SISTEMA POLÍTICO

Mais...

LEI MARIA DA PENHA COMPLETA
8 ANOS
Em 07 de agosto quem “faz aniversário”
é a Lei Maria da Penha, que completa 8
anos. Fruto dos debates intensos na sociedade sobre a violência, principalmente doméstica, a Lei continua avançando
nas conquistas dos direitos e proteção às
mulheres.
FENABAN CANCELOU REUNIÃO
COM SDU E SINDICATO
A Federação Nacional dos Bancos cancelou reunião que seria realizada com
Sindicato e Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Guarulhos. A iniciativa de intermediar uma
discussão entre os bancos e a Prefeitura
buscava uma solução que atendesse a
todas as questões legais e de segurança
destes espaços públicos, diminuindo o
transtorno que o fechamento de agências
causa à população e funcionários frente
às fiscalizações realizadas, as quais tem
o apoio do Sindicato.

A

Central Única dos Trabalhadores
(CUT), Movimento
dos Trabalhadores
Sem Terra (MST),
Levante Popular da
Juventude, Consulta
Popular, Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB),
Marcha Mundial das
Mulheres (MMM), Movimento dos
Pequenos Agricultura (MPA), Movimento de Mulheres Camponesas
(MMC), Rede Fora do Eixo, Comitês Populares do Plebiscito, Sindicalistas, realizaram em 7 de julho
diversas atividades pelo país no Dia
Nacional de Luta pela Constituinte.
As ações, que aconteceram em 14 estados, tiveram como
objetivo chamar a atenção da sociedade para o Plebiscito Popular
pela Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político, cujas
coletas de votos acontecem daqui
a dois meses, entre os dias 1 a 7
de setembro.
Desde agosto de 2013, mais
de 250 organizações, movimentos
sociais, centrais sindicais, partidos
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DIA DA MULHER NEGRA
No dia 25 de julho comemora-se o Dia
da Mulher Negra da América Latina e do
Caribe. A data objetiva ser um polo de
aglutinação internacional da resistência
das negras à cidadania de segunda categoria na região em que vivem, sob a
égide das opressões de gênero e racial-étnica, e assim ampliar e fortalecer as
organizações e a identidade das mulheres
negras, construindo estratégias para o
enfrentamento do racismo e do sexismo.

Cresce mobilização para
plebiscito popular sobre
sistema político

políticos constroem a ferramenta do
Plebiscito Popular para promover
mudanças no sistema político brasileiro. Atualmente, já foram criados
mais de 600 comitês populares em
todo o país.
A votação, prevista para
acontecer na Semana da Pátria e
que pretende coletar 10 milhões
de votos em todo o Brasil, trará
apenas uma única pergunta: “Você
é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema
político?”
A campanha do plebiscito
popular disponibiliza outras informações no site: plebiscitoconstituinte.org.br
Matéria completa em
www.bagnet.com.br
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SANTANDER

Sindicato dos Bancários de Guarulhos
realiza ato da Jornada de Lutas
Bancários da Cut – Fetec SP. “Estamos
dialogando com a população, clientes e
funcionários do banco sobre a importância de nos mantermos organizados para
enfrentarmos mais essa batalha”, completa Jessé Costa, presidente do Sindicato.
O Santander se destaca no fechamento de postos de trabalho e na insatisfação de clientes, frente a outras instituições financeiras. De março de 2013 ao
mesmo mês de 2014, o número total de
funcionários da instituição foi reduzido
em 10%, caindo de 53.484 para 48.651.
De outro lado, os correntistas aumentaram de 27,3 milhões para 30 milhões, de
2012 a 2013. Assim, em maio, teve o ín-

N

a última reunião entre Sindicato e banco,
foram discutidos os
seguintes temas:
Agências de Negócios
Os dirigentes sindicais
reiteraram as críticas ao modelo de agências de negócios
do Itaú, que têm sido implantadas em várias cidades do
país, mas não possuem portas
de segurança com detectores
de metais nem vigilantes,
o que põe em rico a vida de
bancários e clientes.
O banco anunciou a
suspensão da abertura de novas agências de negócios e
afirmou que está estudando
a questão do funcionamento
das atuais 64 unidades existentes no país.
A suspensão da abertura de novas agências é
fruto das mobilizações que
vêm sendo feitas por vários
sindicatos. Exigimos que as
unidades existentes voltem a
funcionar cumprindo as normas legais sobre segurança
bancária.

Bancarização dos empregados da Fináustria
Foi retomado o debate
sobre a proposta de bancarização de 1.829 trabalhadores
da área de financiamento de
veículos, a Fináustria. Pela
proposta apresentada pelo
banco na última negociação,
realizada no dia 13 de maio,
todos os empregados da Fináustria que estavam excluídos da Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT) passarão a
ter os direitos dos bancários.
Com isso, cerca de
1.600 operadores e promotores que hoje possuem jornada
de oito horas diárias passarão
a ter a jornada de seis horas
dos bancários. Também, a
partir da bancarização, 533
trabalhadores que hoje estão
abaixo do piso dos bancários,
passarão a receber o salário
de ingresso da categoria bancária.
O banco ficou de marcar uma nova negociação
para dar a resposta às reivindicações apresentadas pelos
dirigentes sindicais.

dice mais alto de reclamações de clientes
junto ao Banco Central, sendo o que mais
teve queixas pelo quarto mês apenas neste
ano. Em 2013, o Santander foi o campeão
de reclamações em oito dos doze meses.

BB E CEF

ITAÚ

Negociação com banco
discute problemas

Foto: Carlos Gomes

N

o dia 04 de julho os diretores do
Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região realizaram um
ato na principal agência do Santander, no
centro de Guarulhos. O evento faz parte
das atividades da Jornada de Lutas do
Santander, deliberadas no encontro das
Redes Sindicais Internacionais dos Sindicatos, realizado no Peru. A luta tem apresentado resultados, uma vez que o presidente do banco informou que receberá os
sindicatos para negociar.
“Nossa luta é pelo fim das demissões, mais contratações e melhores condições de trabalho”, afirma Isane Pereira,
diretor de formação da Federação dos

Eleição para Delegado Sindical
– inscrições prorrogadas -

O

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 foram prorrogadas
até 25 de julho de 2014 e
as eleições ocorrerão de 28
de julho a 01 de agosto, 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.
Compete ao Representante Sindical de Base:
a) representar junto ao Sindicato os funcionários da dependência em que foi eleito;
b) manter contato perma-

nente 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.
Informações, entre em
contato pelo fone 2440-7888,
com João Cardoso ou Elenice
Sanson (Banco do Brasil) ou
Eduardo Capelo (CEF).
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SINDICATO EMPREG. EM ESTAB.
BANCÁRIOS DE GUARULHOS E REGIÃO

SINDICATO EMPREG. EM ESTAB. BANCÁRIOS
DE GUARULHOS E REGIÃO
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - PERÍODO DE 01/01/2013 À 31/12/2013

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2013

MARCIO AUGUSTO DE LIMA
Diretor Financeiro

JESSE COSTA
Diretor Presidente
Aprovado em Assembleia em 24 de junho de 2014

MARCOS A. P. GONÇALEZ
CRC - SP. No.225032/0-3

ESPORTE

na Paula Emy Satake Yamada, 12 anos, filha de Mauriti
Hiroki Yamada, bancário da
CEF e diretor do Sindicato, recebeu
da Federação Paulista de Futsal o Troféu Tênis de Ouro, dado aos melhores
jogadores da temporada. É o segundo
ano consecutivo que ela recebe o premio na categoria sub 13 feminino.
Ana joga desde os 5 anos: iniciou na escolinha Tríade (Acqua Esporte) e este ano está se transferindo
da Associação Multi Força de Gua-

rulhos para a Portuguesa/Tiger, atual
Penta Campeã Paulista sub 13. Joga
ainda pelo Colégio Mater Amabilis,
pelo Clube de Campo Nippon em
Aruja e pela UCEG de Guarulhos. Já
foi convidada para jogar no Japão e,
na Portuguesa, recebeu dos técnicos
de Campo e Salão a camisa 10 para a
temporada 2014, camisa que era usada pela atleta Bruna Marques, assídua
na lista de convocadas para a seleção
Brasileira sub 15 de futebol de campo. Parabéns à Ana e ao papai coruja!
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Filha de bancário da CEF eleita pela
segunda vez melhor do ano no futsal

Troféu Tênis de Ouro foi recebido pela segunda vez por Ana Paula
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