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Começam as negociações
As negociações entre banqueiros e 

bancários iniciaram com as dis-
cussões de saúde e condições de 

trabalho, realizadas em 19 e 20 de setembro. 
Nos dias 27 e 28 de agosto a dis-

cussão é sobre segurança e igualdade de 
oportunidades. Em 3 e 4 de setembro, o 
tema será emprego e remuneração e, fi-
nalmente em 10 e 11 de setembro a ne-
gociação terá como tema a PLR, índice de 
reajuste e auxílios.

CAMPANHA NACIONAL 2014

Principais reivindicações
• Reajuste salarial de 12,5%.
• PLR: três salários mais R$ 6.247.
• Piso: R$ 2.979,25 (salário mínimo do 
Dieese em valores de junho).
• Vales alimentação, refeição, 13ª cesta e 
auxílio-creche/babá: R$ 724,00 ao mês 
para cada (salário mínimo nacional).
• Melhores condições de trabalho, fim das 
demissões e da rotatividade, entre outros.
• Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
(PCCS): para todos os bancários.
• Auxílio-educação: pagamento para 
graduação e pós.
• Prevenção contra assaltos e sequestros. 
• Igualdade de oportunidades para todos.

26/08 – Caravana em Jundiaí
27/08 – Caravana em Bragança Paulista
28/08 – Caravana em ABC
01/09 – Caravana em Guarulhos
02/09 – Caravana em Taubaté

03/09 – Caravana em Mogi das Cruzes
04/09 – Caravana em Registro.

Cidades já visitadas:
Catanduva, Barretos, Presidente Pru-

dente, Assis e Limeira

CARAVANAS
Próximas Caravanas de Mobilização organizadas pela Federação

 dos Bancários de SP – Fetec Cut:
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Superintendente visita Sindicato
No início de agosto, 

compareceu ao Sin-
dicato José Carlos 

Vasconcelos, novo superin-
tendente regional do Banco 
do Brasil em nossa base. Na 
ocasião, os diretores sindi-
cais do Banco do Brasil em 
conjunto com o presidente 
da entidade apresentaram vá-
rias demandas relativas aos 
problemas encontrados nas 
agências em nossa base.

BB

EDITORIAL
Pauta aprovada, minuta entregue, calendário de nego-

ciações e mobilizações marcado e a pleno vapor... Porém, 
sabemos que essa história será decidida no cabo de guerra 
da Campanha Nacional: de um lado, os chorões de sempre, 
banqueiros recordistas em lucros e desrespeito... de outro, 
bancários, responsáveis pelos altos lucros dos patrões e sen-
do desrespeitados e, até por isso, às vezes chorões também... 
Pois é chegada a hora de levantar a cabeça, engolir o choro 
e ir à luta, fazendo valer nossa voz e nossa vez. Não espere 
acontecer, seja o porta-voz da mudança de postura que a 
categoria precisa. Organize sua agência e venha com o Sin-
dicato para mais uma vitória! #queremosmais.

Decidir quem ganha está em suas mãos!

Jessé Costa, presidente do Sindicato em reunião dos dirigentes sindicais 
do BB (esq.) Elenice Sanson, João Cardoso, Leonardo Imbiriba e Fabiano 

Arroio (embaixo, á dir) com José Carlos Vasconcelos

Foto: Valdenir Silva

AÇÃO DE 7ª E 8ª HORAS
Continua tramitando na justiça a ação 

coletiva movida pelo Sindicato dos Bancá-
rios de Guarulhos e Região a favor dos fun-
cionários do Banco do Brasil. A ação visa o 
pagamento das 7ªs e 8ªs horas do funcioná-
rio que nos últimos 5 anos tenha exercido a 
função de assistente A ou B. A próxima au-
diência, de instrução, ocorrerá em 04 de fe-
vereiro de 2015. Maiores informações sobre 
a ação você encontra em www.bangnet.com.
br seção Bang! on line, edição 240 de maio 
de 2014.

Vote Sim
PLEBISCITO POPULAR

A reforma do sistema político, 
necessária para avançar na 
conquista da democracia, da 

soberania e das necessidades de to-
dos os setores oprimidos, mais do que 
nunca está na ordem do dia. Uma vez 
mais, o Congresso Nacional, domi-
nado por representantes dos grandes 
grupos econômicos que financiam as 
campanhas eleitorais, tenta bloquear 
qualquer mudança de fundo no siste-
ma político. Se a maioria dos depu-
tados e senadores recusa-se a alterar 
o sistema político que garante seus 
privilégios, nós, entidades representa-
tivas de trabalhadores e trabalhadoras 
da cidade e do campo, da juventude, 
dos movimentos democráticos e popu-
lares, decidimos organizar e realizar o 
Plebiscito Popular com a questão:

VOCÊ É A FAVOR DE UMA 
CONSTITUINTE EXCLUSIVA E 

SOBERANA SOBRE O SISTEMA 
POLÍTICO?

Vote sim no plebiscito do 
01 à 07 de setembro, nas urnas 
espalhadas na sua cidade pelos 
movimentos organizados. É ne-
cessário devolver a palavra para o 
povo brasileiro, para que seja ele 
a definir os rumos do país.

Vamos levar os resultados 
do Plebiscito Popular a todas as 
autoridades e poderes da Repú-
blica, para que os interesses da 
maioria explorada e oprimida 
que constrói a riqueza da nação 
sejam respeitados e representa-
dos nas instituições políticas de 
nosso país! 
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Opção para migrar de plano
vai até outubro

As mudanças propostas pelo ban-
co no Plano de Previdência dos 
funcionários do Bradesco devem 

ser analisadas com bastante cuidado pelos 
funcionários, para evitar problemas ou ar-
rependimentos futuros. Para essa análise, 
os Sindicatos contam com assessoria do 
especialista em previdência complemen-
tar José Ricardo Sasseron, vice-presiden-
te da Associação Nacional dos Partici-
pantes dos Fundos de Pensão (Anapar).

“Já que o prazo para opção vai até 
outubro, orientamos aos bancários que 

aguardem mais informações e estudos 
sobre o tema”, informa Daniela Simões, 
funcionária do banco e diretora do Sin-
dicato. Daniela informa que, nos próxi-
mos dias os funcionários do Bradesco 
receberão o informativo “Raios” especial 
sobre o tema. Também avisa que outras 
informações podem ser obtidas na entre-
vista de Juvandia Moreira, presidenta do 
Sindicato de São Paulo com José Ricardo 
Sasseron, no programa “Momento Ban-
cário”, disponível no link http://www.
spbancarios.com.br/Videos.aspx?id=885.

PREVIDÊNCIA BRADESCO

Sindicato reintegra
bancário demitido

Em novembro de 2013 o ban-
cário Danilo de Moraes foi 
demitido pelo Banco do 

Brasil com a alegação de que tinha 
muitas faltas ao trabalho. Aconte-
ce que tais faltas ocorriam devi-
do a um problema de saúde que 
o bancário apresentava na época, 
ausentando-se para tratamento. 
Tal demissão trouxe transtornos ao 
bancário, pois sem salário e sem 
plano de saúde, sua família foi 
obrigada a arcar com suas despesas 
médicas e hospitalares.

O Sindicato, através da dire-
tora do Departamento Jurídico Ad-
janete Matias em conjunto com os 
diretores do Coletivo do Banco do 
Brasil entrou em contato com o ban-
co, solicitando imediata reintegração 
do bancário e reativação do plano de 
saúde. Como ouve a negativa, o De-
partamento Jurídico propôs uma ação 
contra o banco.

Em fevereiro de 2014 veio 
a nossa primeira vitória, sendo ex-
pedida uma liminar exigindo a re-
ativação do plano de saúde e, em 
agosto de 2014 o juiz julgou o pro-
cesso, expedindo uma liminar exi-
gindo a reintegração, além da reati-

vação pela Cassi do plano de saúde. 
O banco também teve que pagar as 
despesas médicas e salários do perí-
odo da “demissão”. 

“O bancário que se sentir le-
sado pelo banco deve procurar o Sin-
dicato e, se necessário agendar um 
horário em nosso departamento jurí-
dico”, adverte Adjanete, “pois os ban-
cos a cada dia que passa aumentam 
mais o seu lucro, porém diminuem 
mais e mais o número de funcioná-
rios, sobrecarregando e adoecendo os 
que ficam”, finaliza.

BANCO DO BRASIL

Em 08/08/2014 Danilo foi reintegrado ao trabalho, 
entregando a liminar ao banco acompanhado das 

diretoras do Sindicato Adjanete Matias (esq.) e 
Daniela Simões.

Foto: D
ivulgação 

CEF
Em 30 de agosto os bancários da CEF 
definirão ações conjuntas para conquistar 
o direito à isonomia entre funcionários 
novos e antigos. O encontro é nacional 
e acontece após as discussões regionais. 
Em Guarulhos e Região, tal encontro 
ocorreu em 22 de agosto.

MOBILIÁRIO RUIM EM MAIRIPORÃ
As agências do Santander e do Banco 
do Brasil em Mairiporã tem apresentado 
móveis quebrados ou em processo gran-
de de desgaste, fato que contribui para 
o adoecimento dos trabalhadores destes 
locais. Em toda nossa base sindical ob-
serva-se o fato, mais uma prova de que o 
lucro está acima de tudo para os patrões.

TITO

A peça “Tito – é melhor morrer do que 
perder a vida”, que tem apoio cultural do 
nosso Sindicato, terá duas apresentações 
no dia 29 de agosto em Mairiporã e no 
dia 02 de setembro em Brasília. Destaque 
e sucesso de público e crítica na Confe-
rência Nacional dos Bancários 2014, a 
peça apresentada pela equipe de Teatro 
do BOTOKHYPARIU tem entre seus 
atores João Cardoso, funcionário do BB 
e diretor do Sindicato dos Bancários de 
Guarulhos e Região. 

Mais...
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Convênios CPA 20 – INSCRIÇÕES

De 29 de setembro a 08 de outubro, 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$ 570 em 3 vezes. 
Venha estudar com a gente. Professores capacitados, 
alto índice de aprovação ANBID, simulados, material 

via correio eletrônico.

Pré-Inscrições pelo correio eletrônico cursos@bangnet.
com.br, com o título CPA 20, nome completo, banco, 

agência e telefone celular para contato.

Bancário sindicalizado, consulte descontos e condições especiais de pagamento!

Filho de bancário do Santander é 
destaque na Ginástica Artística

ESPORTE

Murilo Miguel de Souza Ponte-
dura, de 13 anos, é atleta de 
Ginástica Artística Masculina. 

Treina desde os 5 anos, quando iniciou 
sua trajetória em Guarulhos, no Ginásio 
Bonifácio. Atualmente treina no SERC 
– Santa Maria em São Caetano do Sul 
- SP.

Filho do bancário Wlamir Ponte-
dura, do Santander Picanço, Murilo foi 
em 2012 Campeão na Copa São Paulo 
categoria Pré - Infantil, Campeão Indi-
vidual Paulista categoria Pré Infantil e 

ficou entre os 10 melhores no Brasileiro 
categoria Pré Infantil.

 Em 2013 sagrou-se Campeão na 
Copa São Paulo categoria sub 12 - Infan-
til, no Paulista ficou em 2º lugar na cate-
goria Sub 12 – Infantil e 2º também nos 
jogos Regionais em Mogi das Cruzes.

Murilo Já participou de vários 
campeonatos Regionais, Paulista, Bra-
sileiro e até Sulamericano em 2013 na 
Colômbia, quando sua equipe ficou em 
1º lugar e ele foi destaque no cavalo. Pa-
rabéns ao pai coruja e ao filhão atleta!

Murilo, com uma de suas várias medalhas
 ao lado do paizão Wlamir

Foto: D
ivulgação

Acompanhe, curta, comente e compartilhe! 
Notícias, informações, fotos, Bang on line...  

Acesse:

www.bangnet.com.br  |  www.facebook.com/bangnet.oficial

Esses são os canais digitais do Sindicato:


