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

FETEC/SP

ANO XXI - Nº 247 - SET/2014 - ÓRGÃO INFORMATIVO DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE GUARULHOS E REGIÃO

CAMPANHA NACIONAL

Assembleia em 25/09 (quinta) discute
proposta da Fenaban, com indicativo
de greve a partir do dia 30
Foto: Eduardo Jaucupini

A

exemplo das propostas de caráter social apresentadas no dia 27, o Comando Nacional dos Bancários também
considera insuficientes as propostas de caráter
econômico apresentadas pela Fenaban na sétima rodada de negociações da Campanha 2014,
que incluem reajuste de 7% no salário (0,61%
de aumento real), na PLR e nos auxílios refeição, alimentação e creche, além de 7,5% no piso
(1,08% acima da inflação). E aprovou um calendário de mobilização para pressionar os bancos
a apresentarem novas propostas que atendam
as expectativas da categoria, apontando para a
deflagração de greve por tempo indeterminado
a partir de 30 de setembro, com assembleias deliberativas nos dias 25 e 29. “Os resultados dos
bancos apontam para a possibilidade de oferecerem algo melhor”, aponta Jessé Costa, presidente do Sindicato. “Nossa resposta tem que ser
uma greve forte e organizada”, finaliza.

Caravana da Fetec em Guarulhos reuniu diretores sindicais de diversas cidades de SP, e com bom humor demonstrou
ao bancário que caminho para conquista é ação e união

CALENDÁRIO

24 - Quarta rodada de negociação específica com o Banco da Amazônia.
24 e 25 - Terceira rodada de negociação específica com o Banrisul.
25 - Assembleia para aprovar greve a partir do dia 30.
26 - Quinta rodada de negociação com o Banco do Brasil.
29 - Assembleia para deflagração da paralisação.
1º e 2/outubro - Quarta rodada de negociação específica com o Banrisul
2 - Manifestações em frentes aos prédios do Banco Central, em defesa de
um BC independente do mercado financeiro.

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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 24000.001776/9053, 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 extraordinária que se realizará dia 25/09/2014, às 18h30, em primeira
convocação, e às 19 horas, 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:
1. Avaliação e deliberação sobre contraproposta apresentada pela FENABAN na
reunião de 19/09/2014, à minuta de reivindicações entregue em 11/08/2014;
2. Deliberação acerca de paralisação das atividades por prazo indeterminado a
partir da 00h00 do dia 30/09/2014;
Guarulhos, 22 de setembro de 2014.
Jessé Costa - Presidente

ASSEMBLEIAS EM 25 (QUINTA) E
29/09 (SEGUNDA) No Sindicato
dos Bancários de Guarulhos e
Região - Rua Paulo Lenk, 128
Vila Zaira Guarulhos SP A partir das 18h30
• 25/09 – Avaliação da proposta
Fenaban e aprovação da greve
• 29/09 – Deflagração da paralisação
a partir da 0 h do dia 30
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EDITORIAL
Diga-me com
quem tu andas e te
direi quem tu és...
No atual cenário político, a
sociedade brasileira tem se deparado com inúmeras facetas da
elite nacional. A mais recente e
que tem causado estranheza é o
forte envolvimento dos banqueiros com o processo eleitoral em
curso. De maneira autoritária e
com perspectivas colonialistas,
o banco Santander que obteve
lucro acumulado de R$ 1,406
bilhão (1º sem.), divulgou nota a
seus clientes “vips” que, em caso
de vitória da atual Presidenta
e candidata a reeleição Dilma
Rousseff, haveria impacto negativo na rentabilidade dos acionistas bem como na economia.
Marina Silva, herdeira da comoção nacional pelo falecimento
de Eduardo Campos, assumiu
em sua campanha a bandeira da
renovação, apoiando-se no que
há de mais antigo e retrógado na
política de aliança: o apoio de
banqueiros. É o caso de Neca Setúbal, herdeira do Banco Itaú, e
não por acaso defensora de propostas neoliberais como a de autonomia do Banco Central. Neca
alinha-se as perspectivas de mercado e do Capital Internacional,
mantendo práticas fisiológicas
e conservadoras, nas quais tem
angariado atenção da mídia e
da oliquarquia nacional que não
aceitam as mudanças e transformações nas políticas públicas e
no combate às desigualdades sociais historicamente construídas
pelos mesmos agentes que aludem à premissa da “renovação”.
O fato é que o Estado herdado hoje administrado pela
esquerda, possuído de muitas estruturas com características neoliberais, necessita de reformas
profundas para se aproximar do
Estado necessário às novas exigências sociais, motivo pelo qual
os trabalhadores não devem abster-se de preservar as conquistas
alcançadas destituindo os falsos
“profetas” de seu suposto poder
de influencia e de manipulação
de nossas mentes e corações.

A DIRETORIA

CAMPANHA NACIONAL

Propostas Fenaban
- CLÁUSULAS ECONÔMICAS A PROPOSTA ECONÔMICA DOS BANCOS
• Reajuste de 7% (0,61% de aumento real).
• Piso portaria após 90 dias - 1.235,14 (7,5% ou 1,08% de aumento real).
• Piso escritório após 90 dias - R$ 1.771,73 (1,08% acima da inflação).
• Piso caixa/tesouraria após 90 dias - R$ 2.393,33 (salário mais gratificação mais
outras verbas de caixa), significando 1,08% de aumento real).
• PLR regra básica - 90% do salário mais R$ 1.812,58, limitado a R$ 9.723,61.
Se o total ficar abaixo de 5% do lucro líquido, salta para 2,2 salários, com teto
de R$ 21.391,93.
• PLR parcela adicional - 2,2% do lucro líquido dividido linearmente para todos,
limitado a R$ 3.625,16.
ANTECIPAÇÃO DA PLR
• Primeira parcela depositada até dez dias após assinatura da Convenção Coletiva e a segunda até 2 de março de 2015.
• Regra básica - 54% do salário mais fixo de R$ 1.087,55, limitado a R$
5.834,16 e ao teto de 12,8% do lucro líquido - o que ocorrer primeiro.
• Parcela adicional - 2,2% do lucro líquido do primeiro semestre de
2014, limitado a R$ 1.812,58
• Auxílio-refeição - R$ 24,14.
• Auxílio-cesta alimentação e 13ª cesta - R$ 425,20.
• Auxílio-creche/babá (filhos até 71 meses) - R$ 353,86.
• Auxílio-creche/babá (filhos até 83 meses) - R$ 302,71.
• Gratificação de compensador de cheques - R$ 137,52.
• Requalificação profissional - R$ 1.210,04.
• Auxílio-funeral - R$ 811,92.
• Indenização por morte ou incapacidade decorrente de assalto - R$ 121.072,92.
• Ajuda deslocamento noturno - R$ 84,75

- CLÁUSULAS SOCIAIS • Certificação CPA 10 e CPA 20 - Quando exigido pelos bancos, os trabalhadores
terão reembolso do custo da prova em caso de aprovação.
• Adiantamento de 13º salário para os afastados - Quando o bancário estiver recebendo complementação salarial, terá também direito ao adiantamento do 13º
salário, a exemplo dos demais empregados.
• Reabilitação profissional - Cada banco fará a discussão sobre o programa de
retorno ao trabalho com o movimento sindical.
• Monitoramento de resultados - Terá redação mais abrangente. Além do SMS, a
cobrança de resultados passará a ser proibida também por qualquer outro tipo de
aparelho ou plataforma digital.
• Gestantes - As bancárias demitidas que comprovarem estar grávidas no período
do aviso prévio serão readmitidas automaticamente.
• Casais homoafetivos - Os bancos irão divulgar a cláusula de extensão dos direitos aos casais homoafetivos, informando que a opção deve ser feita diretamente
com a área de RH de cada banco, e não mais com o gestor imediato, para evitar
constrangimentos e discriminações.
• Novas tecnologias - Realização de seminários periódicos para discutir sobre
tendências de novas tecnologias.
• Segurança bancária - Realização de mais dois projetos-piloto de segurança
em cidades diferentes, uma a ser escolhida pelo Comando Nacional e outra pela
Fenaban, nos mesmos moldes da experiência desenvolvida em Recife, Olinda e
Jaboatão dos Guararapes.
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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 rotati-

vidade, 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.

PLEBISCITO CONSTITUINTE

Maioria absoluta aprova reforma política

A

enxurrada de votos no Plebiscito
Popular por uma Constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político tem feito com que a apuração, feita de
forma voluntária por ativistas e militantes,
esteja se prolongando mais do que o previsto. Urnas continuam a chegar em diversos
comitês estaduais e na sede de entidades nacionais, como a CUT, e, por esse motivo, o
prazo para a totalização dos resultados provavelmente tenha de ser estendido.
REFORMA POLÍTICA
Mesmo sem os números finais, é
possível perceber a tendência dos votantes, pois a apuração em todas as regiões
do Brasil apontam para mais de 95 %
de votos “sim”, ou seja, a favor de uma
Constituinte Exclusiva que discuta e efetive mudanças no atual sistema político.

“Os bancários da nossa base entenderam
a discussão, fazendo com que o “sim”
fosse escolhido por 96 % da quantidade
de votos”, informa Jessé Costa, presidente do Sindicato. É hora de preparar a entrega em Brasília
É HORA DE PREPARAR A ENTREGA
EM BRASÍLIA
A Secretaria operativa nacional
do Plebiscito Popular Constituinte – enquanto prossegue a apuração dos votos
– já está orientando a organização de delegações dos estados para irem a Brasília
entre 13 e 15 de outubro, portanto entre o
1º e 2º turnos das eleições presidenciais.
Nesse período, está prevista a realização da 5ª Plenária nacional da campanha do Plebiscito pela Constituinte, que
vai discutir os próximos passos da luta.

Também está prevista a entrega dos resultados finais do Plebiscito à presidente
Dilma Rousseff, ao presidente do Congresso Nacional e ao presidente do STF.
Audiências com esse objetivo estão sendo
solicitadas para o dia 14 de outubro.
Vamos fazer valer a vontade de
milhões de brasileiros e brasileiras para
que se convoque uma Constituinte para
fazer a reforma política! A hora é agora.

DELEGADOS SINDICAIS

Novos delegados do BB e da Cef tomaram

posse. Mandato vai até julho e agosto de 2015

E

m 01 de setembro de 2014 os delegados sindicais eleitos
do Banco do Brasil e da CEF tomaram posse oficialmente
de seus cargos. No Banco do Brasil, os 06 eleitos terão
mandatos de 01/08/14 à 31/07/2015. Já os 04 eleitos da CEF terão

seus mandatos de 11/08/14 à 11/08/2015. Delegados sindicais são
os “olhos e a boca” do Sindicato na agência, ajudando na fiscalização da qualidade de vida do trabalhador, garantindo a via de
mão dupla entre Sindicato e bancários.
Fotos: Valdenir Silva

Diretores do Sindicato Elenice e João (camisa preta) dão posse aos delegados do BB:
(esq. para dir.), Vicente Phillipe, Roberto Leal, Carlos Eduardo e Thiago Francisco. Foram
eleitos também Florentino Carlos e Fernando dos Santos.

Eduardo Capelo (diretor do Sindicato) dá posse aos delegados Reinaldo José (esq.) e Roberto
Rodrigues (dir.). Ainda completam o time Alberto Elias e Deborah Cristina.
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CONSELHEIRA ELEITA

funcionária do Itaú e diretora do Sindicato Luiza Helena tomou posse no Conselho Municipal de Assistência Social
de Guarulhos. Luiza foi eleita até 2016 para um
mandato de dois anos.
Instituído no município em julho de
1997, o CMAS tem como função prioritária discutir e fiscalizar o funcionamento dos serviços
sociais públicos e privados da cidade.
Participaram do processo eleitoral 86
delegados, que elegeram 28 membros que representam os segmentos de: atendimento à infância e adolescência; instituições de promoção
social; entidades da área de pessoa com defici-

ência; áreas do serviço social; associações dos
doentes crônicos e/ou deficientes; Sindicatos e
representantes de instituições de atendimento à
criança e adolescente e de instituições de atendimento ao idoso.
“ A instituição do Conselho foi uma
conquista muito grande e isso tem servido
de referência nacional. Espero contribuir
com o conselho e fazer um bom trabalho,
ajudando nas políticas públicas, convênios
entre o setor público e as entidades privadas
que prestam serviços de assistência Social
no âmbito municipal” afirmou Luiza Helena,
diretora do Sindicato.

Foto: Divulgação

A

Luiza Helena toma posse no CMAS

Momento da posse de Luiza Helena no CMAS

ATUALIZE SEUS DADOS

ERRATA
Foto: Divulgação

O atleta de ginástica
artística Murilo Miguel (esq.), filho do
bancário
Wladimir
Pontedura, do Santander, aparece na foto
com seu treinador, não
com seu pai conforme
publicado na edição
246 deste jornal.

Fique informado! Receba
torpedos do seu Sindicato
Receba torpedos com os principais fatos envolvendo nossa categoria e o mundo dos trabalhadores! Para o bancário sindicalizado,
basta escreva para contato@bangnet.com.br solicitando cadastro.

ATENÇÃO

Se você recebia torpedo do Sindicato e não recebe mais, é necessário atualizar seu número de telefone. Escreva para contato@
bangnet.com.br informando nome completo, banco, agência,
número antigo (opcional) e novo número e fique informado!

FESTA DOS BANCÁRIOS 2014

Sucesso total

Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!

O jornal Bang! é uma publicação
Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!

do Sindicato
Itaquaquecetuba,
Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!
Arujá, Ferraz de Vasconcelos e Mairiporã.
Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!
Endereço: Rua Paulo Lenk, 128 - Centro - GuaruBang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!
lhos - CEP 07094-040 - fone 2440-7888
Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!
dos Bancários de Guarulhos,
Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!

Fotos: Valdenir Silva / Eduardo Jacupinni

28 de agosto é o Dia do
Bancário e nada mais justo que
a data seja comemorada por essa
categoria que, apesar da difícil
tarefa que é sua profissão, carrega estampada no rosto a alegria
característica. Foi com essa alegria que os bancários e bancárias
de Guarulhos e Região comemoraram os 25 anos do Sindicato e
confraternizaram juntos no final
de agosto no Neo Geo do Internacional Shopping, fazendo do
evento um sucesso! Confira ao
lado algumas fotos do evento. O
álbum completo você encontra em
www.bangnet.com.br ou www.facebook.com/bangnet.oficial.
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