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De tudo ficaram três coisas...
A certeza de que estamos começando...
A certeza de que é preciso continuar...
A certeza de que podemos ser interrompidos
antes de terminar...
Façamos da interrupção um caminho novo...
Da queda, um passo de dança...
Do medo, uma escada...
Do sonho, uma ponte...
Da procura, um encontro!
Fernando Sabino

Boas festas e um ótimo 2015!!! É o que nós, diretores (as) e
funcionários (as) de todos os mandatos desses 25 anos de
história e lutas desejamos a você e sua família!!!
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SANTANDER

Assembleia aprovou Acordo Aditivo
nos. Foram também definidos os valores do
Programa de Participação nos Resultados
Santander (PPRS). Em 2014 será de R$
1.858,00 e em 2015 será pago R$ 2.016,00.
Também foram aprovadas cláusulas que versam sobre bolsas de estudo em
graduação e pós, igualdade de oportunidades, inclusão de homoafetivos na cláusula sobre adoção alem de cláusula sobre
plano de saúde para demitidos, conforme
publicado na página 3 da edição 251 do
Bang!, disponível na seção “Bang! on
line” em www.bangnet.com.br.

Foto: Carlos Gomes
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a última sexta feira de novembro
os bancários do Santander presentes em assembleia convocada pelo
Sindicato aprovaram a proposta de acordo
aditivo. Graças às mobilizações da categoria, o acordo foi melhorado, sendo o Santander o primeiro banco a negociar especificamente sobre condições de trabalho e incluir
no seu aditivo. A nova cláusula afirma o
comprometimento do banco em aprimorar
relações de trabalho com seus empregados
e na melhoria do atendimento. As instruções
serão dadas por meio de comunicados inter-

Jessé Costa, funcionário do banco e presidente
do Sindicato, durante votação na assembleia dos
funcionários do Santander

Mais...

DEMISSÃO VOLUNTÁRIA

Itaú divulga PDV para assistentes
operacionais da área empresarial

O

Itaú instalou no fim de novembro
um Plano de Demissão Voluntária (PDV) para os assistentes
operacionais da área empresarial (Emp)
sem que houvesse qualquer discussão com
o movimento sindical. O banco alega ser
irreversível a aplicação do PDV.
O Plano é composto de uma indenização de até cinco salários, variando conforme o tempo de banco, mais 12 meses de concessão de vale alimentação e 36 meses de
plano de saúde, incluindo o tempo previsto
na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).
O prazo para adesão vai até junho de 2015.

DIA MUNDIAL DE LUTA
CONTRA A AIDS
No Dia Mundial de Luta
contra a Aids, (01/12)
Guarulhos recebeu uma
unidade móvel do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA-DST/aids) que fez um trabalho
itinerante pelos bairros até 05/12,
realizando cerca de quatro mil
testes de HIV. A ação faz parte
da campanha ‘Fique Sabendo’,
do governo federal, em parceria
com o município.
Os casos de aids entre os jovens
de 15 a 24 anos aumentaram
21% nos últimos sete anos, mas
considerando todas as faixas
etárias houve uma queda de
20% no número de novos infectados. Em São Paulo, quatro pessoas morrem por dia em
decorrência de complicações
da doença. Um dos principais
problemas é justamente a identificação.

“Em reunião entre a Comissão de
Empresa formada por diretores sindicais
e representantes do banco, reafirmamos
nossa posição, que é contra qualquer
tipo de plano de demissão voluntária”,
avisa Gilmar Hermano de Oliveira, funcionário do Itaú e diretor do Sindicato
dos Bancários de Guarulhos e Região.
“Caso ocorra algum tipo de pressão por
parte do banco, principalmente aos que
estão em período de estabilidade, alertamos que não seja assinado nenhum acordo e que o Sindicato seja procurado para
orientação”, destaca Gilmar.

PALESTRA

N

Consciência Negra

gues, ao final da atividade, ficou a reflexão
de que “o racismo está ligado a uma questão de poder” e “o preconceito está associado a educação que cada individuo recebe.
Ninguém nasce racista, você é educado
para isso”, finaliza.
Foto: Divulgação

o dia 19 de novembro o diretor do
Sindicato e professor Júlio César
Macedo realizou, em conjunto
com professores da escola estadual Rotary
e do diretor do Sindicato Adailton Patrício do Nascimento uma palestra referente
à Semana da Consciência Negra para estudantes do ensino fundamental, médio e
EJA (Educação de Jovens e Adultos). Na
palestra, Adailton trouxe uma reflexão sobre os problemas raciais, não só na categoria bancária, estendo-se a outros ramos no
mundo do trabalho.
Segundo o organizador professor de
sociologia e filosofia Luis Henrique Rodri-

Adailton (ao microfone) e Júlio (camisa branca) ao lado dos
professores na palestra sobre Consciência Negra na E. E. Rotary

REEMBOLSO CAUSA
PROBLEMAS NO ITAÚ
Muitos gerentes do banco fazem
visitas aos clientes utilizando
táxi ou veículo próprio, gastando
combustível e estacionamento.
O problema é que na hora do
reembolso, a coisa complica. O
novo sistema é lento e complexo
e o reembolso, segundo alguns
relatos, chega a acontecer até seis
meses depois do gasto. Estamos
cobrando do banco para que o
funcionário pare de “pagar” para
trabalhar.

No ano em que o Sindicato completou 25 anos, diversas
lutas se fizeram presentes. Foram manifestações, paralisações, greves, atos etc. Mas também tivemos nossos momentos de esporte, lazer, confraternização, contemplação
da arte nas diversas atividades promovidas pela entidade.
Relembre conosco essa história!
Conquista da Campanha do ano passado, 2014 começa
com o recebimento do cartão vale cultura aos bancários
que ganham até cinco salários mínimos. Dinheiro no bolso também foi bem vindo: até março, bancários receberam
segunda parcela da PLR.
Março marcou o mês de luta da mulher trabalhadora. Diretoras do Sindicato participaram da Marcha das Mulheres, promovido pela CUT e o auditório do Sindicato dos
Bancários de Guarulhos e Região recebeu a peça “Carne”, sucesso de público e crítica. De quebra, as diretoras
Sara Lee e Daniela Simões foram liberadas da agência
para atuar no trabalho sindical!
Em maio, na solenidade / festa comemorativa dos 25
anos, bancários, personalidades sindicais e políticas
confraternizaram desse momento importante da luta dos
trabalhadores na cidade. Na foto, diretores da gestão que
fundou a entidade, em 1989.

A Copa Bancária, disputada ineditamente
aos sábados, foi vencida pelo HSBC, campeão invicto! Na foto, diretores do Sindicato,
atletas, familiares e amigos na festa da final.

Shows e mais shows! Durante todo o ano o bancário
pôde curtir o que há de melhor na nova música alternativa mpb / pop: Amauri Falabella, Kátia Teixeira,
Walgra Maria, José Ricardo, Aldo di Julho e Luiz
Pinheiro foram alguns dos artistas aprovados pelo público que pisaram no palco do auditório do Sindicato
dos Bancários de Guarulhos e Região.
A participação da diretoria e da categoria foi assim, na luta,
no dia a dia, na batalha que antecedeu a nossa Campanha Nacional (Copa do Mundo, congressos da categoria) bem como
nos momentos onde os eventos se entrelaçaram (atos, manifestações, greve, eleições para os principais cargos políticos
do país). 2014 entrará para a história do Brasil como o ano
em que as forças mais retrógradas e autoritárias desse país
jogaram todas suas cartas para tentar barrar o projeto que, ao
nosso ver, é vitorioso na proposta de diminuir as desigualdades
sociais e aprofundar e manter conquistas dos trabalhadores.

Fotos desta página: divulgação
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CURSOS

Inscrições abertas para CPA 10 e 20 em Guarulhos

O

curso de CPA 10 vai de 12 a 23
de janeiro de 2015, de segunda à
sexta, das 19 às 22 h e custa R$
420 para bancário sindicalizado.
O CPA 20 vai de 09 a 20 de março
de 2015, também de segunda à sexta a
noite, ao custo de R$ 570 para bancário

associado ao Sindicato.
As inscrições serão feitas pelo
fone 2440-7888. O curso é totalmente
apostilado, com simulados, material via
correio eletrônico e alto índice de aprovação ANBID, além de poder ser pago
em 3 vezes. Inscreva-se agora mesmo!

CoPA BANCÁRIA 2015

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

P

repare sua equipe! Vem
aí a Vigésima Nona
edição da Copa Bancária. Em breve as agências
receberão o regulamento e as fichas de inscrição
para mais esse evento esportivo de integração
entre os bancáros de Guarulhos e Região. Começe a treinar, sindicalize os atletas da agência e avise os familiares e amigos. As datas do
campeonato serão divulgadas posteriormente,
enviadas por torpedo e estarão no sítio do Sindicato, em www.bangnet.com.br.

Cultural / Convênios
Bancário associado têm desconto nos seguintes parceiros:

) 2107-1900
2183-8499
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