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Formas de participar
Entre os meses de junho, julho e agosto uma 

série de atividades preparatórias são realiza-
das, visando uma Campanha Nacional que 

privilegie o debate das ideias e o máximo de partici-
pação da categoria. 

Sendo assim, propomos aqui uma série de 
formas de você ajudar e se sentir parte da Campa-
nha deste ano. Afinal, temos que manter e ampliar 
nosso acordo coletivo, considerado um dos melho-
res do Brasil. Veja como participar:

CAMPANHA NACIONAL 2015 

FETEC/SP

Para construirmos a minuta de reivindicações des-
te ano, os diretores do Sindicato realizarão a pesquisa nas 
agências. Outra opção é responder o questionário encartado 
na página 3 desta edição do Bang! e entregá-lo ao diretor 
sindical ou ainda enviá-la escaneada para contato@bang-
net.com.br. Importante: só é necessário identificar o banco 
e agência, a não ser que você responda a parte do rodapé 
(opcional), que será recortada da pesquisa e entregue ao di-
retor do Sindicato. O prazo para envio vai até 10 de julho.

CONSULTA CAMPANHA NACIONAL 

SINDICALIZAÇÃO

Sindicato forte se faz com união e partici-
pação de seus sócios. Associe-se, seja sindicaliza-
do e contribua para a luta. Saiba mais na página 4. 

ENCONTROS
Teremos Encontro 

Regional, Estadual e Na-
cional. O Regional, aberto 
à participação de todos, será 
em 18 de julho, contando 
com bancários de Guarulhos 
e Região, Taubaté, Mogi e 

ABC. Os delegados ao En-
contro Estadual, em 25 de 
julho e o Nacional, em 31 
de julho, 01 e 02 de agosto 
serão eleitos em assembleia 
para este fim. Locais e for-
mas de participação serão in-

formados na próxima edição 
do Bang!, mas os interessa-
dos devem escrever desde já 
para contato@bangnet.com.
br  com dados como nome, 
banco, agência e fone para 
entrarmos em contato.



APOSENTADORIA - Com 
a regra 85/95, fator de 
redução cai 
No momento do fechamento 
desta edição, o governo vetou 
proposta do Congresso, editan-
do Medida Provisória que alte-
ra a aposentadoria, mantendo 
a regra 85/95 (soma de contri-
buição + idade) além de criar 
alternativa que aumenta esse 
tempo para 90/100 a partir de 
2022, visando a sustentabilida-
de futura da previdência. A MP 
deverá ainda ser muito debati-
da. Em nota, a CUT considera 
o fim do fator previdenciário 
(que diminuía o valor da apo-
sentadoria) um avanço, mas 
continuará lutando por uma 
previdência justa e para todos. 
Matéria sobre o tema está em 
www.bangnet.com.br e www.
facebook.com/bangnet.oficial.

TERCEIRIZAÇÃO

Continua o debate sobre o 
projeto de lei que discute a 
aprovação ou não de terceiri-
zação para atividade fim nas 
empresas. A próima audiência 
na Assembleia Legislativa de 
SP ocorre em 29 de junho. 
Continuamos atentos.

Mais...
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BANCOS PÚBLICOS

Os congressos dos funcionários do 
Banco do Brasil e da CEF foram 
realizados em junho. Em pauta, 

questões específicas dos funcionários, cam-
panhas atualmente em curso, novas campa-
nhas pro próximo período e início das dis-
cussões da Campanha Nacional 2015.

No BB, os delegados apontaram as 
principais reivindicações para o ano, que 
contemplam discussões sobre remunera-
ção e condições de trabalho, saúde e previ-
dência, organização do movimento e Ban-

co do Brasil e sistema financeiro nacional. 
Já na CEF, das reivindicações 

aprovadas constam prevenção do assé-
dio moral e sexual, condições de traba-
lho para os deficientes, combate às metas 
abusivas, medidas e garantias em caso 
de assaltos e sequestros para as vítimas 
e familiares, melhoria e ampliação no 
atendimento do Saúde Caixa entre ou-
tros. A matéria completa sobre o tema 
está em www.bangnet.com.br ou www.
facebook.com/bangnet.oficial.

Banco do Brasil e CEF 
realizaram congressos

14º CONGRESSO ESTADUAL DA CUT

“Por um Projeto 
Popular para Mu-
dar São Paulo” é o 
tema do 14º Con-
gresso Estadual da 
CUT São Paulo - 

CECUT, que se realizará de 25 a 28 de agos-
to, em Águas de Lindóia, a 150 km da capital 
paulista. Na ocasião, será eleita a nova direção 
estadual e definido o plano de lutas e estraté-
gias para o período 2015-2019. A assembleia 
para eleição dos delegados representantes dos 
bancários de Guarulhos e Região ocorre em 
02 de julho, às 18h30 na sede do Sindicato, na 
rua Paulo Lenk, 128 – Vila Zaira,  Guarulhos.

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, as-
sociados e não associados, da base territorial deste sindicato, para a assembleia geral 
ordinária que se realizará dia 02 de julho de 2015, 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:

- Eleição de delegados ao 14º Congresso Estadual da CUT/SP e 
12º Congresso Nacional da CUT;
- Outros assuntos de interesse da categoria.

Guarulhos, 23 de junho de 2015
JESSÉ COSTA

Presidente

EDITAL ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ABSURDO!

Uma funcionária de uma agência do 
Itaú em Palmas (TO) teve um aborto 
espontâneo no local e só foi liberada 

para ir ao hospital três horas depois. Mesmo 
ensanguentada, a bancária não pôde sair da 
agência até fechar a tesouraria, guardando 
nesse período o feto em um saco plástico.

Segundo relatos dos colegas, no 
outro dia, após ir ao médico, a funcioná-
ria voltou à agência para transferir a te-
souraria para outro bancário, e teve seu 
direito legal de 30 dias de afastamento 

reduzido para apenas quatro.
O Ministério Público do Trabalho 

em Palmas pede na Justiça Trabalhista a 
condenação do Itaú por prática de assédio 
moral organizacional no estado do Tocan-
tins. A multa pretendida é de R$ 20 mi-
lhões por dano moral coletivo. “A falta de 
sensibilidade demonstra o compromisso 
social e moral que o banco tem com o fun-
cionário”, comenta Adjanete Matias, fun-
cionária do Itaú e diretora do Sindicato. 

Fonte: Contraf

Itaú não libera bancária 
que abortou em agência 
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Preencher esta parte apenas se você participa de alguma entidade que desenvolve trabalho social (assinale com x):

 Associações de bairro   Ong – Organização não governamental  Igreja
Outros:
Nome:        Banco / Ag.:

10 de julho de 2015
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CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO 2015

Os bancários são hoje uma das 
categorias que tem um Acordo 
Coletivo que é referência no 

Brasil. Nossas conquistas, fruto das lutas 
ao longo de anos, servem como parâme-
tro para outras categorias que querem 
melhorias em seus acordos coletivos.

Além da disposição para a luta 
de classes, a sindicalização é uma das 
nossas principais formas de resistência 
aos patrões. A contribuição mensal do 

associado proporciona os recursos ne-
cessários para que o Sindicato promova 
o combate ao desrespeito com os tra-
balhadores. Com o valor arrecadado, 
mantemos estrutura, funcionários, de-
partamento jurídico, atividades de cul-
tura e lazer.É graças à atuação do Sindi-
cato junto com a categoria na busca por 
direitos e enfrentando novas lutas, que 
hoje os bancários podem olhar para trás 
e comemorar várias conquistas.

Filie-se ao Sindicato e ajude a fortalecer 
ainda mais a categoria bancária


