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CAMPANHA NACIONAL 2015

Hora de definir nossas reivindicações
Foto: Valdenir Silva (Zinho)

J

ulho representa para a categoria bancária o mês de
preparação de nossa Campanha Nacional. Afinal, é nele
que se definem as pautas de
reivindicações gerais para serem discutidas e conquistadas
na época do embate com os
banqueiros. A consulta feita na
categoria servirá de balizador
para a construção da minuta, referendada pelos delegados nos
encontros regional, estadual e
nacional.

Em reunião no fim de junho, diretores (as) do Sindicato e da Federação analisaram última campanha e atual conjuntura.
Discussões visam fornecer instrumentos para construção da campanha 2015

Encontro Regional é
aberto. Delegados aos
encontros estadual e
nacional serão eleitos
O Encontro da Regional V da nossa federação
– Fetec CUT SP, englobará bancários de Guarulhos,
Mogi das Cruzes, Taubaté e ABC e será realizado em
Pindamonhangaba, no dia 18 de julho, com participação aberta. O Estadual, em SP, será em 25 de julho e
o nacional em 31 de julho, 01 e 02 de agosto e nossos
delegados precisam ser eleitos. Para isso, será realizada assembleia em 16 de julho, quinta, às 18h30
na sede do Sindicato em Guarulhos. As informações
de participação, transporte e horário de saída para o
encontro regional também serão discutidas na mesma
assembleia.
Sua presença nesse processo é vital! Escreva
para contato@bangnet.com.br enviando nome, banco, agência e fone para contato para o Encontro Regional (até 16/07), ou participe da assembleia. Vamos
juntos construir mais uma campanha vitoriosa!

EDITAL ASSEMBLÉIA 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
24000.001776/90-53, 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 ordinária que se realizará
dia 16 de julho de 2015, às 18h30 em primeira convocação, e às
19h, 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:
- Eleger delegados (as) para a 17ª Conferência Estadual dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a ser realizada em São Paulo no
dia 25 de julho;
- Eleger delegados (as) para a 17ª Conferência Nacional dos Trabalhadores do Ramos Financeiro, a ser realizada em São Paulo nos
dias 31 de julho, 01 e 02 de agosto;
- Outros assuntos de interesse da categoria.
Guarulhos, 07 de julho de 2015
JESSÉ COSTA
Presidente
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BRADESCO

EDITORIAL
A regra é clara,
Eduardo Cunha!

A DIRETORIA

[1] http://ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10143&revista_caderno=9
[2] Art. 60 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada
ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova
proposta na mesma sessão legislativa.

O

Sindicato dos Bancários de
Guarulhos e Região está realizando no mês de julho a
Campanha de Valorização dos Funcionários do Bradesco. A ação, que
ocorre em todo o Brasil, já garantiu
a primeira rodada de negociações,
marcada para o próximo dia 16. Entre as principais reivindicações dos
trabalhadores estão o emprego e melhorias nas condições de trabalho.
Mesmo com lucros cada vez
maiores, o banco continua reduzindo
os postos de serviço, o que acarreta na
sobrecarga de trabalho. Os bancários
também sofrem com o Projeto Atendimento, instalado pelo Bradesco, e que
obriga os bancários a “selecionarem”
os clientes que entram no banco e a
empurrar a maioria para o autoatendimento ou correspondentes bancários.

Os dirigentes sindicais funcionários do Bradesco estão percorrendo as agências do banco, conversando com funcionários e clientes
sobre a campanha. Para lutar pela
garantia de emprego e melhores
condições de trabalho, todos podem
participar. Pelas redes sociais basta
usar as hashtags:#AgoraéBancário,
#clienteBRAvo, #bancariocoBRAdo, #AgoraécoBRAr e #AgoraéBANcario.

TERCEIRIZAÇÃO

Diretoria do Sindicato dos
Bancários de Guarulhos
participou de Audiência Pública

E

m 29 de junho houve o debate sobre o Projeto de Lei da
Terceirização, em audiência
pública no Auditório Franco Montoro da Assembleia Legislativa São
Paulo, com ampla participação do
movimento sindical bancário.
Aprovado de forma autoritária,
o projeto de lei 4330 foi para o Senado, onde tramita como PLC 30/2015.
Ao prever que os empresários possam
terceirizar até mesmo as atividades
principais de seus empreendimentos,
o projeto, na prática, permite que eles
substituam todos os seus funcionários
por terceirizados, que ganham em média 25% menos que os contratados
diretamente e têm jornadas de pelo
mesmo três horas a mais por semana.
Segundo o presidente do Sindicato dos Bancários de Guarulhos

Foto: Divulgação

O Brasil comemorou em março de
2015, 30 anos do fim da ditadura militar
que jogou toda a sociedade brasileira
num cenário sombrio, onde o anseio pela
liberdade e a luta pela volta da democracia se tornou crime contra o Estado. Neste período vimos o Estado Democrático
de Direito brasileiro ser aperfeiçoado a
cada dia, com forte participação do povo
na criação e alteração de leis.
“O Estado democrático de direito [1] é
um conceito que designa qualquer Estado que se aplica a garantir o respeito das
liberdades civis, ou seja, o respeito pelos
direitos humanos e pelas garantias fundamentais, através do estabelecimento de uma
proteção jurídica. Em um estado de direito,
as próprias autoridades políticas estão sujeitas ao respeito das regras de direito”.
É preciso deixar claro que o conceito
de Estado apresentado acima, ao mesmo
tempo em que nos garante a liberdade,
também obriga a todos, inclusive as
autoridades, a cumprir as normas. Infelizmente o presidente da Câmara dos
Deputados, Eduardo Cunha (PMDB –
RJ), parece que se coloca acima desta
obrigação. Em duas votações, uma que
visava introduzir o financiamento empresarial de campanhas eleitorais e outra
sobre a redução da idade penal, o deputado/presidente viu as propostas que
apoiava serem derrotadas, e aí deixou
de exercer um outro princípio, este mais
popular, mas também importante para a
construção da democracia: saber perder! Pois descumprindo o Art. 60, § 5º
Constituição Federal [2], colocou no dia
seguinte os mesmos projetos, com alterações mínimas, em votação. Em ambos os
casos os resultados foram alterados a seu
favor, segundo a imprensa, após muita
pressão e ameaças aos partidos menores.
Independentemente da posição que
se apoie, as regras do jogo democrático
devem ser cumpridas. É isso que se espera, principalmente, de quem assume cargos eletivos. Só assim a democracia pode
avançar. Só assim podemos confiar que
as decisões tomadas levarão em conta o
direito ao livre pensamento e a justiça e
que a liberdade conquistada com sangue
e sofrimento será respeitada.

Bancários querem emprego
e condições de trabalho

Diretoria do Sindicato destacou seu efetivo para fazer
valer o direito do trabalhador

e Região, Jessé Costa, “o debate é
vital para nossa categoria. Mobilizamos quase a totalidade da nossa
diretoria para o evento porque nessa fase a pressão popular é a nossa
ferramenta para barrar o processo”.
Após a audiência no Rio de Janeiro e em São Paulo, mais duas estão
previstas, em outros estados.
Fonte: Seeb Guarulhos / Seeb SP
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SINDICALIZAÇÃO

Seja sócio do Sindicato e fortaleça a luta
da categoria bancária

N
Foto: Valdenir Silva (Zinho)

osso Sindicato faz parte da
3ª Campanha de Sindicalização da Federação dos
Bancários – Fetec CUT SP. A campanha tem o objetivo de somar novos
sócios aos quadros dos Sindicatos,
que contam com grande participação
da categoria, fazendo com que os trabalhadores do Ramo Financeiro tenham reconhecidamente um dos melhores acordos coletivos do Brasil.

Some-se a isso uma rede de
convênios que proporcionam descontos e condições exclusivas para
aquisição de serviços e produtos e
você tem todos os motivos para associar-se!
Além disso, você também
pode utilizar convênios dos Sindicatos parceiros! Acesse http://www.
bangnet.com.br/bang/links-uteis.
html na aba: Descontos e convênios.
Nessa
3ª
Campanha, bancários já associados
e novos sócios de
Guarulhos e Região concorrem ao
sorteio de 01 tablet
8 polegadas, 01
câmera fotográfica

profissional Nikon e 1 smartphone LG
Joy (foto). No final do ano, todos concorrerão com os demais associados do estado
de SP filiados à Fetec a um carro popular
zero Km! Preencha agora mesmo a ficha
na página 3 deste jornal e faça sua parte!

Alguns convênios de
Guarulhos e Região:
• FACULDADES: UNG, Unifox, Progresso,
FIG, FGV;
• ACADEMIAS: All Fit, Casa de dança
Carlinhos de Jesus
• Colégios: CIG, Santa Rita, Torricelli,
Eniac, Nahim Ahmad, Progresso, A. Fortiori
• INGLÊS: Minds

Prêmios serão sorteados entre antigos e novos sócios

SERVIÇOS DO
SINDICATO

Convênios
Bancário sindicalizado tem desconto exclusivo. Consulte diretamente a empresa
e apresente carteirinha ou holerite com desconto da mensalidade sindical.

Secretaria Geral: 8h às 17h.
Falar com Márcia ou Itanir.
secretariageral@bangnet.com.br
Tesouraria: 9h às 17h. Falar com Sérgio
ou Márcio - tesouraria@bangnet.com.br
Jurídico: Homologações pela manhã e
atendimento à tarde (necessário agendamento prévio) - Falar com Déborah, Ana
ou Adjanete - juridico@bangnet.com.br
Secretaria de Saúde e Condições
de Trabalho: Atendimento com
agendamento prévio. Falar com Silvana
Kaprocisi - saude@bangnet.com.br
Departamento Cultural/Convênios:
Contatos via fone, e-mail ou agendamento prévio. Falar com Renato cultural@bangnet.com.br
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do Sindicato
Itaquaquecetuba,
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Arujá, Ferraz de Vasconcelos e Mairiporã.
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