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CAMPANHA NACIONAL

Bancários do país deliberam
sobre reivindicações
Foto: Divulgação

O

Participantes das delegações dos 4 Sindicatos no final da Conferência Regional, onde Jessé Costa,
presidente do Sindicato (destaque) discursou na abertura do evento

s encontros estadual (25/07)
e nacional (31/07, 01 e
02/08) terão a responsabilidade de discutir e aprovar a minuta
de reivindicações 2015/2016 a ser
entregue no começo de agosto aos
banqueiros. Os sindicatos elegeram
seus representantes aos congressos em assembleias. Em Guarulhos

Delegados
de Guarulhos
e Região ao
Encontro
Nacional

e Região, foram escolhidos no dia
16/07 (ver box).
O procedimento ao longo dos
anos é construído por meio de consultas aos bancários, cujas prioridades são discutidas posteriormente
nos encontros regionais dos sindicatos filiados à Federação dos Bancários da CUT – Fetec SP. O da Regio-

nal 5 aconteceu em 18 de julho em
Pindamonhangaba, com bancários de
Guarulhos e Região, Mogi das Cruzes e Taubaté, com a participação
também dos bancários do ABC. Os
encaminhamentos de cada encontro
regional seguem para as discussões
estaduais e são finalizados no encontro nacional da categoria.
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Jessé Costa
Sara Cristina
Itanir Batista
Adjanete Matias
Isane Pereira
Mônica Rochedo

Santander
Itaú
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Itaú
Santander
Bradesco

João Cardoso
Silvana Kaproski
Luís Manuel
Elenice Sanson
Adailton Nascimento

Banco do Brasil
Itaú
BMB
Banco do Brasil
Bradesco
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SINDICALIZAÇÃO

N

Seja sócio do Sindicato e fortaleça
a luta da categoria bancária
res 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!

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 trabalhado-

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
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.

Prêmios serão sorteados entre antigos e novos sócios

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!

BRADESCO

BANCO DO BRASIL

Continua campanha de
valorização

C

Paralisações

Durante a negociação com o
banco, em 16 de julho, várias agências
do Brasil cruzaram seus braços para
demonstrar ao banco que estamos cobrando seriedade no debate. “Não estão descartadas novas paralisações”,
informa Luís Carlos, diretor do Sindicato e funcionário do Bradesco. “Para
isso, vamos priorizar aquelas agências
que apresentam problemas de relacio-

Foto: Valdenir Silva (via whatsapp)

ontinua a campanha dos diretores sindicais do Bradesco
pela valorização dos funcionários da instituição. Várias agências em
Guarulhos e Região já foram visitadas
e continuam até fim de julho recebendo os dirigentes sindicais do banco,
que abordam os assuntos da campanha
com funcionários e clientes.

EDITAL ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA

Diretores Sindicais do Bradesco na paralisação da
agência Vila Galvão, que aconteceu no mesmo dia em
que ocorreu negociação específica com banco

namento, com práticas de assédio moral no seu quadro funcional”, finaliza.
A negociação com o banco discutiu
assuntos referentes aos problemas e
reivindicações dos “bradesquianos”.
O resultado da negociação será publicado posteriormente.

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 do Banco do
Brasil, 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:
• Discussão e deliberação sobre instalação da
Comissão de Conciliação Voluntária (CCV);
• Discussão e deliberação sobre instalação
da Comissão de Conciliação Prévia (CCP);
• Outros assuntos de interesse da categoria.
Guarulhos, 21 de julho de 2015
JESSÉ COSTA
Presidente
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DIA DO BANCÁRIO

Festa no Neo Geo – 28 de agosto

E

m 28 de agosto os bancários de Guarulhos e
Região comemoram o
Dia do Bancário com a nossa
já tradicionalíssima festa no
Neo Geo Boliche! Animação,
esporte, comes, bebes, música e energia. Para não ficar de
fora, leia as orientações e par-

ticipe!!! Mas atenção: as reservas serão feitas EXCLUSIVAMENTE por e-mail, de 03 a
21 de agosto em: festa2015@
bangnet.com.br. Serão apenas
300 convites, distribuídos por
ordem de reserva, proporcionalmente à quantidade de sindicalizados por banco.

Convênios

Serviço
- Festa dos Bancários de Guarulhos e Região
- 28 de agosto, sexta, das 20 h às 24 h
- Neo Geo Bowling – Internacional Shopping Guarulhos
- Rodovia Presidente Dutra, Saída 225 - Itapegica - CEP:
07034911 - GUARULHOS – SP
- Bancário sindicalizado tem direito a incluir gratuitamente APENAS seu nome na lista, reservado exclusivamente pelo e-mail festa2015@bangnet.com.br, com o
título Festa, contendo nome completo, banco e agência
e telefone para contato. A confirmação será feita por resposta no próprio mail. IMPORTANTE: o correio eletrônico
festa2015@bangnet.com.br somente estará disponível de 03 a 21 de agosto. NÃO SERÃO COMPUTADAS
RESERVAS FEITAS ANTES OU DEPOIS DESTAS DATAS E
NEM LISTAS COM VÁRIOS NOMES POR BANCÁRIO.
- Demais critérios para participação serão publicados em
www.bangnet.com.br, www.facebook.com.br e nas próximas edições do Bang!.
- Dúvidas? Entre em contato pelo fone 2440-7888, escreva para o próprio mail da festa ou mande mensagem para
o Whatsapp do Sindicato, número (11) 97643-2611.

Bancários sindicalizados tem acesso exclusivo aos descontos
de nossos parceiros. Consulte condições na empresa.

(11) 97643-2611
Quer ficar bem informado? Agora o Sindicato comunica-se com o bancário sindicalizado também por whatsapp. Para isso,
basta salvar o número (11) 97643-2611 em
seus contatos e enviar mensagem com nome
completo, banco e agência e você será cadastrado para receber notícias do Sindicato. E se ainda não for sindicalizado, é só
preencher a ficha da página 3 desse jornal
e entregá-lo para algum diretor do Sindicato. Nunca foi tão fácil ficar informado!
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!
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