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CAMPANHA NACIONAL

Calendário definido
Foto: Divulgação

E

ntre o final de julho e começo de
agosto, ocorreu a 17ª Conferência
Nacional dos Bancários, evento no qual se definem as reivindicações
e estratégias para nossa Campanha Nacional Unificada 2015. Os bancários de
Guarulhos e Região estavam representados por 11 delegados e 1 observador.

Representantes de Guarulhos e Região na 17ª Conferência Nacional dos Bancários

Próximos passos
DATA

EVENTO

HORA/LOCAL

06 a 10
de Agosto

Assembleias de
aprovação da
Minuta

Sindicatos

Reunião do
Comando para
10 de Agosto preparação da
entrega da Minuta e Calendário

14h na CONTRAF
CUT Rua Líbero Badaró, 158, 1º andar
São Paulo SP

Entrega da
11 de Agosto Minuta à
FENABAN

11h na FEBRABAN
Av. Brig Faria Lima,
1485 15º andar
São Paulo SP

12 a 14
de Agosto

Lançamento
da Campanha
Nacional

Sindicatos e
Federações

Ainda estão previstas as Caravanas de Mobilização dos Sindicatos
filiados à Federação dos Bancários – FETEC CUT SP. Esse calendário, além dos principais pontos da minuta você confere em www.
bangnet.com.br ou www.facebook.com/bangnet.oficial.

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 extraordinária que se realizará dia 07 de
agosto de 2015, 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) Autorizar à diretoria para realizar negociações coletivas, celebrar
Convenção Coletiva de Trabalho, Convenções/Acordos Coletivos
Aditivos, bem como Convenção/Acordos de PLR e, frustradas as
negociações, defender-se e/ou instaurar dissídio coletivo de trabalho,
bem como delegar poderes para tanto;
2) Deliberar sobre aprovação da minuta de pré-acordo de negociação e
minuta de reivindicações da categoria bancária, data-base 1º de setembro, definida na 17ª Conferência Nacional dos Bancários;
3) Deliberar sobre desconto a ser feito nos salários dos empregados em
razão da contratação a ser realizada;
4) Outros assuntos de interesse da categoria profissional.
Guarulhos, 04 de agosto de 2015
JESSÉ COSTA
Presidente
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ASSÉDIO MORAL

Utilize os canais do Sindicato

H

para fazer a denúncia

á tempos o bancário vive na pele
a ameaça do assédio moral, como
fruto de uma política praticada pelos bancos, de pressão por metas e incentivo à extrema competição entre colegas de
trabalho. Tal situação tornou-se uma das
principais causas de inúmeros adoecimentos na categoria, exigindo ações dos sindicatos para combater esse mal.
Em nossa Convenção Coletiva de
Trabalho temos o Programa de Combate ao
Assédio Moral nas instituições financeiras.
Trata-se de uma importante conquista da
Campanha Nacional 2010, de adesão voluntária entre bancos e Sindicatos, que conta com

um canal específico para o encaminhamento
e a apuração de denúncias de assédio moral.
Alguns bancos tem meios próprios
para denúncia, mas em muitos deles verifica-se corriqueiramente punições ao trabalhador que utiliza tal canal. Dê preferência
em utilizar as ferramentas do Sindicato
para esse fim. Em http://www.bangnet.
com.br/bang/contato-assedio-moral.html
você se informa sobre o programa e, se for
o caso, pode formalizar uma denúncia. Se
preferir, pode fazê-la diretamente no Sindicato. A denúncia será apurada com todo
sigilo e garantia que o acordo prevê. Faça
valer o seu direito!

CIDADANIA

Guarulhos realiza
19ª Conferência de
Assistência Social

BANCO DO BRASIL – ASSEMBLEIA CCV/CCP
EDITAL ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
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 12 de agosto 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

D

e 18 a 20 de agosto acontece a 19ª Conferência de
Assistência Social da cidade de Guarulhos. Nosso
Sindicato, que tem entre suas pautas a defesa da
cidadania de seus trabalhadores, terá direito a cinco delegados: 2 titulares, 2 suplentes e uma delegada nata, Luíza
Helena, atualmente conselheira de Assistência Social.
Fique ligado nas próximas edições do Bang! e em
nossos canais digitais para saber mais sobre esse importante instrumento de proposição, realização e fiscalização de
políticas públicas.

Bang! Informativo do Sindicato dos Bancários • Guarulhos, agosto/2015 (1ª quinzena)

3

BRADESCO

Campanha de Valorização dos

funcionários passa pela agência Guarulhos

ITAÚ

Dirigentes sindicais
apresentam problemas do
Agir à direção do banco

O

programa de Ação Gerencial Itaú de Resultados (Agir)
para os bancários do setor operacional foi o tema central
da reunião entre a Contraf-CUT, a Comissão dos Empregados (COE) do Itaú, federações e sindicatos de todo o Brasil
com a direção do Itaú, na sede do banco, em São Paulo.
No início do encontro realizado em julho, o Itaú fez uma
apresentação dos resultados do plano de metas do banco, controlado por atribuição de pontuação individual de cada funcionário.
Os dirigentes sindicais levantaram algumas ponderações
que deixam clara a necessidade de mudança dentro do programa. “O foco do banco é a meritocracia, para atingir essas metas,
baseadas em três pontos: objetivo, apuração e premiação. Nós
apresentamos casos em que as metas são exageradas e alteradas
durante o mês”, explicou Jair Alves, coordenador do COE.
O grupo apontou ainda as férias e os afastamentos por licenças
médicas como problemas na apuração das metas, além do grave problema de gestão do banco, pois muitos responsáveis pela aplicação
do Agir não estão preparados para gerir e motivar os trabalhadores.
O Itaú apresentou as modificações feitas no programa, desde seu
inicio, baseadas nas criticas e sugestões dos trabalhadores. Os dirigentes
sindicais também manifestaram preocupação com o grande número de
demissões por justa causa ocorrida no banco, nos últimos meses. Em
muitos casos, motivados pelo não cumprimento de metas do Agir.
*Matéria na íntegra em www.bangnet.com.br. Fonte: Confraf Cut

Foto: Divulgação

C

umprindo o calendário proposto no início de julho,
os diretores sindicais do Bradesco em conjunto
com demais companheiros realizaram uma grande atividade na agência Guarulhos, uma das principais do
banco em nossa base. Na ocasião, os bancários paralisaram
as atividades enquanto os sindicalistas conversavam com o
funcionalismo sobre as questões específicas da campanha.
Assédio moral, terceirização, auxílio educação e
outras pautas foram debatidas nas principais agências
do banco durante o mês, numa espécie de “esquenta” de
setembro. “Esperamos que o banco entenda nosso aviso. Queremos seriedade na mesa específica de negociações e na Fenaban. Essa atividade de hoje (29/07) encerra temporariamente a Campanha de Valorização dos
funcionários para focarmos na Campanha Nacional dos
Bancários”, avalia Luís Carlos, diretor do Sindicato e
funcionário do Bradesco.

Balões com os recados do Sindicato
recebiam quem entrava no auto
atendimento da agência (destaque)

HSBC

No meu emprego
ninguém mexe

C

onversar com
clientes
e
usuários das
agências, amigos e
familiares para que
entrem na luta, ao
lado do Sindicato, em
defesa dos empregos
e direitos dos trabalhadores do HSBC. Esse é o desafio colocado a todos os funcionários de agências
e complexos administrativos da instituição.
Para isso, o Sindicato convoca bancários a
aderir ao movimento em defesa dos direitos, diante da iminente venda da instituição no país. “Objetivo é coletar milhares de assinaturas a serem
enviadas a parlamentares e órgãos reguladores do
Sistema Financeiro Nacional”, comenta Júlio César, diretor do Sindicato e funcionário do HSBC.
O envolvimento é fundamental para chamar a atenção e assegurar o apoio da população.
Temos que evitar que a venda das operações da
instituição financeira no Brasil resulte no extermínio de postos de trabalho, como já ocorreu em
outras incorporações de bancos.
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DIA DO BANCÁRIO

Festa no Neo Geo – 28 de agosto
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 e www.facebook.com.br/bangnet.oficial. 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.

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 participe!!! 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.

SINDICALIZAÇÃO

Seja sócio do Sindicato e fortaleça
a luta da categoria bancária
ro 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)

Nosso 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 Financei-

Alguns convênios de
Guarulhos e Região:
- FACULDADES: UNG, Unifox, Progresso, FIG, FGV.
- ACADEMIA: All Fit.
- 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!
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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