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CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO 2015

Ainda dá tempo de ajudar a
fortalecer ainda mais seu Sindicato.
Filie-se agora mesmo!

A

Campanha de Sindicalização 2015 está chegando ao fim. Foram vários
meses de conversa com os bancários no dia a dia e reuniões nas
agências explicando a importância de ser sócio do Sindicato, as
conquistas ao longo dos anos,
o benefício de ter um dos melhores acordos coletivos nacionais... E as filiações continuam.

Participe

Se você ainda não é sócio, solicite uma
ficha pelo correio eletrônico contato@bangnet.
com.br. Fique atento ao desconto no holerite,
geralmente identifcado como “Mensalidade
Sindicato”. Muitos bancários confundem o pagamento do imposto sindical (de março) com
a sindicalização, mas são coisas distintas. Você
só é associado do Sindicato se preencher a ficha de sindicalização, autorizando a filiação.
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Veja abaixo os ganhadores dos sorteios ao longo do ano:

Mariza Aparecida Rodrigues, do Banco do Brasil foi a
ganhadora do tablet, entregue pelo secretário geral
do Sindicato Itanir Batista (de verde), Jessé Costa,
presidente e Elenice Sanson, diretora do Sindicato e
funcionária do BB.

As diretoras do Sindicato Daniela Simões (esq.),
Adjanete Matias e o presidente Jessé Costa fizeram
a alegria de Rodrigo Antonio dos Santos, do banco
Yamaha, ao entregar sua câmera fotográfica

A campanha ainda sorteou um carro zero quilômetro entre todos os associados dos Sindicatos filiados à Federação
dos Bancários do Estado de São Paulo,
Fetec Cut SP. O bancário Gustavo Eduardo M. Paris, da base do Seeb Presidente
Prudente foi o ganhador desse prêmio.

Ladeado pelos diretores do Sindicato Carlos Gomes,
do Santander (a esq.) e Gilmar Hermano, o bancário
Maurício Leandro Prudêncio, do Santander recebeu
seu smartphone

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. Se ainda não for sindicalizado, solicite a ficha e entregue para
um diretor do Sindicato. Nunca foi tão fácil ficar informado!
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JUROS

A

Manutenção da taxa Selic em 14,25%
impede retomada do crescimento

Por Contraf - Cut

Selic nas alturas favorece o
sistema financeiro

Contraf-CUT - Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro - critica
severamente a decisão do Copom, divulgada em 25 de novembro, de manter a taxa básica de juros da economia - Selic - em 14,25%,
o maior patamar nos últimos cinco anos. Para
a entidade, a decisão tomada em meio à desaceleração da economia e ao corte de empregos,
significa impedir a retomada do crescimento e
piorar a distribuição de renda no país.
“A indústria produz menos. O comércio
também sente o reflexo dos juros altos com a
queda nas vendas e redução dos postos de trabalho. Este caminho só leva à recessão e aprofunda
ainda mais a crise. É lamentável que o governo
mantenha esta postura, que prejudica os trabalhadores e só favorece os rentistas”, afirma o presidente da Contraf-CUT, Roberto von der Osten.

O sistema financeiro é o único segmento da economia que
ganha com a elevação dos juros. No primeiro semestre de 2015
os bancos arrecadaram R$ 55,2 bilhões com a cobrança de tarifas.
Já as despesas com pessoal somaram R$ 41,6 bilhões, ou seja, a
receita com tarifas cobriu integralmente a folha de pagamentos e
ainda sobraram quase R$ 10 bilhões. E o lucro ficou intacto.
“Todos esses números mostram que os bancos são grandes beneficiários da manutenção de elevadas taxas. Os juros têm
efeitos extremamente danosos para a sociedade e para a economia, inibem o consumo e os investimentos. A tese de que a
inflação será controlada com juros estratosféricos não tem base
técnica. É uma construção político-ideológica, que visa apenas
manter uma casta rentista, com grandes prejuízos ao país”, conclui Roberto von der Osten.

ASSÉDIO MORAL

Bancários tem instrumento para denúncia
e apuração de casos

H

á muito tempo os bancários vivem 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.

Foram anos de luta, protestos e denúncias até que fosse
assinado, em 26 de janeiro de
2011, o primeiro aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho prevendo a instalação do 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. 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!
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FINANCEIRAS

Contraf-CUT e Fenacrefi assinam Acordo
Coletivo 2015/2016
serviços para as financeiras, em todo
o Brasil, mas na base da Fenacrefi há
apenas 10 mil.
“A campanha dos financiários
começou a mudar este ano. Nosso
objetivo é ampliar nossa representação sindical nacionalmente”, afirmou
Jair Alves, diretor da Contraf-CUT.
Ele lembra que a Fenacrefi se comprometeu a começar a negociação
mais cedo, em 2016. “Nós queremos
a unificação da data-base com os bancários”, completou.

Foto: Jailton Garcia

A

Contraf-CUT, federações e
sindicatos e a Federação Nacional de Instituições de Crédito, Financiamento e Investimentos
(Fenacrefi) assinaram em 17 de novembro o ACT- Acordo Coletivo de
Trabalho 2015/2016. O texto prevê
8,88% de reajuste para os salários,
para a PLR e para os pisos, além de
12,84% para os vales refeição, alimentação e 13ª cesta alimentação.
Como a data-base dos financiários é
1º de junho, a aplicação dos reajustes
será retroativa a essa data.
Para Roberto von der Osten,
presidente da Contraf-CUT, mais uma
etapa da Campanha Nacional está
cumprida. “Conseguimos uma vitória importante, preservando salários e
outros direitos. Mas, muito ainda tem
de ser feito. Agora vamos começar a
organizar a campanha 2016, planejar
nossa ação sindical para os financiários e buscar pela unificação da nossa
campanha”, revelou.
Na campanha nacional 2015
os financiários também conquistaram
criação de grupos de trabalho para discutir PLR e terceirização. A Contraf-CUT estima em mais de 500 mil o
número de trabalhadores que presta

Assinatura do acordo, na sede da Contraf

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE GUARULHOS E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Guarulhos
e Região, com C.N.P.J. sob o nº 58.480.815/0001-03, por seu presidente abaixo assinado,
convoca todos os empregados em estabelecimentos bancários, associados e não associados,
da base territorial de Guarulhos, Arujá, Mairiporã, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos
para Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 09 de dezembro 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:
1) Eleição da Comissão Eleitoral;
2) Outros assuntos de interesse da categoria.
Guarulhos, 4 de dezembro de 2015
JESSÉ COSTA
Presidente

BRADESCO

Sindicato liderou processo que culminou
com instalação de porta de segurança
Diante da morosidade na
resolução, foi organizado um
protesto com paralisação dos
trabalhos, o que levou o banco
a se comprometer em regularizar a situação, fato ocorrido
no mês seguinte. Essa vitória
só foi possível na ação conjunta entre Sindicato e bancários,
garantindo assim a instalação
da porta de segurança com detector de metais.

Foto: Luiza Helena

O

Sindicato detectou, próximo do mês de setembro, uma vulnerabilidade no Bradesco localizado na
av. Otávio Braga. A ausência de
porta de segurança, aliada à localização da agência tornava-a
alvo fácil para ações criminosas.
Cientes do risco, os diretores sindicais iniciaram tratativas com a
direção da empresa, na tentativa
de sanar o problema.

Paralisação contou com dirigentes sindicais guarulhenses do
Bradesco, que foram responsáveis diretos nessa conquista
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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
EDITAL ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A assembleia de previsão
orçamentária é um
bom momento para
acompanhar as finanças
do Sindicato e verificar
quais as propostas de
direcionamento dos
recursos da entidade para
o ano seguinte. Participe!

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 09 de
dezembro de 2015, às 17h30 em primeira convocação, e às 18 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. Previsão Orçamentária para o ano de 2016;
2. Outros assuntos de interesse da categoria.
Guarulhos, 4 de dezembro de 2015
JESSÉ COSTA
Presidente

ESPORTE

P

Vem aí a 30ª COPA BANCÁRIA

repare sua equipe! Em 2015 completaremos 30 anos de Copa Bancária e estamos preparando um evento
especial para você. Continue treinando
seu time e, se ainda não começou, não
perca tempo. Será uma grande celebração
esportiva na categoria.

E

Previsão de Inscrições:
de 04 a 20 de janeiro

Jogos (datas previstas):

de 22 de janeiro à 17 de fevereiro

Final (data prevista):
20 de fevereiro

Cultural
Projeto A7 - Música na Comunidade

Apresentação gratuita no Sindicato em 19 de dezembro celebra encerramento do ano
rulhos e Região agrega valores
culturais e sociais, utilizando a
música como importante ferramenta para o desenvolvimento
pleno de crianças e jovens.

Foto: Divulgação

ncerrando o ano em grande estilo, o projeto A7 –
Musica na comunidade,
tendo a sua frente o músico e
compositor Aldo di Julho, fará
apresentação gratuita no auditório do Sindicato dos Bancários,
em 19 de dezembro, às 16 h.
Com o objetivo de Incentivar o estudo do violão em
crianças e jovens na comunidade do Jardim Presidente Dutra,
o projeto, com o apoio do Sindicato dos Bancários de Gua-

Local: Auditório do Sindicato
dos Bancários de Guarulhos e
Região – CUT
Rua Paulo Lenk 128 V. Zaira Guarulhos
Data : 19 De Dezembro de
2015 - Hora: 16 h
Entrada gratuita
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Aldo di Julho (à dir.) confere atentamente a apresentação dos alunos do
projeto A7 - Música na Comunidade
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