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CHAPA DO SINDICATO DOS
BANCÁRIOS DE GUARULHOS E REGIÃO
OBTÉM 98,4 % DE APROVAÇÃO

(PT Guarulhos), Belmiro Aparecido Moreira (presidente Sind.
Bancários ABC) e os diretores da
Contraf Sérgio Hiroshi Takemoto
(finanças) e Roberto Antonio Von
der Osten (presidente) foram alguns dos presentes.
“Marcadas por eleições que
sempre passam dos 90 % de aprovação, nosso índice beirando o 100
% mostra que a categoria não foi
contaminada por essa onda de indignação seletiva e discriminatória
aos movimentos sociais e sindicais
organizados”, informa Luis Carlos
dos Santos, presidente eleito para o
mandato de 3 anos que inicia-se em

Foto: Valdenir Silva

A

Chapa Única “Unidade, Diversidade e Democracia”
obteve 919 dos 934 votos recolhidos na eleição para composição
da nova diretoria do Sindicato dos
Bancários de Guarulhos e Região. A
entidade, filiada à Central Única dos
Trabalhadores – CUT congrega bancários das cidades de Guarulhos, Itaquaquecetuba, Arujá, Ferraz de Vasconcelos e Mairiporã. 2 votos foram
anulados, além de 13 em branco.
Personalidades políticas e
sindicais estiveram na sede da entidade quando do anúncio do resultado da eleição, divulgado em 17 de
março de 2016. Janete e Eloi Pietá

Integrantes da Chapa Unidade, Diversidade e Democracia - CUT

Esq. para dir.: Sérgio Takemoto (Contraf), Luis Carlos
(presidente eleito), Roberto Von der Osten (Contraf) e
Jessé Costa (atual presidente do Sindicato).
05 de maio. “Mais que isso, a categoria reafirmou a confiança depositada nestes mais de 26 anos de existência da nossa entidade na defesa
dos trabalhadores”, encerra Luis.
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EDITORIAL

Resistir é preciso

Foto: Divulgação

Tempos confusos, tempos de crises, tempos de resistência. No dia
31 de março de 2016 a população mais uma vez foi às ruas em todo
o Brasil e diversas outras partes do mundo para dar um recado muito claro aos que almejam obscuras viradas de mesa: NÃO VAI TER
GOLPE, VAI TER LUTA! Nada melhor do que travar essa batalha
nesta emblemática data, quando em 31 de março de 1964 os golpistas da época jogaram mais de 20 anos de trevas e atrasos no país com
a instalação da ditadura (nunca mais!).
Nosso Sindicato tem participado ativamente dos protestos,
defendendo sempre o mesmo ideal desde sua fundação: o lado dos
trabalhadores! Mais do que brigar pela manutenção de um estado
democrático de direito, com investigação de todo e qualquer delito
dentro das regras democráticas, cobramos também do governo a
criação de políticas para a volta do crescimento econômico, geração
de renda e emprego. Nessa batalha, estaremos sempre juntos!

Praça da Sé, 31/03/16. Povo fazendo história!

Á DIRETORIA.

SAÚDE

U

Sindicato reintegrou bancária

ma funcionária do Itaú com
mais de 10 anos de serviço
e histórico de problemas
de saúde teve sua demissão revertida pela segunda vez (a primeira foi
em 2010). Ela procurou o Sindicato,
que fez a orientação correta de seu
caso, negociando com o banco e viabilizando sua recontratação.

“Temos que deixar bem claro que o banco é resposável pelos
problemas de saúde relacionados
ao trabalho”, informa Silvana Kaproski, secretária de Saúde do Sindicato dos Bancários de Guarulhos
e Região – CUT. “Estamos de olho e
vamos cobrar se os bancos tem feito
seu devido papel”, finaliza.

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 enca-

minhamento 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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ELEIÇÕES

Economus - Eleição será em abril

A

s eleições para o conselho
deliberativo e fiscal do Economus serão em abril. A
votação eletrônica ocorrerá entre
10h30 do dia 4 e às 18h do dia 15. O
Sindicato apoia o nome de Antonio
Saboia Barros (foto) para ocupar o
conselho fiscal.
Entre as propostas defendidas pelo candidato estão a busca
pela boa governança corporativa,
tanto no Plano de Saúde (ativos,
aposentados e assistidos) como nos
fundos de Pensão - Benefício Definido (saldado) e Prevmais (Contribuição Definida).
Saboia também irá lutar pela
transparência na relação com o participantes. “A divulgação das ações
e a otimização dos canais de comunicação são fundamentais na rela-

ção com os participantes. O uso de
ferramentas para manter todos por
dentro dos detalhes de seus convênios é uma necessidade dos dias atuais”, defende o candidato.
O Conselho Fiscal é o órgão
de controle interno responsável pela
gestão econômica e financeira das
regras de governança do plano. Estão entre suas atribuições analisar e
aprovar balancetes, emitir pareceres
sobre o balanço, apontar deficiências, avaliar adequação de hipóteses
atuariais e execução orçamentária.
“Decisões importantes que
afetam a todos os participantes e assistidos Economus são tomadas no conselho fiscal, por isso é fundamental o
envolvimento no processo eleitoral,
escolhendo os candidatos de sua confiança e que contribuirão com a ges-

Sindicato apoia Sabóia na eleição do Economus
tão do Economus nos próximos quatro anos”, orienta o dirigente sindical
e integrante da comissão de empresas
dos funcionários do Banco do Brasil
em SP João Fukunaga. O currículo de
Saboia e suas propostas você encontra em http://www.bangnet.com.br/
bang/ultimas-noticias/771-eleicoes-para-o-economus-em-abril.html.

CASSI

Contraf-CUT e Sindicato apoiam Chapa 2 Juntos
pela Cassi. Eleição começa dia 11 de abril

C

omeça no dia 11 de abril a
eleição para renovar parte
da diretoria e dos conselhos
deliberativo e fiscal da Caixa de As-

sistência dos Funcionários do Banco
do Brasil (Cassi), entidade que administra os planos de saúde dos funcionários do BB e de seus familiares. Tres chapas disputam
a eleição, que vai até o dia
22. A Contraf-CUT segue
a grande maioria dos seus
sindicatos filiados e apoia
a Chapa 2 Juntos pela Cassi, encabeçada por Miriam
Fochi, atual diretora de
Planos de Saúde e de Atendimento aos Cientes.
No link http://www.
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