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MULHERES
4ª Conferência Nacional das 
Mulheres exige  manutenção 
das conquistas de gênero

Foi realizada em 13 de maio de 
2016 no Esporte Clube Vila 
Galvão a posse  dos dirigentes 

do Sindicato dos Bancários de Guaru-
lhos e Região. Eleita em março deste 
ano, e terá um mandato de três anos.

A posse contou com cerca  de 
250 convidados  com a presença de 
bancários, familiares,  personalida-
des políticas e sindicais. Represen-

tantes da Federação dos Bancários – 
Fetec Cut SP e da Confederação dos 
Trabalhadores do Ramos Financeiro 
– Contraf Cut também estavam pre-
sentes ao evento.

Os discursos versaram sobre 
o grave ataque à democracia pro-
movido pelos setores conservado-
res  da nossa sociedade e dos inevi-
táveis ataques futuros aos direitos 

da classe trabalhadora bem como 
ao processo de inclusão das mino-
rias . “Nosso Sindicato juntamente 
com a Central Única dos Trabalha-
dores terá a responsabilidade de 
liderar o movimento de resistência 
e manutenção de direitos dos tra-
balhadores brasileiros”, destacou 
Luis Carlos, presidente da chapa 
eleita para o triênio 2016-2019

página 3

FINANCIÁRIOS
1ª Conferência 
Nacional dos 
Financiários
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BALANÇO
Balanço patrimonial 
e demonstração de 
resultados
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BRADESCO
Sindicato contra 
demissões

Foto: Eduardo Jacupini
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De 10 a 12 de maio, no Centro 
de Convenções Ulysses Gui-
marães em Brasília, com a 

presença de 3 mil  delegadas dos 26 
Estados e do Distrito A Federal  de-
batem avanços relacionados aos di-
reitos das mulheres e fazem o diag-
nóstico das conquistas obtidas nos 
últimos anos, e novas conquistas.

 A coordenadora  das mu-
lheres do sindicato  esteve presente 
e resalta  “ A luta é por igualdade e 
oportunidade e não aceitaremos re-
trocessos ou qualquer perda e direi-
to” Silvana kaproski . 

4ª Conferência Nacional das Mulheres exige  
manutenção das conquistas de gênero

MULHERES

Mais direitos, 
participação e poder 

para as mulheres 

EDITORIAL

Recentemente o Brasil passou por mais uma mudança no co-
mando da nação, infelizmente este processo não foi baseado 
na virtuosidade de nossa recém-democracia e nos ideais apre-

goados em nossa remendada constituição cidadã. Desrespeitando o 
maior patrimônio do povo brasileiro, o voto popular, setores derrota-
dos nas urnas, inconformados com mais uma vitória de um projeto 
que valorizou a inclusão em todas as suas vertentes se aglutinaram 
com um único objetivo, impedir o avanço e consolidação de politi-
cas públicas com viés de ampliação dos processos democráticos e de 
nossa cidadania. Com a intencionalidade da descontinuidade desse 
projeto o “novo” governo tem assombrado o país com a voracidade de 
desmantelar o Estado sob a égide do combate à corrupção e equilí-
brio das contas públicas; tal narrativa recepcionada e ampliada pe-
los grandes grupos de mídia começa a se contradizer já nos primeiros 

dias do atual (Des) governo, demonstrando nos primeiros atos o seu 
verdadeiro talento; ou seja, entregar o patrimônio público por meio 
das privatizações, reduzir direitos dos trabalhadores, reformar a 
previdência, transformar estrategicamente novamente o FMI como 
o credor internacional e consolidar a terceirização que implicará em 
diminuição de milhares de postos de trabalho e emprego.

Para os trabalhadores serão anos difíceis, que implicará em re-
correntes atividades de defesa e manutenção de nossos direitos, so-
bretudo no Sistema Financeiro Nacional que só primeiro trimestre 
de 2016 lucrou Bilhões de reais considerando os principais bancos 
de varejo, não justificando assim o comportamento agressivo com as 
altas taxas de juros prejudicando o acesso ao credito produtivo na-
cional  e contribuindo assim com a escalada do  desemprego  no  país.

A DIRETORIA.

Novo governo, velhas ideias

Cerimônia de encerramento: Três mil participantes do país todo indicam 
onde querem recursos para garantir seus direitos

Foto: Paulo N
egreiros

Encontro Nacional de bancos Privados 07 e 08 de junho 
Encontro Nacional  bancos públicos dia 17,18 e 19 junho

FIQUE ATENTO!

 Propostas aprovadas - Den-
tre as propostas aprovadas, in-
cluem-se a da reserva de no mínimo 
1% dos recursos do Orçamento para 
o enfrentamento da violência. Outra 
prevê a aplicação do fundo partidá-
rio para capacitação de mulheres 

na política. Foi aprovada ainda a 
criação de um fundo para garantir o 
Sistema Nacional de Políticas para 
as Mulheres, nos moldes do SUS, 
que defina atribuições da União, dos 
Estados e municípios em relação ao 
direito de mulheres.
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SINDICATO CONTRA DEMISSÕES
De tempos em tempos o 

Banco Bradesco S/A in-
siste em utilizar métodos 

de gestão do século passado, não 
satisfeito com a imposição de me-
tas abusivas e a pratica do assédio 
moral nas agências, consequente-
mente levando ao adoecimento dos 
funcionários, também tem aplica-
do o aumento de demissões como 

forma de penalidade para alcançar 
os objetivos da organização.  

O sindicato repudia essa 
pratica e está atento  aos abusos 
que ocorrem no local de traba-
lho. Por isso é fundamental a 
participação e o envolvimento 
dos funcionários, na organiza-
ção e na mobilização  de ações 
que modifique essa  postura. 

BRADESCO

Nos dias 12 e 14 de maio 
ocorreu a 1ª Conferencia 
Nacional dos Financiários, 

na Contraf em São Paulo, traba-
lhadores e trabalhadoras do ramo 
definiram estratégias de luta, três 
grupos de trabalho apresentaram 
os principais pontos analisados na 
redação da minuta da categoria di-

vidida entre os temas: 1) emprego e 
remuneração; 2) saúde, condições 
de trabalho e igualdade de oportuni-
dades; 3) sistema financeiro e orga-
nização do ramo.

Objetivo do sindicato é avan-
çar nas conquistas dos trabalha-
dores (as) do ramo financeiro com 
a expectativa de fechamento da 

campanha antes do fechamento da 
campanha Nacional dos Bancários. 
A previsão da entrega da minuta à 
Fenacrefi será na primeira semana 
de junho. O diretor Marcio esteve 
presente representando nossa cate-
goria, reforçando que só com muita 
participação dos financiarios avan-
çaremos nas conquistas.

1ª Conferência Nacional dos Financiários
FINANCIÁRIOS

EDITAL ASSEMBLEIA 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 de 
financeiras da base territorial deste sindicato, associados e não associados, para a assembleia geral extraordinária que se realizará dia 08 
de junho de 2016, às 18h30, em primeira convocação, e às 19 horas, em segunda convocação, no endereço situado à Rua Paulo Lenk, nº 
128, Jd. Zaira, Guarulhos-SP, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:

1) Discussão e deliberação sobre aprovação da pauta de reivindicações da categoria dos financiários 2016/2017, inclusive sobre partici-
pação nos lucros e resultados para o exercício de 2016 e eventual convenção coletiva aditiva;
2) Autorização à diretoria da entidade para realizar negociações coletivas, celebrar convenção coletiva de trabalho, inclusive de 
PLR, bem como convenção coletiva aditiva e, frustradas as negociações, defender-se e instaurar dissídio coletivo de trabalho, bem 
como delegar poderes para tanto;
3) Deliberação sobre desconto a ser feito nos salários dos empregados em razão da contratação a ser realizada.

Guarulhos, 27 de maio de 2016.
Luís Carlos dos Santos

Presidente

Acompanhe, curta, comente e compartilhe! 
Notícias, informações, fotos, Bang on line...  

Acesse:
www.bangnet.com.br  |  www.facebook.com/bangnet.oficial

Esses são os canais digitais do Sindicato:

Foto: Sindicato
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