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Sindicato se reúne com
a Gerência Regional de
São José dos Campos

Eleições para delegados
sindicais do Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal

Curso de CPA 10 na sede do
Sindicato, do dia 18 a 29 de
julho, das 19hs às 22hrs

A Tocha Olímpica chega a
Guarulhos na manhã de
sábado, dia 23 de julho
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Da esquerda pra direita Tais, Roberto, Julio, Luiza, João, Luis Carlos, Ivete, Silvana, Jony, Cidalva, Valdemir, Adailton, Isane e Jesse

18ª Conferência da
FETEC-CUT/SP destaca
a importância da luta
dos trabalhadores

N

a abertura da 18ª Conferência Estadual da FETEC-CUT/SP, os dirigentes
foram unânimes em afirmar que a
Campanha Nacional dos Bancários
acontecerá em um momento difícil
para os trabalhadores. “Vimos ontem um golpe na Turquia, mas também vimos o povo ir para a rua para
defender a democracia, para defender seus direitos. Somente com
o povo nas ruas vamos conseguir

mudar a conjuntura que vivemos no
Brasil. Só a luta nos garante”, disse a
presidenta da Federação dos Bancários da CUT de São Paulo (FETEC-CUT/SP), Aline Molina.
O presidente do Sindicato dos
Bancários de Guarulhos e Região,
Luís Carlos dos Santos, que acabou
de ser eleito, falou em nome dos demais presidentes dos sindicatos do
interior do estado, lembrando que
o governo e a direita estão usando a
desculpa de que vivemos uma crise
para promover ataques aos direitos
dos trabalhadores. “Gostaria de lembrar que a Previdência Social nasceu
na Inglaterra justamente durante a
Segunda Guerra Mundial. Diante de

qualquer adversidade, pode até haver uma guerra no país, mas nada vai
nos impedir de lutar em defesa dos
nossos direitos”, disse Luís Carlos.
A Conferência Estadual dos
Bancários reuniu 332 delegados
neste sábado (16), em São Paulo.
Os Bancários de Guarulhos e região estiveram presentes com a representação dos bancos Bradesco,
Itaú, BB, CEF, BMB e Santander.
Também foi realizada a eleição dos
199 delegados para a Conferência
Nacional dos Bancários que será
realizada de 29 a 31 de julho, em
São Paulo, e irá aprovar a minuta
mínima unificada da categoria que
será a pauta da campanha de 2016.
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SANTANDER

Sindicato se reúne com a Gerência
Regional de São José dos Campos

D

ando continuidade à nossa
política de visitar as regionais do Banco Santander
para melhorar o relacionamento
entre seus gestores e o Sindicato e,
consequentemente facilitar a resolução de problemas que eventualmente ocorram nas agências, estivemos
reunidos no dia 30/06/216, com o
superintendente regional Jerry Anderson P. Bertuzzo, e com o gerente
regional de atendimento Francinildo R. Leite, ambos da Regional São
José dos Campos, a qual pertencem
as agências de Itaquaquecetuba,
Arujá e Ferraz de Vasconcelos. Nessa reunião foram apresentados pelos

representantes do Sindicato, problemas apurados em várias agências,
que vão desde denúncias de assédio
moral, até a falta de funcionários nas
agências.
“Mesmo sendo uma visita
bastante amistosa, a sua importância não se resume apenas em conhecermos de perto os gestores da
regional, na verdade o maior grau de
importância deste encontro está justamente na oportunidade de apresentarmos as necessidades dos bancários diretamente a eles”, afirma
Márcio Augusto de Lima, funcionário do Santander e diretor do Sindicato, que esteve presente na reunião.
A reunião teve como resultado, o compromisso por parte dos
gestores do banco de acompanhar
e reorientar os gerentes que tenham
de alguma forma ultrapassado os li-

mites éticos e humanos na cobrança
das metas e de novas contratações
de funcionários.
“Estamos certos que este
processo não se encerra aqui, pois
continuaremos acompanhando a
resolução destes problemas e de
outros que possam surgir, e sempre
que necessário voltaremos a realizar
reuniões como esta, visando melhorar a vida do bancário do Santander”, lembra Carlos Gomes Martins,
funcionário da agência Itaquaquecetuba e diretor do Sindicato, que
também participou do encontro.
Para que este processo de
aproximação alcance sucesso, a sua
participação é essencial, sem isso
nada surtirá efeito. Por isso, quando
encontrar situações injustas ou erradas em sua agência, denuncie. Só assim venceremos esta batalha.

BMB

EDITAL ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA
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 bancários, associados ou não, que prestam
serviços no Banco Mercantil do Brasil S/A, na base territorial deste sindicato, para a assembléia extraordinária específica que se realizará dia 21 de julho 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 pauta: Aprovação da minuta do Acordo Coletivo
de Trabalho sobre PLR, com vigência compreendida pelo período de um ano contado da assinatura do
referido Acordo, a ser celebrado com o Banco Mercantil do Brasil S/A.
Guarulhos, 19 de julho de 2016.
Luís Carlos dos Santos
Presidente

Esses são os canais digitais do Sindicato:
www.bangnet.com.br | www.facebook.com/bangnet.oficial
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BB E CEF

ELEIÇÕES PARA DELEGADOS SINDICAIS DO
BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

E

stão abertas as inscrições para delegados sindicais no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. O prazo é até 05 de agosto de
2016. Os diretores do Sindicato levarão as fichas de
inscrições nas agências. Participe, o delegado
sindical é uma conquista muito importante nos bancos públicos. É ele
quem representa os funcionários do
local de trabalho junto ao sindicato.

Inscrições:

de 04 de Julho a 05 de agosto de 2016.

Eleições:

de 08 a 16 de Agosto de 2016

Mandato:

de 17 de agosto de 2016 a
17 de agosto de 2017

ITAÚ

EDITAL ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA
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 bancários, associados ou não, que prestam
serviços no conglomerado do Banco Itaú S/A, na base territorial deste sindicato, para a assembleia
extraordinária específica que se realizará dia 21 de julho 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 pauta: Aprovação do Acordo Coletivo
de Trabalho para Regulamentação de Jornada Extraordinária (Sábado, Domingo e Feriados) - Segmento
de Veículos (Bancarização) com vigência de dois anos a contar de 1º de julho de 2015, e, aprovação do
Acordo Coletivo de Trabalho que Regulamenta o Sistema Alternativo Eletrônico de Jornada de Trabalho
(Ponto Eletrônico) com vigência de dois anos a partir da data de 19/09/2015, a serem celebrados com
o conglomerado do Banco Itaú S/A.
Guarulhos, 19 de julho de 2016.
Luís Carlos dos Santos
Presidente

Não se deixe

intimidar!

Exigir direitos e condições de trabalhos não é
intransigência do Sindicato e sim um dever dos
banqueiros fornecer tais condições, denuncie.
A parceria entre o Sindicato e os bancários é
muito importante, sempre denuncie quando
encontrar este tipo de irregularidade. Contato
pelo e-mail: contato@bangnet.com.br ou
pelo telefone: 2440-7888.
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CURSOS

ESTAMOS INICIANDO O CURSO DE CPA 10 NA SEDE DO SINDICATO DOS
BANCÁRIOS DE GUARULHOS E REGIÃO. ACONTECERÁ NO PERÍODO
NOTURNO, DO DIA 18 A 29 DE JULHO, DAS 19HS ÀS 22HRS.
A Tocha Olímpica chega à Guarulhos na manhã de sábado,
dia 23 de julho. A abertura acontecerá na avenida Bom Clima,
em frente ao Paço Municipal, e percorrerá por importantes
avenidas da cidade, como Paulo faccini, Bartolomeu de
Carlos,Tiradentes, Salgado Filho, Timóteo Penteado e
Avenida Guarulhos. Serão cerca de 10 quilômetros e
52 pessoas responsáveis por conduzir o objeto. Cada
uma das pessoas caminhará 200 metros.

O Sindicato dos Bancários
agradece a todos que
contribuíram com a Campanha
do Agasalho 2016. Divulgaremos
no próximo jornal a entrega dos
agasalhos.

SINDICALIZE-SE!
Juntos somos mais fortes

O jornal Bang! é uma publicação do Sindicato
dos Bancários de Guarulhos, Itaquaquecetuba,
Arujá, Ferraz de Vasconcelos e Mairiporã.
Endereço: Rua Paulo Lenk, 128 - Centro - Guarulhos - CEP 07094-040 - fone 2440-7888
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