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SINDICATO EM AÇÃO, MUITO A FAZER EM 2008
ENTIDADE PASSARÁ A DISPONIBILIZAR NOVO SERVIÇO PARA OS SÓCIOS DA ATIVA E APOSENTADOS

O Sindicato, através de um projeto desenvolvido pela
FETEC-CUT/SP, a partir do dia 1 de fevereiro, irá
disponibilizar um novo serviço aos associados:
torpedos para os celulares.

Esse serviço vem somar ao já tradicional
Jornal do Bancário e ao novo site.

De acordo com o presidente do Sindicato e
diretor regional da FETEC-SP, Marco Antônio
Pereira, “buscamos sempre formas de aprimorar a
comunicação com os bancários. A partir deste ano,
o Jornal do Bancário, os boletins específicos   e o
novo  site ganharão um aliado à agilidade e
necessidade para levar informação em tempo real  a
categoria: os celulares.”

O mais novo canal de comunicação com o
associado será totalmente gratuito. O Sindicato
através de seus diretores,  montará um cadastro para
levar aos associados informações quentes, o passo a
passo das negociações, das mobilizações: com a
ajuda dos “torpedos”, as notícias e os rumos de
campanhas salariais e campanhas específicas  no
exato momento em que tudo acontece.

O associado que tiver interesse terá que
cadastrar o número do  celular que vai receber as
notícias. Linhas de outras áreas também poderão
inscrever, mas deverão fornecer o código DDD da
área. Em breve divulgaremos informações mais
detalhadas.

Os bancários são uma categoria que conta
com um dos melhores contratos coletivos de trabalho
do Brasil. É assim hoje, mas não foi assim sempre.
Cada um dos avanços alcançados foi fruto de intensa
mobilização dos trabalhadores aliados ao Sindicato.

Foi dessa maneira que fizeram história e
trouxeram para o mundo do trabalho muitas das
principais conquistas que hoje figuram como garantias
e benefícios dos trabalhadores.

Muitos são os bancários sindicalizados que

SINDICATO LANÇA NOVA CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO PREMIADA

ajudam a construir nossa história de luta, e participam
ativamente da sua entidade representativa. Além
disso, estar associado significa também ter acesso
especial a uma série de serviços com descontos nas
áreas de educação, cultura, lazer, saúde, formação
profissional.

Alguns pensam que não utilizam o Sindicato,
mas saibam que sem o Sindicato não receberiam a
Participação nos Lucros e Resultados, os vales
refeição e alimentação, aumento salarial, a recente

conquista da 13ª cesta alimentação, entre outros
benefícios conquistados com muita luta, mobilização
da categoria e atuação sindical. E quem dá estrutura
e força para a entidade atuar são os sócios. Imagine,
se não houvesse essa representação e cada bancário
tivesse que negociar sozinho com o banco?
Certamente nem todos obteriam sucesso.

Faça a sua parte! Você que ainda não é sócio
do Sindicato junte-se a nós, e ajude a fortalecer a
nossa representação de classe.

POR QUE SINDICALIZAR?

FGTS

Foto: Marco Antônio Pereira, presidente do
Sindicato no ato da assinatura do Acordo

Segundo o presidente do Sindicato dos
Bancários de Barretos e Região, Marco Antônio

Acordo com Caixa continua beneficiando Trabalhadores

 Marco Antônio Pereira - Presidente

Mais um serviço a disposição dos sócios da
ativa , aposentados e seus dependentes, o acesso à
Internet gratuitamente.

SIND CYBER

Mais Benefícios

Bancários da ativa e aposentados sócios do
Sindicato agora contam com mais 23 títulos que estão
sendo disponibilizados a partir deste mês. A
DVDTECA oferece títulos ligados aos movimentos
sociais e de trabalhadores. Temas como preconceito,
lutas mundiais, lutas sociais, saúde do trabalhador,
entre outros, constam no acervo. Grande parte dos
títulos foi adiquirido graças a parceria com o Núcleo
Piratininga de Comunicação, composto por jor-

Sindicato engrossa o acervo da DVDTECA

SedeSub-Sede

nalistas, professores, ativistas sindicais e de
movimentos sociais, residentes em vários estados.

Veja no site do sindicato os títulos e sinopses
já disponibilizados, acesse: www.sbbarretos.org.

Pereira, (foto),o acordo da ação do FGTS, feito com
a direção da Caixa Econômica Federal, para o
pagamento sem desconto da correção inflacionária
dos Planos Verão (1989/42,72%) e Collor 1 (1990/
44,80%), que estão sendo pagos em uma única
parcela atualizados com aplicação dos juros
remuneratórios próprios do FGTS, sobre os créditos
dos substituídos processualmente existentes em 1º de
dezembro de 1988 e em 1º de abril de 1990, nos
limites da lei federal 8036/ 1990, já beneficiou mais
de 100 trabalhadores até o final de 2007, sendo
pagos um total de R$ 778.234,55.

A ação é coletiva e tem direito todos os
bancários dos 15 municípios de sua base territorial
com conta ativa de FGTS à época dos expurgos e
que eram bancários em 28 de janeiro de 1993, data
da propositura da ação.

O presidente do Sindicato menciona que não
serão efetuados créditos para os substituídos que
aderiram ao acordo previsto na lei complementar 110/
01, seja por meio de termo branco, seja pelo termo
azul, seja pela internet, bem como aqueles que já
tiveram recebidos seus créditos através de ação
judicial individual ou nos termos da lei 10.555/02.

Marco alerta que o trabalhador que tem
processo individual pode receber por este acordo,
mas é de sua responsabilidade informar o advogado
contratado, evitando assim, maiores transtornos
principalmente, com os honorários de seu advogado.

O Sindicato continua acolhendo os
documentos dos interessados. Maiores informações
é só acessar o site da entidade www.sbbarretos.org
( Jurídico ) ou em sua sede à Rua 18 nº1010
esquina Avenida 13 ou ligue (17) 3322-3911.

Informações

Acesse o site:
www.sbbarretos.org



Clube dos Bancários

O Sindicato dos bancários iniciou uma nova
etapa de obras no clube de campo, para garantir
mais segurança, possibilitando através das
novas estruturas dar mais um passo na
construção de novas áreas de lazer para os
associados e seus dependentes da ativa e aposentados.

Nova etapa de benfeitorias é iniciada no Clube dos Bancários
“Esperamos que com a nova campanha de
sindicalização mais bancários passem a fazer parte do
quadro de associados para que tenhamos mais
condições de investimentos no clube e possibilitar que
a entidade passe a firmar novas parcerias com clubes
de outras cidades da base como foi a do Banespinha

de Bebedouro, não esquecendo das ações políticas
sindicais que é muito importante para a categoria, mas
entendemos que o bancário tem que ter seus momentos
de lazer e descontração por isso estamos investindo
também nesta área”, comenta o Presidente do
Sindicato Marco Antônio Pereira.
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O Sindicato, através da sua Sub Sede em
Bebedouro, visando oferecer mais opções aos seus
associados mantém convênio com o esporte clube
banespa, o banespinha de Bebedouro.

O convênio estabelece que os bancários
associados terão direito ao uso do campo, da quadra
coberta, da área de churrasqueira, quiosque e demais
dependências do clube.

A área da churrasqueira, que comporta mais
ou menos 60 pessoas não tem nenhum custo de aluguel,

Sindicato mantém convênio com o Banespinha de Bebedouro
apenas uma taxa de limpeza, já a utilização do salão
da quadra para festas maiores, que comporta mais ou
menos 300 pessoas terá um custo bastante acessível,
sendo que o clube além do espaço ainda oferece
mesas, freezer, cozinha completa, sem maiores custos
para o associado do sindicato, tudo isso, mediante
agendamento antecipado. Com relação à quadra e ao
campo, os bancários terão direito ao uso exclusivo
em dias e horários pré determinados. Informações na
subsede pelo fone: (17) 3342-3925.

Reforço
 com mais colunas

Auxílio Educação
Fique atento as inscrições para o auxílio-educação nos principais bancos

Comunicação

Responsabilidade Social

A Câmara dos Deputados
analisa um projeto de lei que proíbe os

Aposentados e pensionistas podem ficar isentos
de tarifas bancárias

Estão abertas as inscrições para
as bolsas de estudos do Itaú, Caixa
Federal, Unibanco, ABN/Real e
Santander. Antiga reivindicação dos
bancários, essa foi uma das principais
conquistas da categoria nas mesas de
negociações permanentes. Além desses
bancos, HSBC e Banco do Brasil
também concederam o auxílio-
educação aos seus funcionários.

Confira abaixo a tabela com
o prazo de inscrição e os valores das
bolsas:
Itaú:  Prazo de inscrição: até 29 de
fevereiro Valor: 50% da mensalidade

limitado ao máximo der R$ 320, só para
a primeira graduação.
Caixa Federal:  Prazo de inscrição: até
8 fevereiroValor: até R$ 350 para
graduação, pós-graduação e cursos de
idiomas.
Unibanco:  Prazo de inscrição: até 24
de janeiroValor: 70% da mensalidade e
matrícula para a primeira graduação,
com teto de R$ 320.O Sindicato já
havia passado informação via fax na data
15/01/2008.
ABN/Real: Prazo de inscrição: até
29 de fevereiro para os bancários que
já possuem bolsa e de 3 a 14 de março

para quem entrar com o pedido pela
primeira vez. Valor: 50% do valor da
mensalidade para graduação e pós, sem
teto, mas os cursos têm que estar
relacionados à área de negócios da
organização e também à função do
bancário.
Santander:  Prazo de inscrição: de 15
a 25 de janeiro. Valor: 50% da
mensalidade com teto de R$ 300,
apenas para a primeira graduação e em
áreas afins. O Sindicato já   havia
passado informação via fax na data 15/
01/2008. Informações mais detalhas no
site: www.sbbarretos.org.

bancos de cobrar de aposentados e
pensionistas tarifas ou qualquer outra
forma de contrapartida pela prestação
de serviços bancários básicos. O
Projeto de Lei 1616/07 é do deputado
Carlos Abicalil (PT-MT).

”O movimento sindical bancário
sempre cobrou dos bancos a redução
das tarifas e a isenção das taxas para
os mais necessitados. Em toda
campanha salarial cobramos
responsabilidade social dos
bancos e este projeto de lei vai ao
encontro daquilo que defendemos”,
comenta Marco Antônio Pereira,
presidente do Sindicato.

O projeto garante a isenção de
serviços, como a abertura, manutenção
e movimentação de conta corrente;

transferências, depósitos e ordens de
crédito; fornecimento de talão com 20
folhas de cheque por mês; consultas de
saldos em terminais eletrônicos; e
emissão, por terminal eletrônico, de um
extrato a cada 30 dias.

Na justificativa do projeto, o
parlamentar argumenta que com a queda
da inflação, a partir de 1996, o setor
financeiro tem aumentado à cobrança de
tarifas para compensar a perda de seu
faturamento anteriormente obtido com
o denominado “imposto inflacionário”.

”Neste contexto, é injusta a
cobrança de tarifas aos aposentados e
pensionistas, cuja renda vem diminuindo
permanentemente nos últimos cinco
anos. Além disso, os bancos já cobram
tarifas do INSS”, afirma.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE BARRETOS E  REGIÃO , por seu presidente,
convoca todos os empregados do Banco Santander Banespa S/A. sócios e não sócios, de sua base territorial nas cidades de Barretos,
Bebedouro, Cajobi, Colina, Colômbia, Guairá, Ibitiuva, Jaborandi, Miguelopolis, Monte Azul Paulista, Morro Agudo, Pitangueiras, Severinia,
Terra Roxa e Viradouro para Assembléia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 do mês de janeiro de 2008, em primeira convocação
às 17:30 hs e, em segunda convocação às 19h30, na sede do Sindicato sita á Rua 18 n.º 1.010 na cidade de Barretos, para discussão e
deliberação da seguinte ordem do dia:
1) Discussão e deliberação sobre a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho, a ser celebrado com o Banco Santander Banespa S/A, tendo
por objeto a criação e o funcionamento da Comissão de Conciliação Voluntária – CCV.
2) Outros assuntos de interesse da categoria bancária.

Barretos, 24 de janeiro de 2.008.

Marco Antonio Pereira
- presidente -

Compactando o campo

TORPEDO

SITE

CARTILHAS



Convênios - Escolas e Faculdades
Bancários sócios do Sindicato e seus dependentes da Ativa e Aposentados tem desconto em escolas e faculdades.

Maiores informações no Sindicato, pelo telefone (17) 3322 3911 ou acesse www.sbbarretos.org, no menu  selecione convênios.
ATENÇÃO BANCÁRIOS DE BARRETOS E REGIÃO: O Sindicato está ampliando a rede de Convênios, portanto aceitamos indicações.

Convênios-Hotéis e Colônias

O Sindicato dos Bancários têm vários
convênios com Colônias de Férias para os bancários
sócios da ativa e aposentados, para usufruirem com
sua família momentos de alegria e descontração. É
importante que sua reserva seja feita com antecedência.

 Acesse nosso site e veja as vantangens
oferecidas além de outros convênios:

Hotel Fazenda Ubatuba

Colônia Mongaguá

Colônia Ubatuba

Colônia Águas de São Pedro

Rede Hoteleira Shelton Inn e Nacional Inn

A rede de hotéis apresenta opções de hospedagem em diversas cidades, tais como:
No estado de São Paulo: Piracicaba, Limeira, Franca, Campinas, Barretos, Araraquara, Sorocaba, São
Paulo, São José dos Campos e Ribeirão Preto.
No estado de Minas Gerais: Poços de Caldas, Belo Horizonte, Uberaba.
No estado de Pernambuco: Recife.

Maiores informações no Sindicato: (17) 3322-3911.

Colônia Thermas Ibirá

Sonho que se sonha só não vira realidade. Em
2007 os bancários provaram, mais uma vez, que juntos
podem transformar reivindicações em conquistas.
Diante da força demonstrada durante a campanha
salarial e após inúmeras rodadas de negociação entre
dirigentes sindicais e as direções dos bancos, mais três
empresas – Itaú, Santander e Unibanco – aceitaram
pagar auxílio-educação aos seus funcionários. Outras
instituições – como Real, HSBC,  Caixa Federal e
Banco do Brasil – ampliaram o número ou a extensão
das bolsas de estudos.

“Esse é o papel do Sindicato, lutar para

Em 2008 mais bancários terão direito à bolsa de estudos
Sindicato avança na conquista do  auxílio-educação

conquistar. Trabalhamos o ano inteiro pela manutenção
dos empregos, por mais contratações,  pelo respeito
aos direitos dos bancários, por uma boa campanha
salarial. Mas não podemos deixar de lado as
negociações específicas, banco a banco, que são
constantes e fundamentais para conquistar avanços”,
afirma o presidente do Sindicato, Marco Antônio.

Foi  assim com o auxílio-educação. Com a
negativa da federação dos bancos (Fenaban) em
manter cláusula na convenção coletiva que determine
o pagamento de auxílio-educação para todos, os
representantes dos trabalhadores  procuram a direção

das empresas para garantir à categoria o pagamento
das bolsas de estudo. A conquista exige muito empenho,
são diversas rodadas de negociação com cada Banco
até conseguir arrancar o pagamento do auxílio”, relata
Marco. “Mas não vamos parar por aí. Há bancos,
como o Bradesco, que têm plenas condições de pagar
o auxílio para mais funcionários, entretanto concentram
o reembolso só na pós-graduação. Vamos continuar
lutando para que todos os bancários que quiserem
estudar tenham direito à bolsa”, completa o presidente
do Sindicato. Informações mais detalhadas:
www.sbbarretos.org.

Auxílio Educação

Colônia de Praia Grande

www.sbbarretos.org

Novos Convênios: Em Bebedouro e Barretos. Confira as vantagens no site!

Vestibular 2008 - Inscrições: 2 a 24/jan
Prova: 27/jan

O Sindicato através das diretoras Sady e Solange firmaram novos convênios em Bebedouro Presidente Marco e Diretora Solange fir-
mam convênio com o Liceu Tec em Barretos.



Sindicato Cidadão

CAMPANHA NATAL SEM FOME CAMPANHA DO AGASALHO PROJETO CHUTE CERTEIRO

MÉDICO DA FAMÍLIA: ATENDIMENTO AS GESTANTES E AOS IDOSOS
NO CLUBE DOS BANCÁRIOS

CAMPANHA NATAL FELIZ CAMPANHA - MEDULA ÓSSEAPALESTRA PARA ESTUDANTES

Campanha de arrecadação de alimentos realizada
anualmente pelo sindicato, com a colaboração dos
bancários, para atender as famílias mais carentes.

Campanha do Agasalho/2007 registra a maior
arrecadação dos últimos 10 anos, foram mais de 4

mil peças além de 150 cobertores.

A entidade montou uma estrutura no calçadão e uma
equipe do Hemonucleo fez a coleta e o

cadastramento dos doadores.

Sindicato arrecadou mais de 300 brinquedos que
foram doados às crianças carentes dos bairros São

Francisco, Santa Cecília e Caiçara.

O Sindicato em parceria com o Inst. Solidarieda-
de, coordenam o projeto “Chute Certeiro”, que

atende crianças e jovens no Clube dos Bancários.

O “Programa Médico da Família” desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o
Sindicato dos Bancários de Barretos e Instituto Solidariedade, visa prevenção de doenças no atendimento

aos idosos e acompanhamento das gestantes dos bairros próximos ao clube dos Bancários.

Diretora do Sindicato fez palestra sobre “Política
Publica para a Juventude” na Semana do

Trabalhador.

Em defesa do Emprego

SINDICATO PROMOVE
PALESTRAS E DEBATES

ATO EM DEFESA DO BANCO NOSSA CAIXA
Carlos Orphan, juntamente com diretores do sindicato, discursa em frente a matriz do banco Nossa Caixa em São Paulo, capital.

Diretores do sindicato durante campanha por mais empre-
gos na Caixa Federal.

Diretores Alencar e Fabio, na
IV Marcha em Brasília.

Atividades do sindicato em  campa-
nha por menos filas e mais empregos.

O Presidente da Câmara Municipal de Barretos e diretor do sindicato, Ezisto Césari, durante sessão em 24/09/2007, apresentou manifesto em defesa do emprego
dos funcionários do ABN AMRO Real, com a presença dos diretores da entidade.

Abaixo algumas das atividades desenvolvidas pelo sindicato em defesa
dos direitos dos trabalhadores

O Sindicato promoveu várias palestras na sede da
entidade, dentre elas: segurança bancária e saúde

do trabalhador - LER/DORT.
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Em 2008 mais bancários terão direito à bolsa de estudos
Sindicato avança na conquista do  auxílio-educação

conquistar. Trabalhamos o ano inteiro pela manutenção
dos empregos, por mais contratações,  pelo respeito
aos direitos dos bancários, por uma boa campanha
salarial. Mas não podemos deixar de lado as
negociações específicas, banco a banco, que são
constantes e fundamentais para conquistar avanços”,
afirma o presidente do Sindicato, Marco Antônio.

Foi  assim com o auxílio-educação. Com a
negativa da federação dos bancos (Fenaban) em
manter cláusula na convenção coletiva que determine
o pagamento de auxílio-educação para todos, os
representantes dos trabalhadores  procuram a direção

das empresas para garantir à categoria o pagamento
das bolsas de estudo. A conquista exige muito empenho,
são diversas rodadas de negociação com cada Banco
até conseguir arrancar o pagamento do auxílio”, relata
Marco. “Mas não vamos parar por aí. Há bancos,
como o Bradesco, que têm plenas condições de pagar
o auxílio para mais funcionários, entretanto concentram
o reembolso só na pós-graduação. Vamos continuar
lutando para que todos os bancários que quiserem
estudar tenham direito à bolsa”, completa o presidente
do Sindicato. Informações mais detalhadas:
www.sbbarretos.org.

Auxílio Educação

Colônia de Praia Grande

www.sbbarretos.org

Novos Convênios: Em Bebedouro e Barretos. Confira as vantagens no site!

Vestibular 2008 - Inscrições: 2 a 24/jan
Prova: 27/jan

O Sindicato através das diretoras Sady e Solange firmaram novos convênios em Bebedouro Presidente Marco e Diretora Solange fir-
mam convênio com o Liceu Tec em Barretos.



Clube dos Bancários

O Sindicato dos bancários iniciou uma nova
etapa de obras no clube de campo, para garantir
mais segurança, possibilitando através das
novas estruturas dar mais um passo na
construção de novas áreas de lazer para os
associados e seus dependentes da ativa e aposentados.

Nova etapa de benfeitorias é iniciada no Clube dos Bancários
“Esperamos que com a nova campanha de
sindicalização mais bancários passem a fazer parte do
quadro de associados para que tenhamos mais
condições de investimentos no clube e possibilitar que
a entidade passe a firmar novas parcerias com clubes
de outras cidades da base como foi a do Banespinha

de Bebedouro, não esquecendo das ações políticas
sindicais que é muito importante para a categoria, mas
entendemos que o bancário tem que ter seus momentos
de lazer e descontração por isso estamos investindo
também nesta área”, comenta o Presidente do
Sindicato Marco Antônio Pereira.

Limpeza e desaterro
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O Sindicato, através da sua Sub Sede em
Bebedouro, visando oferecer mais opções aos seus
associados mantém convênio com o esporte clube
banespa, o banespinha de Bebedouro.

O convênio estabelece que os bancários
associados terão direito ao uso do campo, da quadra
coberta, da área de churrasqueira, quiosque e demais
dependências do clube.

A área da churrasqueira, que comporta mais
ou menos 60 pessoas não tem nenhum custo de aluguel,

Sindicato mantém convênio com o Banespinha de Bebedouro
apenas uma taxa de limpeza, já a utilização do salão
da quadra para festas maiores, que comporta mais ou
menos 300 pessoas terá um custo bastante acessível,
sendo que o clube além do espaço ainda oferece
mesas, freezer, cozinha completa, sem maiores custos
para o associado do sindicato, tudo isso, mediante
agendamento antecipado. Com relação à quadra e ao
campo, os bancários terão direito ao uso exclusivo
em dias e horários pré determinados. Informações na
subsede pelo fone: (17) 3342-3925.

Reforço
 com mais colunas

Auxílio Educação
Fique atento as inscrições para o auxílio-educação nos principais bancos

Comunicação

Responsabilidade Social

A Câmara dos Deputados
analisa um projeto de lei que proíbe os

Aposentados e pensionistas podem ficar isentos
de tarifas bancárias

Estão abertas as inscrições para
as bolsas de estudos do Itaú, Caixa
Federal, Unibanco, ABN/Real e
Santander. Antiga reivindicação dos
bancários, essa foi uma das principais
conquistas da categoria nas mesas de
negociações permanentes. Além desses
bancos, HSBC e Banco do Brasil
também concederam o auxílio-
educação aos seus funcionários.

Confira abaixo a tabela com
o prazo de inscrição e os valores das
bolsas:
Itaú:  Prazo de inscrição: até 29 de
fevereiro Valor: 50% da mensalidade

limitado ao máximo der R$ 320, só para
a primeira graduação.
Caixa Federal:  Prazo de inscrição: até
8 fevereiroValor: até R$ 350 para
graduação, pós-graduação e cursos de
idiomas.
Unibanco:  Prazo de inscrição: até 24
de janeiroValor: 70% da mensalidade e
matrícula para a primeira graduação,
com teto de R$ 320.O Sindicato já
havia passado informação via fax na data
15/01/2008.
ABN/Real: Prazo de inscrição: até
29 de fevereiro para os bancários que
já possuem bolsa e de 3 a 14 de março

para quem entrar com o pedido pela
primeira vez. Valor: 50% do valor da
mensalidade para graduação e pós, sem
teto, mas os cursos têm que estar
relacionados à área de negócios da
organização e também à função do
bancário.
Santander:  Prazo de inscrição: de 15
a 25 de janeiro. Valor: 50% da
mensalidade com teto de R$ 300,
apenas para a primeira graduação e em
áreas afins. O Sindicato já   havia
passado informação via fax na data 15/
01/2008. Informações mais detalhas no
site: www.sbbarretos.org.

bancos de cobrar de aposentados e
pensionistas tarifas ou qualquer outra
forma de contrapartida pela prestação
de serviços bancários básicos. O
Projeto de Lei 1616/07 é do deputado
Carlos Abicalil (PT-MT).

”O movimento sindical bancário
sempre cobrou dos bancos a redução
das tarifas e a isenção das taxas para
os mais necessitados. Em toda
campanha salarial cobramos
responsabilidade social dos
bancos e este projeto de lei vai ao
encontro daquilo que defendemos”,
comenta Marco Antônio Pereira,
presidente do Sindicato.

O projeto garante a isenção de
serviços, como a abertura, manutenção
e movimentação de conta corrente;

transferências, depósitos e ordens de
crédito; fornecimento de talão com 20
folhas de cheque por mês; consultas de
saldos em terminais eletrônicos; e
emissão, por terminal eletrônico, de um
extrato a cada 30 dias.

Na justificativa do projeto, o
parlamentar argumenta que com a queda
da inflação, a partir de 1996, o setor
financeiro tem aumentado à cobrança de
tarifas para compensar a perda de seu
faturamento anteriormente obtido com
o denominado “imposto inflacionário”.

”Neste contexto, é injusta a
cobrança de tarifas aos aposentados e
pensionistas, cuja renda vem diminuindo
permanentemente nos últimos cinco
anos. Além disso, os bancos já cobram
tarifas do INSS”, afirma.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE BARRETOS E  REGIÃO , por seu presidente,
convoca todos os empregados do Banco Santander Banespa S/A. sócios e não sócios, de sua base territorial nas cidades de Barretos,
Bebedouro, Cajobi, Colina, Colômbia, Guairá, Ibitiuva, Jaborandi, Miguelopolis, Monte Azul Paulista, Morro Agudo, Pitangueiras, Severinia,
Terra Roxa e Viradouro para Assembléia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 do mês de janeiro de 2008, em primeira convocação
às 17:30 hs e, em segunda convocação às 19h30, na sede do Sindicato sita á Rua 18 n.º 1.010 na cidade de Barretos, para discussão e
deliberação da seguinte ordem do dia:
1) Discussão e deliberação sobre a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho, a ser celebrado com o Banco Santander Banespa S/A, tendo
por objeto a criação e o funcionamento da Comissão de Conciliação Voluntária – CCV.
2) Outros assuntos de interesse da categoria bancária.

Barretos, 24 de janeiro de 2.008.

Marco Antonio Pereira
- presidente -

Compactando o campo

TORPEDO

SITE

CARTILHAS



Jornal do Bancário
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SINDICATO EM AÇÃO, MUITO A FAZER EM 2008
ENTIDADE PASSARÁ A DISPONIBILIZAR NOVO SERVIÇO PARA OS SÓCIOS DA ATIVA E APOSENTADOS

O Sindicato, através de um projeto desenvolvido pela
FETEC-CUT/SP, a partir do dia 1 de fevereiro, irá
disponibilizar um novo serviço aos associados:
torpedos para os celulares.

Esse serviço vem somar ao já tradicional
Jornal do Bancário e ao novo site.

De acordo com o presidente do Sindicato e
diretor regional da FETEC-SP, Marco Antônio
Pereira, “buscamos sempre formas de aprimorar a
comunicação com os bancários. A partir deste ano,
o Jornal do Bancário, os boletins específicos   e o
novo  site ganharão um aliado à agilidade e
necessidade para levar informação em tempo real  a
categoria: os celulares.”

O mais novo canal de comunicação com o
associado será totalmente gratuito. O Sindicato
através de seus diretores,  montará um cadastro para
levar aos associados informações quentes, o passo a
passo das negociações, das mobilizações: com a
ajuda dos “torpedos”, as notícias e os rumos de
campanhas salariais e campanhas específicas  no
exato momento em que tudo acontece.

O associado que tiver interesse terá que
cadastrar o número do  celular que vai receber as
notícias. Linhas de outras áreas também poderão
inscrever, mas deverão fornecer o código DDD da
área. Em breve divulgaremos informações mais
detalhadas.

Os bancários são uma categoria que conta
com um dos melhores contratos coletivos de trabalho
do Brasil. É assim hoje, mas não foi assim sempre.
Cada um dos avanços alcançados foi fruto de intensa
mobilização dos trabalhadores aliados ao Sindicato.

Foi dessa maneira que fizeram história e
trouxeram para o mundo do trabalho muitas das
principais conquistas que hoje figuram como garantias
e benefícios dos trabalhadores.

Muitos são os bancários sindicalizados que

SINDICATO LANÇA NOVA CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO PREMIADA

ajudam a construir nossa história de luta, e participam
ativamente da sua entidade representativa. Além
disso, estar associado significa também ter acesso
especial a uma série de serviços com descontos nas
áreas de educação, cultura, lazer, saúde, formação
profissional.

Alguns pensam que não utilizam o Sindicato,
mas saibam que sem o Sindicato não receberiam a
Participação nos Lucros e Resultados, os vales
refeição e alimentação, aumento salarial, a recente

conquista da 13ª cesta alimentação, entre outros
benefícios conquistados com muita luta, mobilização
da categoria e atuação sindical. E quem dá estrutura
e força para a entidade atuar são os sócios. Imagine,
se não houvesse essa representação e cada bancário
tivesse que negociar sozinho com o banco?
Certamente nem todos obteriam sucesso.

Faça a sua parte! Você que ainda não é sócio
do Sindicato junte-se a nós, e ajude a fortalecer a
nossa representação de classe.

POR QUE SINDICALIZAR?

FGTS

Foto: Marco Antônio Pereira, presidente do
Sindicato no ato da assinatura do Acordo

Segundo o presidente do Sindicato dos
Bancários de Barretos e Região, Marco Antônio

Acordo com Caixa continua beneficiando Trabalhadores

 Marco Antônio Pereira - Presidente

Mais um serviço a disposição dos sócios da
ativa , aposentados e seus dependentes, o acesso à
Internet gratuitamente.

SIND CYBER

Mais Benefícios

Bancários da ativa e aposentados sócios do
Sindicato agora contam com mais 23 títulos que estão
sendo disponibilizados a partir deste mês. A
DVDTECA oferece títulos ligados aos movimentos
sociais e de trabalhadores. Temas como preconceito,
lutas mundiais, lutas sociais, saúde do trabalhador,
entre outros, constam no acervo. Grande parte dos
títulos foi adiquirido graças a parceria com o Núcleo
Piratininga de Comunicação, composto por jor-

Sindicato engrossa o acervo da DVDTECA

SedeSub-Sede

nalistas, professores, ativistas sindicais e de
movimentos sociais, residentes em vários estados.

Veja no site do sindicato os títulos e sinopses
já disponibilizados, acesse: www.sbbarretos.org.

Pereira, (foto),o acordo da ação do FGTS, feito com
a direção da Caixa Econômica Federal, para o
pagamento sem desconto da correção inflacionária
dos Planos Verão (1989/42,72%) e Collor 1 (1990/
44,80%), que estão sendo pagos em uma única
parcela atualizados com aplicação dos juros
remuneratórios próprios do FGTS, sobre os créditos
dos substituídos processualmente existentes em 1º de
dezembro de 1988 e em 1º de abril de 1990, nos
limites da lei federal 8036/ 1990, já beneficiou mais
de 100 trabalhadores até o final de 2007, sendo
pagos um total de R$ 778.234,55.

A ação é coletiva e tem direito todos os
bancários dos 15 municípios de sua base territorial
com conta ativa de FGTS à época dos expurgos e
que eram bancários em 28 de janeiro de 1993, data
da propositura da ação.

O presidente do Sindicato menciona que não
serão efetuados créditos para os substituídos que
aderiram ao acordo previsto na lei complementar 110/
01, seja por meio de termo branco, seja pelo termo
azul, seja pela internet, bem como aqueles que já
tiveram recebidos seus créditos através de ação
judicial individual ou nos termos da lei 10.555/02.

Marco alerta que o trabalhador que tem
processo individual pode receber por este acordo,
mas é de sua responsabilidade informar o advogado
contratado, evitando assim, maiores transtornos
principalmente, com os honorários de seu advogado.

O Sindicato continua acolhendo os
documentos dos interessados. Maiores informações
é só acessar o site da entidade www.sbbarretos.org
( Jurídico ) ou em sua sede à Rua 18 nº1010
esquina Avenida 13 ou ligue (17) 3322-3911.

Informações

Acesse o site:
www.sbbarretos.org
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