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Jornal do Bancári@

Os 513 mil bancários em todo o país produziram um belo espetáculo de unidade e conquistaram vitórias importantes na Campanha Nacional 
2013. Em Barretos e na base territorial da entidade não foi diferente. Os resultados representam ganhos para outros setores da economia brasileira e 
são exemplo positivo de negociação coletiva para outras categorias de trabalhadores/as.

O reajuste salarial de 8% vai acrescentar R$ 2,861 bilhões na economia em um ano. Além desse valor, que se refere apenas a pagamentos de 
salários, serão injetados na economia nos próximos 12 meses mais R$ 5,318 bilhões da PLR, e R$ 429,14 milhões de pagamento do auxílio refeição e 
alimentação. Isso sem contar a cláusula inovadora conquistada esse ano - o vale cultura de R$ 50, que vai injetar outros R$ 113 milhões a mais em um 
ano. Somando todos esses valores, serão injetados na economia brasileira, entre salários e benefícios, R$ 8,722 bilhões (14,5% superior à campanha 
do ano anterior).

Esses recursos fi nanceiros, considerando a grande capilaridade da categoria bancária, ajudarão economias locais e também as grandes metrópo-
les, com impactos positivos no comércio varejista em geral, em restaurantes, supermercados e em estabelecimentos de cultura, ou ainda em setores de 
serviços, como estabelecimentos educacionais e de cuidados pessoais, gerando assim, um movimento positivo nesses setores.

Outro signifi cado importante da resistência durante os 23 dias de greve e do acordo bem sucedido dos bancários é o exemplo para outras cate-
gorias, que infl uencia positivamente nas negociações desses companheiros.

“Isso mostra que o resultado da nossa luta não atinge somente a nossa categoria. Toda a economia também é favorecida”, afi rma o presidente do 
sindicato dos bancários de Barretos e região, Marco Antônio Pereira.

O outro lado da conquista da greve dos bancários

RETROSPECTIVA 2013
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EDITORIAL
Mais um ano que se vai, empenhamos 

nosso tempo, nossas forças, nossa coragem e 
disposição de luta, tudo em nome da represen-
tação da categoria e da dignidade do trabalha-
dor.

Lutamos e continuaremos a lutar contra 
a PL4330 e outros projetos que escancaram a 
terceirização no país, pelo fi m do fator previ-
denciário, pela manutenção dos direitos dos tra-
balhadores, além da busca de novas conquistas.

Promovemos cursos, palestras, plená-
rias, além de uma série de atividades; realizamos 
benfeitorias na sede de campo e na sede central, 
renovamos e fi rmamos novos convênios.

Fizemos juntos a maior greve dos vinte 

últimos anos. Ainda temos muito a realizar. A 
importância da participação da categoria é fun-
damental para que possamos dar continuidade 
aos nossos projetos.

Um maior número de associados é tam-
bém de fundamental importância para con-
tinuarmos a nossa luta em busca de melhores 
salários, condições de trabalho, agregar novas 
conquista e continuar lutando para uma dis-
tribuição de renda mais justa e igualitária para 
toda classe trabalhadora.

Vamos juntos enfrentar os novos desa-
fi os. Desejamos que em 2014 a coragem e o oti-
mismo sejam indispensáveis para a contunuida-
de de nossa luta, renovadas no Cristo de Deus.

COMUNICAÇÃO

RETROSPECTIVA 2013

Criação de novo layout do site
 com novo domínio e mais conteúdo

Inauguração da Rádio Brasil Atual - Noro-
este Paulista, além da revista, os bancários 
podem se informar sintonizando FM 102,7

Torpedos, cadastro em 2013 mais que
triplicou, com associados recebendo

informações precisas

CAMPANHA DO AGASALHO

Marco Antônio Pereira - Presidente

Arrecadação em Barretos Distribuição em Bebedouro Distribuição em Barretos
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CAMPANHA NACIONAL   2013

Participação do sindicato em: cursos, congressos, conferências, reuniões, plenárias e encontros

Lançamento da Campanha Nacional em
São Paulo / entrega da minuta

Caravana da FETEC-SP 
atividade na cidade de Barretos

Greve 23 dias
paralização em Barretos

1º Encontro de mulheres da Fetec-SP Encontro nacional dos funcionários do Bradesco Encontro nacional dos funcionários do Itaú

24º Congresso nacional dos funcionários do BB 29º Congresso nacional dos empregados da Caixa Curso ANBIMA CPA10 - Sede do sindicato

Conferência Nacional d@s Bancári@s Plenária CABESP/Banesprev- Banespa Plenária de avaliação Camp. Nacional 2013



   Jornal do Bancári@                                                                                                                                                                          4

EXPEDIENTE: 
Boletim Informativo do Sindicato dos Bancários de Barretos e Região - CUT  Rua 18 n• 1010 - CEP  14780-060 - Barretos/SP  Fone/Fax: (17) 3322-3911  

Site: www.sbbarretos.org.br  E-mail: sbbarretos@sbbarretos.org.br Presidente: Marco Antônio Pereira Sec. de Imp. Comunicações: Celso Duarte de Freitas 
Jornalista Responsável: Rosicris Bittencorth - 32.209 Diagramação: Marcelo Benedito de Camargo -Tiragem: 2.000

REALIZAÇÕES
7ª integração

Melhorias na sede de campo

Sorteio de brindes e prêmios - Campanha de sindicalização
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CIDADANIA

LUTA EM DEFESA DOS
DIREITOS DOS TRABALHADORES

Palestra - Assédio Moral promovida pelo
sindicato no ISEB - Barretos

Campanha Natal Feliz 2013
de 13/11 a 16/12

Participação da entidade na
passeata do Grito dos excluídos

Participação da 7ª Marcha dos
trabalhadores - Brasília

Atividade no BB
contra práticas de assédio moral

Dia de luta contra demissões no Santander
Barretos

Atividade em Brasília Ato em BarretosAtividade em São Paulo

LUTA  CONTRA  A  PL 4330
DA  TERCEIRIZAÇÃO
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CONQUISTAS

PLR sem IR
PLR sem IR

                

Aumento do índice 

Aumento do índice 
da PLR - adicional 

da PLR - adicional 
para 2,2%
para 2,2%

Anistia de até 71% 

Anistia de até 71% 

dos dias parados na 

dos dias parados na 

greve de 23 dias

greve de 23 dias

Aumento real 
Aumento real pelo 10º ano
pelo 10º anoconsecutivo

consecutivo

Vale cultura
Vale cultura

Avanços nas cláu-

Avanços nas cláu-

sulas de condições 

sulas de condições 

de trabalho

de trabalhoAumento de 8,5% 

Aumento de 8,5% 

no piso da catego-

no piso da catego-

ria. Incremento no 

ria. Incremento no 

valor do piso de 

valor do piso de 

38,7% desde 2004.

38,7% desde 2004.

AbonoAbono
assiduidadeassiduidade

Combate ao assédio 

Combate ao assédio 

moral - Implemen-

moral - Implemen-

tação da fi cha limpa 

tação da fi cha limpa 
no BB
no BB

Pagamento de to-

Pagamento de to-

das horas extras nas 

das horas extras nas 

agências da Caixa c/ 

agências da Caixa c/ 

até 15 empregados

até 15 empregados Compesação de no 

Compesação de no 

máximo 1 hora por dia 

máximo 1 hora por dia 

dos dias parados até 

dos dias parados até 

15/12 
15/12 
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CONVÊNIOS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - Período: 2014
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do

Ramo Financeiro de Barretos e Região
CNPJ : 44.790.079/0001-77  Rua Dezoito, 1010 - Barretos/SP

R E S U M O
RECEITA
RENDA TRIBUTÁRIA ................................................................. 75.700,00
RENDA SOCIAL ............................................................................ 266.400,00
RENDA PATRIMONIAL .................................................................... 4.600,00
RENDA EXTRAORDINÁRIA .......................................................116.400,00
TOTAL ............................................................................................. 463.100,00
DESPESA
ADMINISTRAÇÃO GERAL ....................................................... 315.300,00
CONTRIBUIÇÕES P/OUTRAS ENTIDADES ............................ 17.600,00
ÁREA OPERACIONAL ................................................................... 55.300,00
CULTURA, ESPORTE, LAZER E OUTROS .............................. 33.800,00
EVENTOS ......................................................................................... 31.000,00
REPRESENTAÇÕES REGIONAIS ................................................. 10.100,00
TOTAL ............................................................................................. 463.100,00
APLICAÇÕES DE CAPITAL
APLICAÇÕES DE CAPITAL ................................................................ 0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS ................................................... 463.100,00

Barretos, 09 de dezembro de 2013

 Durante evento 
nesta quinta-feira 11, a 
FETEC-CUT/SP encerrou 
a 2ª Campanha Unifi ca-
da de Sindicalização, com 
participação de represen-
tantes dos sindicatos fi lia-
dos.

 Lançada em junho 
de 2013, esta segunda edi-
ção cumpriu o seu obje-
tivo, de intensifi car o de-
bate sobre a importância 
da representação sindical, como 
instrumento de fortalecimento da 
categoria.

 Chegamos ao término com 
um saldo extremamente positivo, 
alcançando um aumento de 25% 
no número de sindicalizados na 
base cutista do Estado de SP, resul-
tado superior ao da primeira edi-

ASSOCIADO GANHA CARRO DA FETEC

ção, quando a evolução foi de 20%.

 O encerramento desta 2ª 
Campanha contou com sorteio de 
um carro Celta 0 Km, cujo con-
templado foi o bancário Adriano 
Ferreira Rodrigues, funcionário 
do Itaú de Campo Limpo Paulista, 
base do Sindicato dos Bancários de 
Jundiaí e Região.
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