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Toma posse a nova diretoria do Sindicato
dos Bancários de Barretos e Região

Na noite de quarta feira, 21, tomou posse
a nova Diretoria do Sindicato dos Bancários
de Barretos e Região para o triênio 2014/2017.
O presidente reeleito, Marco Antônio Pereira,
relembrou as lutas e conquistas da categoria e
falou dos novos desafios, dentre eles a campanha
Nacional dos Bancários e principalmente a
pauta dos trabalhadores que já está em campo,
tais como:
• Igualdade de Oportunidades para todos;
• Continuidade da valorização do salário
mínimo;
• Fim do fator previdenciário;
• 10% do orçamento da União para a Saúde;
• Redução dos juros e do superávit
primário;
• Combate à demissão imotivada;
• Valorização das aposentadorias;
• Não ao PL 4330 da terceirização;
• Transporte público de qualidade;

• Correção da tabela do IR;
• Redução da jornada sem redução salarial.
A nova diretoria foi eleita com 98% dos
votos válidos, na eleição que ocorreu nos dia
26 e 27 de fevereiro. “A responsabilidade de
conduzir esta nova gestão é muito grande, tenho
consciência das dificuldades e da dimensão dos
desafios que temos pela frente. Nesta eleição
tivemos uma participação assídua da categoria
que traduziu nas urnas o resultado do trabalho
que estamos desenvolvendo no sindicato, seja
nas questões políticas sindicais, administrativas
e sociais. Teremos ainda este ano uma grande
responsabilidade, a de eleger os candidatos
comprometidos com a classe trabalhadora, para
nos representar e pautar nossas reivindicações.
Nosso muito Obrigado a tod@s @s bancári@s
que depositaram em nós a sua confiança. Sem o
trabalho em equipe não avançaríamos em nada.
O diálogo contínuo e permanente com essa

nova diretoria, certamente será o ingrediente
fundamental para consecução dos objetivos
delineados.” Comentou o presidente reeleito,
Marco Antônio Pereira.
A solenidade de posse contou com a
participação do Sr. José Cássio de Biaggio presidente da Comissão Eleitoral, Sr. Mario
Henrique Scannavino - Gerente Regional do
Trabalho, Dra. Bruna Carnaz – advogada,
representante do departamento jurídico do
sindicato, Camilo Fernandes - presidente a
Afubesp (Associação dos Funcionários do
Banespa), Roberto Rodrigues - Secretário Geral
da FETEC-CUT-SP, Waldir Machado - diretor
de relações sindicais da FETEC-CUT-SP,
Adilson Ventura de Melo – vereador de Barretos
e representando Luiz Claúdio Marcolino Deputado Estadual a Sra. Ana Cléuma, além
da presença de bancários e representantes de
outras entidades sindicais.

Campanha Nacional dos Bancários 2014.
O Sindicato iniciou a Consulta para que os bancários manifestem
o que querem. Sua participação, como sempre, é Que fará a diferença.
A Consulta poderá também ser respondida on-line no site da entidade.
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Congresso BB
25º Congresso dos Funcionários do BB aprova pauta de demandas específicas
O 25º Congresso Nacional
dos Funcionários do Banco do
Brasil aprovou no domingo
8, em São Paulo, a pauta de
reivindicações
específicas
para a renovação do aditivo à
Convenção Coletiva de Trabalho.
Participaram 306 delegados.
Na pauta aprovada destacam-se
a luta pelo PCR, contratações e
melhores condições de trabalho,
sem assédio moral.
Em relação à Cassi, o princípio da
solidariedade, prioridade na prevenção e
qualidade de vida, fortalecimento do programa
Estratégia de Saúde da Família e Cassi para

todos.
Sobre a Previ, fim do voto de Minerva,
consulta ao corpo social, eleição do diretor de
Participações e redução da Parcela Previ, além
da adesão de incorporados.

De acordo com Carlos Orphan (foto),
diretor do sindicato e funcionário do BB, que
se fez presente no congresso, “foi referendado
também a estratégia com negociação única na
Fenaban e mesas específicas.”

Congresso Caixa
30º Conecef aprova pauta específica para a Caixa e define apoio à Dilma
A luta para que o banco
público amplie o quadro de
funcionários, propostas para
melhorar as condições de
trabalho, o Saúde Caixa e a
Funcef foram algumas das
resoluções dos 360 delegados
que participaram do 30º
Conecef (Congresso Nacional
dos Empregados da Caixa
Federal) entre 6 e 8 de junho,
em São Paulo.
Foi decidido intensificar
a mobilização para que a empresa totalize 130
mil empregados e melhorar a situação das
unidades.

Outra prioridade é o fim do trabalho
gratuito. Para isso, os bancários exigem jornada
de seis horas para todas as funções, sem
redução salarial, e extinção do registro de horas

negativas no Sistema de Ponto
Eletrônico. Será intensificado o
combate ao assédio moral e às
metas abusivas.
Os delegados reafirmaram
a estratégia de campanha
nacional unificada, bem como
aprovaram o apoio à reeleição
de Dilma Rousseff.
“A
continuidade
do
projeto democrático e popular
se mostra como único meio de
defendermos nossos direitos e
a ampliação do papel social do banco”, afirma
o Dionísio Reis diretor de bancos públicos
federais da FETEC-CUT/SP.

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

Jornal d@ Bancári@

3

CAMPANHA NACIONAL

Pré-conferência inicia debates sobre a Campanha Nacional 2014
No dia 04/06 as
19:30h, foi realizada
a
pré-conferência,
na sede do Sindicato
dos Bancários de
Barretos e Região,
com a presença dos
dirigentes da entidade
e da FETEC-CUT/SP,
Luiz César de Freitas,
o Alemão - Presidente,
Roberto Rodrigues Secretário geral da federação, Valdir Machado
de Oliveira - Diretor de relações sindicais,
Aline Molina Gomes Amorim - Diretora de
administração e finanças.
Esta fase preparatória tem como objetivo
buscar aperfeiçoamento da organização dos
trabalhadores, bem como atualizar o momento

econômico dos bancos,
discutir a realidade de cada base sindical e
encontrar novas maneiras de trabalhar cada vez
melhor a campanha nacional dos bancários.
“É uma fase importantíssima, pois
permite a troca de experiências e permite que
antecipemos cenários e planejemos ações”,
comenta Marcelo Benedito, diretor de imprensa

Consulta Nacional 2014
O Sindicato iniciou a distribuição
da consulta por meio da qual os
trabalhadores vão se manifestar sobre o
que querem para a Campanha Nacional
Unificada 2014.
Vale a pena conversar com os colegas
na sua unidade e debater. Afinal, quais são
os itens mais importantes para constar da
pauta? Aumento real, PLR maior, piso,
planos de cargos e salários, 14º salário,
vales refeição, alimentação e auxílio
creche maiores, estão entre os itens que
compõem a pauta econômica.
Mas a categoria também pode dizer
o que acha que precisa mudar na rotina,
como o combate ao assédio moral, mais
contratações, fim das demissões e da
sobrecarga de trabalho, o debate contra as
metas abusivas, os direitos dos afastados
por problemas de saúde, a igualdade de
oportunidades.
Os trabalhadores também podem se
manifestar sobre questões fundamentais
para fazer avançar os princípios
democráticos no nosso país.

Que tal uma reforma política que
altere o modo de financiamento das
campanhas eleitorais em que as empresas
é que ditam as regras? E a democratização
dos meios de comunicação para que
todos tenham voz e espaço? Isso sem falar
na regulamentação do sistema financeiro
para que cumpra seu papel social, com a
redução de juros, por exemplo.
Participe! É só com você que a
Campanha Nacional Unificada avança.
A consulta é a primeira de muitas etapas
que vão contar com a sua participação
para que a categoria mantenha direitos
conquistados na luta e garanta novas
conquistas.
Com base no que os trabalhadores
apresentarem na consulta, encontros
regionais definirão pautas que serão
levadas ao grande debate nacional: à
Conferência Nacional dos Bancários de
2014, que este ano será realizada no final
do mês de julho, e onde será votada, a
pauta final que será levada às negociações
com os bancos.

do sindicato.
A pré-conferência é
uma maneira dos sindicatos
se instrumentalizarem para
os Encontros Regionais.
O Sindicato
sediará a
conferência da Reginal
3 da FETEC-CUT/SP
no próximo dia 05/07,
com a participação dos
sindicatos de Araraquara e
Catanduva.
Confira o calendário:
Entre 1 e 12/07 - Encontros Regionais da
FETEC-CUT/SP;
19/07 - 16ª Conferência Estadual dos
Bancários, em São Paulo;
Conferência Nacional em data a ser
confirmada.
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CIDADANIA

Campanha do Agasalho
O Sindicato dos Bancários de Barretos e
Região encerrou no dia 30/05 a “Campanha do
Agasalho 2014”.
As agências bancárias de Barretos e
Bebedouro funcionaram como postos de
arrecadação e receberam os cestos identificados
da campanha durante o mês de maio.
A exemplo dos anos anteriores, a entidade
através de seu diretor social, Josimar Garcia,
ressaltou a colaboração dos bancários na
doação de material, bem como na divulgação
da campanha junto aos clientes e usuários dos
bancos que colaboraram com doações de roupas,
cobertores, calçados e agasalhos, somando
aproximadamente 2 mil peças.
Além dos bancos, a sede do sindicato
em Barretos e a sub-sede em Bebedouro
funcionaram como pontos de arrecadação. Todo

EDITAL
De 24 a 27 de junho de 2014, estarão
abertas as inscrições de candidatos à Delegado
Sindical em todas as unidades da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil em nossa
base sindical. As eleições se realizarão de 01 de
julho a 04 de julho de 2014.
Os candidatos interessados deverão contactar qualquer diretor do sindicato pessoalmente ou pelo telefone (17) 3322-3911para
preenchimento da ficha.
Poderá ser candidato qualquer funcionário da CEF ou do BB desde que seja sindicalizado; caso não o seja, poderá filiar-se ao sindicato
no ato da inscrição.

material arrecadado foi distribuído a diversas
entidades e famílias cadastradas.
Agasalhos arrecadados nas agências de
Barretos e na sede do sindicato foram entregues
as entidades assistenciais Vila dos Pobres,
Educandário Sagrado Corações/Casa Abrigo
Irmã Lourdes, Casa de Convivência Dr. Mariano
dias e famílias cadastradas.
Agasalhos arrecadados nas agências de
Bebedouro e na sub-sede do sindicato foram
doados ao CAECC - Centro Assistencial
Espírita “Do Calvário ao Céu”.
“Estamos cumprindo o papel de sindicato
cidadão, não conseguimos superar a quantidade
de peças arrecadadas em comparação aos anos
anteriores, porém superamos em qualidade”,
comenta o presidente do sindicato, Marco
Antônio Pereira.

Eleição de Delegado sindical 2014 - CEF e BB
Na eleição, será titular o candidato mais
votado. Os Delegados Sindicais, após eleitos
pela maioria dos funcionários lotados na respectiva unidade, terão mandato de um (01) ano,
com início em 15/07/2014.
Compete ao delegado sindical:
a) Apoiar e integrar a luta dos trabalhadores;
b) Representar o sindicato junto aos empregados de sua unidade;
c) Participar dos eventos e instâncias
sindicais;
d) Representar os empregados de unidade
junto ao Sindicato;

e) Acatar e encaminhar as decisões dos Fóruns Sindicais;
f) Auxiliar nas entidades sindicais;
g) Manter contato permanente com os colegas da unidade de trabalho, discutindo individual e coletivamente, organizando as suas
reivindicações, manifestações, críticas e sugestões para melhoria das condições de trabalho,
encaminhando-as ao Sindicato e aos Gestores;
h) Responsabilizar-se pela distribuição dos
boletins e publicações que digam respeito aos
empregados e sindicatos;
Outras, a serem eventualmente aprovadas
nos fóruns sindicais.

