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Há uma ameaça constante de 
aprovação da Reforma da Previdência no 
Brasil. Esse ano, a luta dos movimentos 
sociais e sindicais fez com que os 
parlamentares recuassem. Mas a nossa 
mobilização é constante. Em 2019 o 
tema da reforma da Previdência deverá 
dominar os debates no Congresso 
Nacional, na mídia e na sociedade.

O programa de governo vencedor 
nas eleições presidenciais de 2018 defende 
mudanças por meio da implantação 
de um sistema de capitalização 
(privado) semelhante ao adotado no 
começo dos anos 80, no Chile. Em 
1981 o General Pinochet privatizou a 
previdência, tornando-a obrigatória 
através de contribuições individuais 
dos trabalhadores para as empresas de 
previdência privada controladas pelos 
bancos.

O resultado disso é simples e cruel: 
quem ganha bem poderá aplicar no 
sistema e terá uma aposentadoria digna. 

Quem ganha mal (a grande maioria dos 
brasileiros) receberá pensões miseráveis.

No Chile, atualmente, metade dos 
idosos não se aposenta. E 90% dos que 
se aposentam recebem no máximo dois 
terços do salário mínimo daquele país.

Os brasileiros admiram países como 
Alemanha, França, Reino Unido, Suécia, 
Finlândia, Noruega, Dinamarca, Canadá. 
Todos esses países têm em comum o 
estado de bem-estar social consolidado, 
que assegura o direito à saúde, à 
previdência e à assistência social públicas.

Mas no Brasil, esse sistema garantido 
pela nossa Constituição Federal sempre 
sofreu ataques dos interesses privados 
que buscam evitar a qualquer custo a 
concorrência do Estado na oferta de 
saúde e previdência.

É fundamental se informar sobre 
esse tema que afeta quase a totalidade da 
população brasileira, mas que encontra 
muitos ruídos na grande imprensa, 
capturada por interesses privados.
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RETROSPECTIVA 2018
No dia 4 de agosto de 2018 a diretoria do Sindicato dos Bancários de 

Barretos e Região realizou mais uma festa de confraternização para os bancários, 
antecipando a comemoração pelo do Dia do Bancário, comemorado oficialmente 
no dia 28 de agosto. A festa foi animada pelo DJ W.U e o cardápio foi todo 
preparado pelo Buffet Coqueiro, se prolongando até a madrugada do domingo. 
S or teamos durante  o  evento 6  kits  para  churrasco e  1  máquina fotográf ica .

“Ficamos todos muito felizes com a realização da Balada dos Bancários no 
clube da entidade. Agradecemos de coração aos mais de 350 presentes e esperamos 
repetir a dose em breve”, foi o comentário de toda a diretoria presidida por 
Alencar Theodoro de Souza Filho. 

Tab atha BatistaTab atha Batista

Ana C arolina AnâncioAna C arolina Anâncio Natál ia  de  L imaNatál ia  de  L ima S ejane C.  B.  V.  MuraiS ejane C.  B.  V.  Murai

Wagner  Luís  de  AlmeidaWagner Luís  de  Almeida Jú lio  C ésar  MoraisJú lio  C ésar  Morais R aphael  do C outo AleixoR aphael  do C outo Aleixo
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As nossas tradicionais Campanhas do 
Agasalho e Natal Feliz arrecadaram centenas 
de roupas, agasalhos, cobertores, calçados 
e brinquedos novos e seminovos que são 
distribuídos à famílias e crianças carentes, 
nossos irmãos mais necessitados.

O que nos mantém fi rmes em realizar 
todos os anos estas campanhas é o espírito 
ardente de bancários, terceirizados, clientes 
e usuários dos bancos de contribuir com o 
próximo.

As agências bancárias de Barretos, 
funcionaram como postos de arrecadação 
e receberam os cestos identifi cados das 
campanhas.

Nas entregas dos itens arrecadados, nós 
não vimos só brinquedos mas vimos centenas 
sorrisos a esbanjar alegria, pois sabemos que 
quando cada criança recebeu seu brinquedo, 
cada mãe, pai, vizinho, amigo e irmão também 
se alegrou e fi cou feliz pela felicidade de 
quem o recebeu, assim como o menino que 
teve a oportunidade de receber o primeiro 

brinquedo, a cada peça encontrada, vimos a 
imaginação fl orescer e sentimos esperança de 
um mundo melhor.

Também não vimos apenas pares de 
calçados a serem distribuídos, mas tivemos a 
certeza de que entregaram a oportunidade de 
encontrar o caminho do meio, calçando pés 
desnudos talvez, mas com certeza corações 
carentes de aconchego... 

Vimos também abraços em forma 
de agasalhos, roupas, quanta novidade e 
curiosidade desperta na simplicidade da 
entrega, quanto novo começo para um fi m...
para nós uma roupa que não serve mais, para 
outro o valor do sorriso e da gratidão.

Agradeço e desejo que neste ano que 

Campanha do Agasalho e Natal Feliz 2018

se inicia cada vez mais pessoas fi quem
conscientes de tudo o que existe além do que
vemos daquilo que vive lá no coração.

O sindicato 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 e brinquedos.

O presidente do Sindicato dos Bancários
de Barretos e Região, Alencar Th eodoro de 
Souza Filho, disse que as campanhas superaram
as expectativas e reafi rma seu agradecimento
a tod@s que ajudaram neste ato de grande
solidariedade aos nossos irmãos.

É incrível poder contar com o apoio de tantos companheir@s solidári@s. 
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CONVÊVIOS 2019

Veja a lista completa dos convênios no site: www.sbbarretos.org.br

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro 
de Barretos e Região, inscrito no CNPJ.: 44.790.079/0001-77, registro 
sindical nº Mtb. 322.393/74, por seu Presidente abaixo assinado, convoca 
todos empregados do Banco Itaú S/A. associados e não associados da base 
territorial deste sindicato, no município de Barretos, Bebedouro, Guaíra, 
Monte Azul Paulista, Morro Agudo e Pitangueiras, para Assembleia Geral 
Extraordinária que se realizará no dia 21 de Dezembro de 2018, em nossa 
sede localizada na Rua 18, nº 1010 - Centro de Barretos SP, ás 17:30hs em 
primeira convocação e às 19:30hs em segunda convocação, para discursão 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 Itaú S/A., sobre as condições de 
renovação e funcionamento da Comissão de Conciliação Voluntária – CCV;

2) Escolha de representantes para compor a comissão;
3) Outros assuntos do interesse da categoria bancária. 

Barretos 18 de Dezembro de 2018.

Alencar Th eodoro de Souza Filho
- Presidente -


