
Informativo do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro de Barretos e Região, 15 de outubro 2019 - N.º 370

O Sindicato e Você
No dia 3 de agosto de 2019 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 ofi cialmente no dia 28 de agosto.

A festa foi animada pelo DJ Diguim e pela Dupla José e Diogo; e o cardápio foi todo 
preparado pelo Buff et Vinicius, se prolongando até a madrugada do domingo. “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 Th eodoro de Souza Filho. 

A diretoria também realizou o sorteio de uma SmartTV de 43 polegadas e seis kits para 
churrasco entre os bancários.
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Premiação para os sindicalizados

Durante a Balada dos Bancários 
houve a realização do sorteio de 6 kits 
para churrasco (contendo 01 faca, 01 
garfo e uma chaira) e uma SmartTV 
43 polegadas.

Campanha de sindicalização
No dia 04 de outubro, no banco 

Santander agência Bebedouro, houve 
a realização do sorteio dos prêmios da 
Campanha de Sindicalização do nosso 
sindicato.

As agências premiadas com o kit 
churrasco no valor de R$ 2.000,00 foram: 
Bradesco agência da Av. 43, Bradesco 

agência Cajobi, Bradesco agência Colina 
e Bradesco agência Monte Azul.

Também foram sorteados dois vales 
viagem no valor de R$ 1.500,00 cada 
para Lara Maria Scappi Buzzo Ruiz do 
Bradesco agência Bebedouro e Manoela 
Cristina Rodrigues do Santander de 
Barretos.

Diego Ragozoni de OliveiraDiego Ragozoni de Oliveira
Santander - BarretosSantander - Barretos

Larissa Pereira SilvaLarissa Pereira Silva
Mercantil do Brasil - BebedouroMercantil do Brasil - Bebedouro

Thaiane Agostinho GirardiThaiane Agostinho Girardi
Itaú - BarretosItaú - Barretos

Ingrid Andrade Souza BarbosaIngrid Andrade Souza Barbosa
Santander - GuaíraSantander - Guaíra

Wellington Fernando PintoWellington Fernando Pinto
BB - GuaíraBB - Guaíra

Guilherme AugustoR. BassoGuilherme AugustoR. Basso
Bradesco - BebedouroBradesco - Bebedouro

Fausta Rodrigues de OliveiraFausta Rodrigues de Oliveira
Santander - BarretosSantander - Barretos
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Convênios com desconto para associados
Quem é sócio do Sindicato sempre 

sai ganhando. Primeiro porque fortalece a 
categoria na hora de reivindicar e negociar; 
segundo porque sempre tem descontos em 
variados serviços, que vão da educação ao 

lazer.
Exemplo disso é o recente convênio 

fi rmado com o Colégio Liceu, que dá 
desconto de 35% sob a tabela cheia do colégio 
para pagamento na pontualidade para os 

dependentes do associado.
Se você ainda não conhece os demais

convênios fi rmados pela entidade, dê uma
passadinha no site e confi ra as muitas opções.

www.sbbarretos.org.br

Quem pode votar?
Poderão votar nas eleições do sindicato, os 
aposentados sócios e os associados(as) a 

mais de seis meses .

Quando e onde
passarão as urnas?
A coleta de votos será feita nos 

próprios locais de trabalho nos dias 
27 e 28 de novembro

URNA FIXA
Urna 01 - Sede (aposentados)

URNAS ITINERANTES
Urna 02 - Barretos e Colina
Urna 03 - Bebedouro, Monte Azul Paulista, 
Severinia, Cajobi e Embaúba
Urna 04 - Morro Agudo, Pitangueiras, Viradouro, 
Terra Roxa, Ibitiuva e Jaborandi
Urna 05 - Guaíra, Miguelópolis e Colômbia

A eleição da Comissão Eleitoral, realizada durante a assembleia 
no dia 08 de outubro, abriu  uma nova etapa na direção da entidade 
representativa dos bancários de Barretos e região.

A partir desta data deu-se o início ao processo eleitoral. Os 
responsáveis eleitos para a condução do pleito foram os bancários 
Celso Duarte de Freitas, Clóvis de Tarso Penachioni e Antônio Álvaro  
Fernandes Cesari .

O edital das Eleições Sindicais estará afi xado na sede do sindicato 
a partir o dia 15 de outubro; e o aviso resumido publicado no Jornal O 
Diário de Barretos e nesta edição deste exemplar.

As inscrições de chapas para a eleição da nova diretoria e do 

conselho fi scal encerrarão no dia 24 de outubro.
A eleição para renovação da nova diretoria ocorrerá  nos dias 27 

e 28 de novembro de 2019.
O atual presidente do sindicato Alencar Th eodoro de Souza 

Filho, espera que os bancários votem conscientes, pensando no futuro
da categoria. É fundamental que a categoria vote, para legitimar o
processo eleitoral. 

O estatuto da entidade determina que se realize eleição 
independentemente do número de chapas inscritas e estabelece um
quórum mínimo para legitimar o processo através de participação
democrática.

Sindicato dos bancários terá eleição



Acordo de dois anos conquistado na Campanha Nacional de 2018 garantiu reajuste de 5% no ano passado e de 4,31% em 2019

Conquista da Campanha Nacional dos Bancários 2018, que fechou acordo de dois anos, o reajuste 
da categoria aplicado este ano, de 4,31% nos salários, vales e PLR, injetará 
na economia cerca de R$ 10,549 bilhões 
entre 1º de setembro de 2019 (data 
base da categoria) a 31 de agosto de 
2020, valorização positiva de 6,3%.

Somente em setembro, com a 
antecipação da PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados), serão 
injetados R$ 3,488 bilhões na 
economia.

“O grande impacto 
e c o n ô m i c o 
positivo dos 
r e a j u s t e s 
conquistados 
com o 
acordo de 
dois anos, de 5% em 2018 
e de 4,31% em 2019, mostram mais 
uma vez que a estratégia de negociação e 
mobilização adotada foi acertada, uma vez que 
garantiu aumento real nos dois anos e também assegurou 
todos os direitos previstos na nossa Convenção Coletiva de 
Trabalho. Isso em uma conjuntura política e econômica adversa, 
após a aprovação da reforma trabalhista que retirou direitos. São poucas 
as categorias que conquistaram aumento real em 2018 e 2019. No caso de 
estatais, como BB e Caixa, o reajuste padrão proposto pelo governo é 
de apenas 70% da inflação”, destaca a 
presidenta do Sindicato, Ivone Silva.

Se analisado apenas o impacto 
do reajuste de 2019 nos salários dos 
bancários, o montante chega a R$ 2,249 
bilhões. “Se não fosse pela gestão dos 
bancos, que mesmo com lucros recordes 
cortaram 3.057 postos de trabalho, o 
impacto positivo do reajuste salarial seria 
pelo menos 10% maior. Ao contrário 
do que defende o atual governo, que 
insiste em dizer que o trabalhador 
terá de escolher entre direitos ou 
emprego, atacando nossas conquistas e 
aposentadoria, o resultado da mobilização 
da nossa categoria prova que quando o 
trabalhador é respeitado e valorizado a 
economia ganha e mais empregos podem 
ser gerados”, conclui Ivone.
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Luta dos Bancários injeta R$ 10,5 Bi na economia

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO

Pelo presente edital, faço saber que nos dias 27 e 28 de novembro de 2019, no período das 
8:00 às 18:00 horas, na sede desta entidade e em urnas itinerantes será realizada eleição para 
composição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Corpo de Suplentes, fi cando aberto o prazo 
de 10 (Dez) dias para registro de chapas a contar da data da publicação deste aviso resumido, 
conforme o Estatuto Sindical vigente.

A secretaria da entidade funcionará no período destinado ao registro de chapas, de segunda 
a sexta-feira no horário das 9:00 às 17:00 horas. O edital de convocação encontra-se afi xado na 
sede e nos principais locais de trabalho. 

Barretos, 15 de outubro de 2.019.

Pela Comissão Eleitoral

CELSO DUARTE DE FREITAS
CLOVIS DE TARSO PENACHIONI

ANTONIO ALVARO FERNANDES CESARI 


