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FETEC-CUT/SP REALIZA DEBATES NOS SINDICATOS FILIADOS

A FETEC-CUT/SP começou a
realizar as visitas anuais aos sindicatos
filiados. Desde a última segunda-feira
19, estão levando às direções sindicais,
debates sobre as reformas propostas
pelo Governo Temer, a defesa da
democracia e da representação dos
trabalhadores, além de traçar um
cenário político e econômico do país.
As reuniões já foram realizadas em
Presidente Prudente, Assis, Barretos
Catanduva e Araraquara.
Todos os sindicatos filiados

receberão a visita do comitê
administrativo da FETEC-SP até o fim
da primeira semana de julho.
Esta atividade é realizada todos os
anos antes da Campanha Nacional dos
bancários, para debater os problemas
e anseios da categoria a serem levados
para pauta de reivindicações. Este ano,
porém, a campanha dos bancários
tem um diferencial: não haverá mesas
específicas para tratar as pautas
referentes a assuntos econômicos, já
que em 2016 foi fechado acordo de
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Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro de Barretos
e Região, inscrito no CNPJ sob o nº 44.790.079/0001-77, Registro sindical nº
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dois anos. Nesse período estão sendo
realizadas as mesas temáticas de saúde,
prevenção de conflitos, igualdade de
oportunidades e segurança.
“Estamos em um momento
político e econômico complexo, onde
a democracia, os direitos e conquistas
dos trabalhadores estão sendo
atacadas. É fundamental, cada vez
mais, fortalecemos nossa unidade e
atualizar nossas formas de resistência
e luta. Estamos debatendo o futuro do
emprego à luz do desmonte do estado,
bem como das novas tecnologias”,
afirma Aline Molina, presidenta da
FETEC-CUT/SP.
Além
de
discutir
temas
importantes para a cidadania, as
reuniões também debatem a 4ª
Campanha de Sindicalização da
FETEC-CUT/SP.
Nesta semana, as reuniões
prosseguem nas cidades de Limeira,
Jundiaí, Bragança Paulista e Registro.

Jornal d@ Bancári@

2

FETEC-CUT/SP LANÇA A 4ª CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO
A 4ª Campanha de Sindicalização
da Federação dos Bancários da CUTSP (FETEC-CUT/SP) foi lançada no
dia 31 de maio, na sede da entidade.
Fortalecer a luta sindical pela
manutenção do emprego, por
melhores condições de trabalho e a
não retirada de direitos são objetivos
da 4ª Campanha de Sindicalização,
lançada pela FETEC-CUT/SP.
“Na atual conjuntura, na qual
os trabalhadores sofrem ataques aos
direitos trabalhistas e previdenciários,
com propostas de reformas absurdas
vindas de um governo sem respaldo
popular, é muito importante os
sindicatos usarem a campanha
de sindicalização para promover

o debate sobre a importância do
papel do sindicato na luta em defesa
dos trabalhadores”, afirma Alencar
Theodoro de Souza Filho, presidente

do sindicato dos bancários.
Em paralelo a campanha,
acontecerão sorteios dos seguintes
prêmios em cada sindicato: 01(uma)
SMART TV de 32 polegadas , 01 (um)
vale-viagem no valor de R$1.500,00,
01(um) Head-Fone para a primeira
fase da campanha no mês de Agosto de
2017 e 01 (um) carro zero Km, motor
1.0 para a segunda fase da campanha,
entre
todos
os
sindicalizados
participantes.
Pode participar do sorteio
qualquer bancário associado que faça
parte dos sindicatos filiados à FETECCUT/SP que aderirem à campanha.
O encerramento da campanha
será no dia 29 de novembro de 2017.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO RAMO FINANCEIRO DE BARRETOS E REGIÃO
EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro de Barretos e Região, inscrito no CNPJ sob o nº
44.790.079/0001-77, Registro sindical nº Mtb.322.393/74, neste ato representado por seu presidente abaixo assinado, convoca
todos os empregados da Caixa Econômica Federal, sócios e não sócios da base territorial deste sindicato no município de
Barretos, para assembleia geral extraordinária que se realizará dia 05 de julho de 2017, às 19:30 horas, em primeira convocação,
e 20:00 horas em segunda convocação, à Rua 18, nº 1.010, Centro, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do
dia:
• Ação coletiva para implantação da verba de quebra de caixa para a função de tesoureiro.
Barretos, 23 de junho de 2017.
ALENCAR THEODORO DE SOUZA FILHO
Presidente

EDITAL

De 26 a 29 de junho de 2017, estarão
abertas as inscrições de candidatos a
Delegado Sindical em todas as unidades
da Caixa Econômica Federal e do Banco
do Brasil em nossa base sindical. As
eleições se realizarão de 07 de julho a 12
de julho de 2017.
Os candidatos interessados deverão
contactar qualquer diretor do sindicato
pessoalmente ou pelo telefone (17)
3322-3911 para 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.
Na eleição, será titular o candidato

Eleição de Delegado sindical 2017 - CEF e BB
mais votado. Os Delegados Sindicais,
após eleitos pela maioria dos funcionários
lotados na respectiva unidade, terão
mandato de um (01) ano, com início em
15/07/2016.
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.
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