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Jornal d@ Bancári@
O dia 5 de agosto de 2017 entrou para a história do Sindicato dos Bancários de Barretos 

e Região. Nesta data a diretoria realizou uma festa de confraternização, antecipando a 
comemoração pelo do Dia do Bancário, comemorado ofi cialmente no dia 28 de agosto.

A festa foi animada pelo DJ Diguim 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 250 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 um vale viagem no valor de R$ 1.500,00, uma 
SmartTV de 32 polegadas e um Head Phone entre os bancários.
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Campanha de sindicalização
Durante a Balada dos Bancários 

houve a realização do sorteio dos prêmios 
da 4ª Campanha de Sindicalização da 
Federação dos Bancários (FETEC/SP).     

Os sorteados foram: 
Cláudio Yukiyoshi Murai, do Banco 

do Brasil - Bebedouro (Vale viagem no 
valor de R$1.500,00), Bruna Borges da 

Costa Freire do Itaú - Barretos (SmartTV
de 32 polegadas) e Emmanuel Branco
Telles do Bradesco - Barretos (Head
Phone)

O sindicato dos Bancários de Barretos e 
Região, realizará em sua sede, o Curso CPA 
20 preparatório para o exame da ANBIMA. O 
curso será realizado em dois fi nais de semana, 
aos sábados e domingos, nos dias 16 e 17 de 
setembro e 23 e 24 de setembro das 8:00 às 
12:00.  Estaremos organizando turmas do curso 
para certifi cação em Bebedouro e região em 
outubro de 2017 (data a defi nir).

O curso será ministrado pela professora: 
Flavia Mello, mestranda em Economia pela 
Universidade Estadual Paulista (Unesp), 
Bacharel em Administração, com especialização 
em Gestão Financeira e Economia Aplicada; 
possui as certifi cações profi ssionais da 
Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) 
séries 10 e 20 (CPA-10 e CPA-20), da Associação 
Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) 
e CEA. Atuou como professora de cursos 
preparatórios para certifi cações pela Funep 
(Unesp). Docente no ensino superior nas áreas 
de Economia e Finanças.

Com 10 anos de experiência no mercado 
fi nanceiro, Flavia Mello especializou-se em 
ministrar cursos preparatórios para certifi cação 
da ANBID.

Seu método de ensino focado em aulas 
presenciais e atendimento personalizado 
conquistou centenas de profi ssionais, que 
contaram com o suporte de Flavia para 
conquistar suas certifi cações e alavancar suas 
carreiras na área fi nanceira. Ministra aulas 
particulares e in company, desenvolvidas sob 
medida.

CURSO ANBIMA-CPA20
Sindicato dos Bancários realizará curso CPA 20 preparatório para ANBIMA

S O B R E  A  C E R T I F I C A Ç Ã O

A CPA-20 (Certifi cação Profi ssional 
ANBIMA - Série 20) certifi ca profi ssionais que 
atuam na venda de produtos de investimento 
ou na manutenção de carteiras nos segmentos 
varejo alta renda, private banking, corporate 
e investidores institucionais, em agências 
bancárias ou plataformas de atendimento.

Ao obter a CPA-20, o profi ssional pode, 
automaticamente, exercer as atividades 
abrangidas pela CPA-10.

• Profi ssionais que trabalham em
instituições que seguem nosso Código de
Certifi cação.

• Profi ssionais que trabalham em
instituições fi nanceiras em geral, mesmo
aquelas que não aderiram ao código.

• Estudantes e profi ssionais de autarquias
ou órgãos públicos. Os demais interessados
também podem se certifi car.

Maiores informações acesse:
www.sbbarretos.org.br
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Sindicato e Crivelli Advogados Associados firmam parceria

O Sindicato dos Bancários de Barretos 
e Região fi rmou parceria com uma nova 
assessoria jurídica. A partir deste mês,  os 
bancários terão a disposição os serviços da 
Crivelli Advogados Associados, que atua, há 
35 anos, nas áreas Trabalhista, Sindical, Cível 
e Previdenciária.

 A Crivelli presta serviços para 
importantes entidades sindicais, como o 
Sindicato dos Bancários de São Paulo e o 
Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e traz, 
para os bancários da região de Barretos, 
experiência nesta área de atuação. O 
departamento sindical da Crivelli Advogados 
Associados auxilia sindicatos em negociações 
coletivas e em eventuais confl itos de greve, 
bem em seus desdobramentos judiciais. 

 Na área previdenciária, a Crivelli 
atua cuidando de pedidos de benefícios 
previdenciários comuns e acidentários, da 
conversão e revisão, além de processos de 
aposentadoria por invalidez e desaposentação.

 A expectativa do advogado Ericson 
Crivelli é fornecer aos bancários da região de 

Barretos uma atuação jurídica forte para que 
o trabalhador sinta-se seguro em um eventual 
processo judicial pelo qual venha a passar: 
“Pretendemos trabalhar em conjunto com a 
entidade sindical em suas demandas, cujos 
valores passam por assumir as necessidades 
dos trabalhadores, persistindo na busca de 
soluções”.

 Crivelli ressaltou, também, a importância 
da experiência do meio sindical e trabalhista: 
“A nossa experiência na atuação sindical 
facilita a condução dos processos judiciais, 
bem como nas consultas ou dúvidas que 
venham a surgir pelos bancários”.

“Agradeço a confi ança dos diretores do 
Sindicato de Barretos e Região nessa nossa 
parceria. Por fi nal, quero também agradecer 
aos bancários que tão bem nos recebeu e 
convidar os demais que venham ao Sindicato 
para conhecer um pouco mais sobre ações e 
direitos” conclui Crivelli.

O escritório Crivelli Advogados possui 
mais de 35 anos de experiência, sempre 
pautado por um posicionamento de vanguarda 
e alicerçado no objetivo de construir uma 
sociedade mais justa e igualitária. Essa é 
a marca, que faz de Crivelli Advogados 
Associados um escritório que procura 
se reinventar todo dia para oferecer uma 
advocacia diferenciada, técnica, combativa e 
crítica.

Crivelli Advogados destaca-se como
um dos maiores escritórios do país
especializados em direito sindical, trabalhista
e previdenciário, com um atendimento
integral e de excelência a seus clientes numa
reafi rmação diária do compromisso histórico
com a luta pelos direitos dos trabalhadores.
Ética, transparência e absoluta fi delidade aos
direitos humanos são cláusulas imutáveis do 
escritório.

Com unidades espalhadas pelo país, a
começar por São Paulo, Brasília, Ribeirão Preto
e Osasco, a equipe é capaz de compreender as
vicissitudes contemporâneas e acompanhar
a crescente complexidade do mundo social
e jurídico. Não é por acaso que o escritório
está sempre presente nas iniciativas das mais
importantes entidades sindicais, jurídicas e
acadêmicas do país, num processo constante
de atualização e de fomento ao debate. Nesse 
sentido é estimulada a criação de grupos de
trabalho voltados para as pautas de gênero,
raciais e LGBTs, além de congressos voltados 
para a comunidade, a fi m de construir espaços
democráticos e redes de relações a partir das 
intersubjetividades. 

Tratam-se de ações precursoras,
marcadas por um olhar plural decorrente
de uma formação humanista que se refl ete         
numa prática marcada pela coerência e
criticidade.

Dr. Erickson Crivelli, Dr. Vitor e diretores do Sindicato
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Para os bancários transferidos 
ou contratados no período de 06 de 
outubro de 2016 a 31 de agosto de 2017, 
para a base territorial do Sindicato dos 
Bancários de Barretos e região, de acordo 
com deliberação em assembleia, terão 
o direito a solicitar o não desconto da 
contribuição assistencial em setembro 
de 2017. O recebimento das cartas de 
oposição será realizado das 9h as 17h do 
dia 01 de setembro a 8 de setembro de 

2017, mediante requerimento manuscrito 
de próprio punho, devendo constar 
nome, qualificação, número da CTPS, 
nome do banco, matrícula funcional e 
obrigatoriamente ser entregue individual 
e pessoalmente, para entrega do protocolo 
individualizado garantindo seu direito, na 
sede do sindicato.

Aproveitamos para esclarecer que 
os bancários que se opuseram no final 
da campanha de 2016 apresentando a 

carta de oposição junto ao sindicato e
continuam pertencendo a nossa base
territorial, a carta de oposição mantém
sua validade para o ano de 2017.

O assistencial é vital para ajudar a
manter, e expandir a estrutura da entidade
e, consequentemente, garantir a correlação
de forças mais equilibrada na hora de
negociar com os banqueiros.  Lembrando
que as negociações não se esgotam com
finalização da Campanha Nacional.

Contribuição assistencial

EXPEDIENTE: 
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