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O QUE O
GOVERNO
NÃO CONTOU
PARA VOCÊ
SOBRE A
REFORMA DA
PREVIDÊNCIA

O QUE VEM POR AÍ
COM A REFORMA
- Idade mínima: 62 anos/mulheres e
65/homens.
- E vai piorar: emenda à reforma
prevê que a cada 4 anos de
aumento da expectativa de vida,
haverá aumento de 1 ano na idade
mínima para a aposentadoria.
Com isso, você corre o risco de se
aposentar somente aos 70 anos.
- Expectativa de vida é desigual! Um
morador dos Jardins vive em média
79,4 anos, enquanto no Jardim
Ângela vive 55,7 anos. (Mapa da
Desigualdade/ Rede Nossa São
Paulo).
- Aposentadoria integral só com 40
anos de contribuição.
- O cálculo do valor do benefício vai
levar em conta todos os salários,
inclusive os mais baixos, do começo
da carreira. Hoje, leva em conta a
média dos 80% maiores salários.
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Jurídico cada vez mais ATUANTE

Dr. Vitor, Dr. Ericson Crivelli e diretores do Sindicato

O Sindicato dos Bancários de Barretos
e Região firmou parceria com uma nova
assessoria jurídica. Os bancários agora tem 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 com isso 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 conflitos 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 dentre outros.
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”.
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 reafirmação diária do
compromisso histórico com a luta pelos
direitos dos trabalhadores.

Sindicato finaliza campanha Natal Feliz
A nossa tradicional campanha natal feliz
promovida entre os dias 08/11 a 14/12/2017
arrecadou centenas de brinquedos novos e
seminovos que serão distribuídos nos bairros
Monte Alegre, São Francisco, Santa Cecília e
para famílias carentes cadastradas.
O sindicato por meio de seu presidente,
Alencar Theodoro e diretor social, Josimar
Aparecido Garcia, agradecem todo empenho
de seus diretores, bancários, vigilantes,
clientes das instituições financeiras e
população em geral que contribuíram com
esta nobre campanha que beneficiará mais de
500 crianças com a doação dos brinquedos.
Reafirmando o conceito de Sindicato
Cidadão, Alencar ressalta que todos os
anos o sindicato realiza duas importantes

campanhas, que já se tornaram tradicionais: a
do agasalho e a de final de ano, além de outras
que são realizadas para atender instituições de
caridade.
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RETROSPECTIVA 2017

Eleição nova diretoria

Balada dos Bancários

Cláudio Yukiyoshi Murai
do Banco do Brasil Bebedouro
(Vale viagem no valor de R$1.500,00)

Emmanuel Branco Telles
do Bradesco - Barretos (Head Phone)

Bruna Borges da Costa Freire do Itaú - Barretos
(Smart TV de 32 Polegadas)

Milton Antonio A. Joaquim do
Santander de Guarulhos -(Carro 0KM)

Campanha de Sindicalização Premiada - Sindicato agradece a todos os envolvidos - PARABÉNS!

Neste ano de 2017 tivemos ótima
aderência dos(as) bancários(as) no curso
para certificação CPA20, ministrado pela
Professora Flávia Mello (mestre), realizado
na sede do Sindicato dos Bancários de
Barretos e Região com 70 bancários(as) na
primeira etapa que foi finalizada nos dias
23 e 24 de setembro. Em 21,22 e 28,29/10
também organizamos o curso de certificação
CPA20 para Bebedouro e região. Esperamos
você bancário para ingressar na próxima
turma do ano de 2018! Aguardem novidades!
Campanha do Agasalho

CPA 20
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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Período: 2018
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro de
Barretos e Região - CNPJ : 44.790.079/0001-77
Rua Dezoito, 1010 - Barretos/SP

RESUMO
RECEITA
Renda social .................................................................................. 287.200,00
Renda patrimonial ......................................................................... 4.500,00
Renda extraordinária ..................................................................... 94.200,00
TOTAL ......................................................................................... 385.900,00
DESPESA
Administração geral .................................................................. 302.400,00
Área operacional ............................................................................ 21.800,00
Cultura, esporte, lazer e outros ....................................................48.700,00
Eventos ............................................................................................. 8.800,00
Representações regionais .................................................................. 4.200,00
TOTAL ......................................................................................... 385.900,00
APLICAÇÕES DE CAPITAL
Aplicações de capital ............................................................................. 0,00

TOTAL DOS DESEMBOLSOS ............................................... 385.900,00
Barretos, 20 de dezembro de 2017

CONVÊVIOS 2018

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

