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Chapa ‘Bancários Unidos’ é
eleita com 99,1% dos votos
A Nova direção terá como Presidente Carlinhos Casé que assume o triênio 2014-2017

N

os dias 25 a 27 de junho foi realizada a eleição da renovação da diretoria do Sindicato dos Bancários de
Taubaté e Região. A Chapa “Bancários
Unidos” foi eleita com 99,1% dos votos
válidos para assumir a direção do triênio 2014-2017. Mesmo chapa única,
a participação da categoria na eleição
surpreendeu os dirigentes.
Com a participação de representantes sindicais de Guarulhos, Mogi das
Cruzes, São Paulo, Jundiaí e região do
ABC Paulista, com uma urna fixa na
sede do Sindicato e cinco urnas itinerantes percorreram durante três dias as
agências bancárias de Taubaté, Pindamonhangaba, Caçapava, Ubatuba, Tremembé, Roseira, Redenção da Serra,
Lagoinha, Natividade da Serra, São Luiz

Diretoria Eleita para Triênio 2014-2017

do Paraitinga, São Bento do Sapucaí e
São Antônio do Pinhal, somando 107
pontos entre agências e postos de atendimento bancário (PAB).
Com vasta experiência no movimento
sindical, Carlinhos Casé assume a Pre-

sidência da entidade com extrema responsabilidade e dará continuidade aos
trabalhos já desenvolvidos pela atual
gestão, conquistando novos direitos
para a categoria. “É uma honra representar os bancários, esses votos mostram a confiança que estão depositando
na chapa, para darmos prosseguimento
nas novas conquistas.”, ressalta Casé.
O Sindicato além da atuação junto
aos bancários, também tem participação no “Sindicato Cidadão”, que promove ações integradas entre a entidade
e a população por meio dos Conselhos
deliberativos e fiscalizadores do Poder
Público. “O Sindicato Cidadão trata
de questões que afetam diretamente
a qualidade de vida da comunidade
e dos bancários”, explica Carlinhos
Casé. A posse da nova direção acontece no dia 1 de fevereiro de 2014.

Presidente Eleito
Quero agradecer à todos os
bancários pelos
votos e a confiança em meu trabalho, para atuar
na gestão do triênio 2014-2017.
Como Presidente
Eleito darei continuidade a esse processo de representação, mostrando o comprometimento
com os interesses da categoria.
Carlinhos Casé
Funcionário do Bradesco em Pinda
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Mais informações sobre a categoria no www.bancariostaubate.com.br / Facebook: Bancários Taubaté

Editorial

Diretores participaram do Dia Nacional
de Luta das Centrais Sindicais

Queridos Bancários (as),
Este ano as discussões com os trabalhadores estão abrangentes e voltados para as condições
de trabalho e reestruturação do sistema financeiro, além de outros temas
pertinentes à economia, terceirização,
tecnologia e banco do futuro.
Seguindo essa bandeira, os bancários
participaram do Dia Nacional de Luta das
Centrais Sindicais para protestar contra
Projeto de Lei Federal 4330 na qual abre
para a terceirização e precariza os empregos. Além disso, contratantes e contratadas ficam dispensadas de qualquer
responsabilidade solidária em caso de
descumprimento de regras.
De autoria do Deputado Sandro Mabel (PMDB-GO), esse projeto tramita
no Congresso Nacional desde 2004, e
aguarda votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) da
Câmara dos Deputados, onde conta
com parecer favorável de seu relator,
Deputado Artur Maia (PMDB-BA).
Caso essa PL 4330 fosse aprovada,
as práticas de terceirização atingiriam
todos os cargos de uma agência bancária, de caixa a gerência, sofreriam
com a precarização das relações de
trabalho. Neste contexto os bancos
ficariam confortáveis para ampliar a
terceirização do setor financeiro, seria
uma porta aberta para a retirada brutal
dos direitos e conquistas dos trabalhadores ao longo dos anos.
Devido à pressão das Centrais Sindicais tivemos adiamento da votação, e
no dia 6 de agosto iremos novamente
tado, e não ameace mais os empregos
que garantam a dignidade e qualidade
de vida do trabalhador.
Vamos lutar juntos, mande também seu posicionamento contrário a

O Dia Nacional de Luta das Centrais
Sindicais no dia 11 de julho mobilizou
diversas categorias em prol de melhorias para a classe trabalhadora. O Presidente Eleito do Seeb Taubaté, Carlinhos Casé, participou do Ato realizado
pela CUT na porta das fábricas em
Pindamonhangaba e da mobilização
em São Paulo no Masp, pressionando
pelo andamento da pauta no Congresso Nacional e Ministérios.
Em Taubaté, os Diretores percorreram as agências com material informativo sobre as reivindicações da CUT
pela: Redução da Jornada de Trabalho para 40h semanais, sem redução
de salários; Contra o Projeto de Lei
4330/04; Fim do fator previdenciário; Valorização das Aposentadorias;
10% do PIB para a Educação; 10%
do Orçamento da União para a Saúde;
Transporte público; Reforma Agrária;
Suspensão dos Leilões de Petróleo.

“O grande avanço que tivemos com
as mobilizações foi o adiamento da
votação da PL 4330 do Deputado
Federal Sandro Mabel, que amplia as
terceirizações no país e precariza os
empregos”, ressalta Carlinhos Casé.

Casé e Sérgio com Juvandia, Presidente do Seeb SP
e Bancários de Guarulhos

Dirigentes fazem ato nas agências da Região

Sindicato garante a
manutenção dos salarios
dos funcionários do BB
O Banco do Brasil instituiu no dia
28 de janeiro de 2013, o novo plano
de “Funções de Confiança e de Funções Gratificadas”, no qual extinguiu
seu antigo plano de comissões criando funções gratificadas de 6 horas e
mantendo as funções comissionadas
de 8 horas. O Sindicato em defesa
dos trabalhadores entendeu que o
novo plano do banco burla os direitos trabalhistas conquistados na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT),
e que essa mudança implantada de
forma unilateral traz prejuízos diretamente aos funcionários.
O Sindicato por meio do Departamento Jurídico entrou com uma reclamatória trabalhista com liminar para
que o banco não reduza a remuneração global dos funcionários que manifestarem interesse em aderir ao novo
plano, garantindo a jornada de 6 horas
diárias e a integridade remuneratória.
Conseguimos liminares favoráveis nas
cidades de Taubaté, Tremembé, Redenção da Serra, Natividade da Serra
e São Luiz do Paraitinga.
O Jurídico também impetrou na justiça a reclamatória trabalhista com liminar para não retirar a gratificação
do empregado que já recebe por 10
anos ou mais, por ele não manifestar interesse em exercer as novas
“Funções de Confiança e de Funções
Gratificadas”; para que o BB incorpore o valor médio das gratificações dos
últimos 10 anos, caso o funcionário
tenha exercido comissões variadas.
O Banco quer impor como condicionante
para realização do convênio, que o Sindicato faça o arquivamento dessas ações
caso opte pela CCV. Os Bancários não
podem ‘abrir mão’ dos direitos.

*Bancários Sindicalizados

às ruas para que o projeto seja engave-

Casé e Sérgio com o Bancário e Presidente da CUT Nacional Vagner Freitas

Jurídico

aprovação deste Projeto de Lei para :
http://goo.gl/gtfjgf .

Vera Saba

Presidenta do Sindicato dos Bancários
de Taubaté e Região
Vereadora (PT)

*

Definido as reivindicações para Campanha Salarial
Conferência Regional
No dia 29 de junho, aconteceu
na cidade de Mogi das Cruzes
a Conferência da Regional 5 da
Fetec-CUT/SP, formado pelos
Sindicatos de Guarulhos, Mogi
das Cruzes e Taubaté, onde foram definidos as prioridades para

a campanha salarial e encaminhados para as discussões na Conferência Estadual em São Paulo.
O Encontro teve a presença de
mais de 90 participantes entre bancários de base, dirigentes sindicais
e diretores da FETEC-CUT/SP.

Os Presidentes (esq.) Jesse (Guarulhos), Francisco
(Mogi das Cruzes) e Casé (Taubaté)

Conferência Estadual

Os Diretores (esq.) Guaraci, Gerson, Adriana, Sérgio, Maria Isabel, Edison, Evanoel, Rogério
e o Presidente Eleito Carlinhos Casé durante a Conferência Estadual em São Paulo

A Conferência Estadual realizada no dia 13 de julho votou a
pauta de reivindicações que foi
encaminhada ao debate na 15ª
Conferência Nacional, em São
Paulo. A pauta final será entregue à Federação dos Bancos
(Fenaban), no dia 30 de julho.
Os bancários reforçaram a luta
pela continuidade da política de
aumento real, indicando como

proposta a reposição da inflação
do período mais 5% de aumento
real, combate ao assédio moral,
fim das metas abusivas, mais empregos e fim das demissões nos
bancos privados. A pauta geral
da classe trabalhadora também
foi debatida e aprovada, como a
Reforma Política, democratização
dos meios de comunicação e fim
do fator previdenciário.

Conferência Nacional
A 15º Conferência Nacional dos
Bancários realizada entre os dias
19 a 21 de julho em São Paulo definiu a estratégia, o calendário e a
pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2013, que terá como
eixos centrais:
* Reajuste de 11,93% (inflação projetada do período mais aumento real de 5%);
* Valorização do piso salarial no valor
do salário mínimo calculado pelo Dieese (R$ 2.860,21);
* PLR de três salários, além de
R$ 5.553,15 de parcela fixa adicional.
* Defesa do emprego, fim da terceirização e combate às metas abusivas e
ao assédio moral.

As Propostas foram em torno dos
quatro grupos de discussões por
melhorias no Emprego, Reestruturação Produtiva no Sistema Financeiro, Remuneração e Condições
de Trabalho. A Pauta de reivindicações será entregue no dia 30 de
julho a Fenaban e a data base é 1°
de setembro.
“Teremos uma campanha salarial

fortalecida este ano, as reivindicações definidas na 15° Conferência
foram apontadas pelos bancários e
isso mostra a insatisfação do trabalhador com as péssimas condições
de trabalho, metas abusivas e assédio moral.”, destaca Carlinhos Casé,
Presidente Eleito.
Calendário de luta
6/8 - Dia Nacional de Luta contra o PL 4330.
12 e 13/8 - Mobilizações em Brasília para convencer os parlamentares a rejeitarem o PL 4330.
22/8 - Dia Nacional de Luta dos Bancários,
com passeatas no final do dia.
28/8 - Dia do Bancário, com atos de comemoração e de mobilização.
30/8 - Greve de 24 horas, em defesa da pauta
geral dos trabalhadores apresentada ao governo e ao Congresso Nacional apresentada
pela CUT e demais centrais sindicais.

Para representar os Bancários foram escolhidos
os Diretores da base de Taubaté,
Pindamonhangaba, Caçapava e Ubatuba.

Os Diretores (esq.) Islaine, Casé, Sérgio, Gerson e Guaraci com o presidente da
CONTRAF-CUT Carlos Cordeiro na 15° Conferência Nacional dos Bancarios

Carlinhos Casé com o Presidente da CUT Vagner Freitas durante
a Conferência Nacional em São Paulo

O que rola nos bancos...

Lançamento da Campanha de Valorização
do Bradesco em Taubaté

Bradesco: Lançamento da Campanha
A campanha está percorrendo
agências e concentrações do banco
em todo o Brasil desde maio, com
debates nos locais de trabalho e atividades de mobilização para pressionar
o processo de negociação.
“Com o lucro de 1 bilhão por mês,
o Bradesco pode e deve contratar
mais funcionários para melhorar o
atendimento dos clientes e da população. Queremos a valorização
dos trabalhadores, com mais respeito, dignidade e melhores condições
de trabalho.”, comenta Carlos Casé,
Presidente eleito.

....................................

Itaú: Eleitos candidatos
para Fundação Itaú Unibanco
A Chapa 1 - Convicção e Experiência
foi eleita com 2.256 votos. Quase todos
os candidatos apoiados pelo Sindicatos
foram eleitos para a Fundação Itaú Unibanco, que abriga os diversos planos de
previdência complementar do banco.
A votação definiu a nova representação dos participantes no Conselho
Deliberativo, no Conselho Fiscal e nos
Comitês de Gestão dos Planos.

Banco do Brasil: Rafael Matos é
Eleito para Caref

....................................

....................................

A Diretoria parabeniza Rafael Matos,
para que realize uma boa gestão e esteja ao lado dos trabalhadores.
Rafael foi eleito representante dos
funcionários ao Conselho de Administração (Caref) do Banco do Brasil,
com 21.081 votos contra 18.008 de
Ronaldo Zeni no segundo turno.

Na Campanha de Sindicalização 2013 além dos benefícios que ser sindicalizado proporciona, serão realizados em agosto, mês do dia do bancário,
por meio das comemorações programadas pelo Sindicato, sorteios de brindes e em novembro ao ﬁnal da Campanha será sorteado um carro zero km
para todos os bancários sindicalizados.
Banco do Brasil: Sindicato convoca assembleia para
deliberação da CCV no dia 14
Com base na proposta de instalação da Comissão de
Conciliação Voluntária - CCV apresentado pelo Banco do Brasil, convocamos todos funcionários a participarem da assembleia deliberativa sobre a CCV no
dia 14/08/2013 às 18h30min, na sede do Sindicato
(Rua Dr.Silva Barros, n°248, Centro).
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