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Confira o resumo das negociações entre o Comando Nacional e a Fenaban

A

As rodadas de negociação com a Fenaban já se
iniciaram, foram quatro
reuniões que abordaram temas
como garantia de empregos, terceirização, combate ao assédio moral e sexual no local de trabalho,
o ﬁm da discriminação de pessoas
LGBTQIA+ no setor bancário, a preparação dos trabalhadores para as
mudanças tecnológicas, segurança
bancária e a redução da jornada de
trabalho para quatro dias.
SEGURANÇA BANCÁRIA
A reunião sobre segurança bancária terminou com um impasse,
a Fenaban queria que bancários
apoiassem a retirada de sistemas
de segurança e vigilantes das agências, e o Comando Nacional negou a
proposta e sugeriu a criação de um
GT para debater o tema. Contudo a
Fenaban recusou a proposta de criação do GT e disse que está aberta a
debater o tema até o ﬁnal de agosto e, caso contrário, assumirá a responsabilidade por tocar a pauta de
acordo com seus interesses.

COMBATE AO ASSÉDIO
Devido a repercussão das denúncias de assédio na CAIXA, o
movimento sindical pedirá que a
Fenaban observe quatro pontos
no combate ao assédio: (1) treinamento e formação do quadro para
a promoção de debates sobre o
tema; (2) acolhimento das denúncias e apuração bipartite, banco e
sindicato; (3) proteção e assistência
às vítimas; (4) e punição dos culpados.
características físicas e a garantia à
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Pensando na melhoria da qualide respeito e da promoção de não dade de vida do bancário, na sua
discriminação por raça, cor, gênero, saúde, e também em se apropriar
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Vem aí Festa dos Bancários 2022

Editorial

Bancários (as),
Está se aproximando a rodada de negociação que trata as
cláusulas econômicas da categoria, e este ano pedimos a
reposição da inﬂação mais 5%
de aumento real no salário e
demais verbas, além da manutenção do nossa Convenção
Coletiva de Trabalho.
Outro ponto importante das
negociações é a garantia de
emprego, visando a manutenção das relações de trabalho
dos bancários. Também cobramos o ﬁm do assédio moral
e metas abusivas para evitar o
adoecimento dos trabalhadores que se sentem pressionados diariamente para cumprir
metas inatingíveis.
Não podemos esquecer a proteção aos trabalhadores que foram acometidos com COVID-19
e ﬁcaram com sequelas, precisamos acompanhar e prestar
atendimento necessário.
Para garantir informações
atualizadas aos bancários,
todas as informações sobre a
Campanha Nacional estão disponíveis no site do Sindicato e
redes sociais.

O Sindicato dos Bancários de Bragança Paulista e Região convida todos
os bancários (as) sindicalizados para a Festa dos Bancários 2022. É indispensável o convite individual que deverá ser retirado na sede do Sindicato
e na sub-sede de Atibaia (novo endereço: Rua Presidente Dutra, 183 - Atibaia), entre os dias 15 e 25 de agosto. Mais informações pelo whatsApp
(11) 94286.5522. Esperamos vocês para mais uma confraternização promovida pelo Sindicato.

Júlio Paiva
Presidente
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Sindicato oferece aos bancários
curso de CPA 20

O Sindicato dos Bancários de Bragança Paulista e Região por meio da
Secretária de Formação está realizando um curso preparatório para certificação Anbima (CPA 20), como forma de incentivar os bancários (as) no
crescimento de suas carreiras.
Vale ressaltar que CPA 20 já é indispensável para os bancários, tantos
dos bancos públicos quanto privados. O curso teve início no dia 18 de julho e terminará no dia 05 de agosto. Em breve novos cursos.

Sindicato convoca bancários (as)
para assembleia
O Sindicato dos Bancários de Bragança
Paulista e Região convoca todos os bancários (as) associados da
base para participar da
assembleia no dia 16
de agosto, às 18h00, em primeira
convocação, e às 18h30min, em segunda convocação, que acontecerá
de forma presencial para deliberar
acerca da seguinte pauta:

dos os trabalhadores do ramo financeiro.
*Modernização do Estatuto,
como um todo, para contemplar todas as formas eletrônicas e digitais
de comunicação, documentação,
procedimentos regularizando a utilização das plataformas digitais.

* Alteração do período de mandato eleitoral da diretoria, igualando ao de outras entidades do setor
Alterações estatutárias. Confira (Sindicato dos Bancários de SP, Sindicato de Jundiaí, FETEC/SP, CONas mudanças:
* Ampliação da categoria a ser re- TRAF CUT, CUT e etc), passando a
presentada, de modo a abranger to- ser de 04 anos.

Bancários
mantêm protestos
contra
reestruturações
no Santander
Os bancários (as) dos Santander vêm protestado nas
últimas semanas para que o
banco pare com o processo
de reestruturação com a extinção dos cargos de gerentes
de atendimento, demissões
e terceirizações de diversos
setores. Além da extensão do
horário de atendimento gerencial.
O banco já se comprometeu
a fazer uma conversa presencial para tratar dos problemas.
Valorizamos o processo negocial e queremos que esta conversa seja marcada o quanto
antes e traga a solução esperada pelos trabalhadores.

Comando dos
Bancários cobra
fim do assédio
moral
A maior causa do adoecimento na categoria bancária é
a pressão, com assédio moral,
por metas abusivas. Segundo
levantamento realizado pelo
Departamento Intersindical de
Esta�stica e Estudos Socioeconômicos (Dieese), nos últimos
cinco anos, o número de afastamentos nos bancos aumentou 26,2%, enquanto no geral
a variação foi de 15,4%.
Para a categoria, o tema de
Saúde tem uma importância
muito grande.

CARAVANA DOS BANCÁRIOS 2022
Os Bancários de Bragança Paulista receberam nesta quarta-feira
(27/07), a caravana de lançamento
da Campanha Nacional dos Bancários da FETEC CUT SP. Com o som
da banda “Batucada do Calazans”
os diretores e bancários realizaram
atos em frente às principais agências bancárias da cidade.
“A caravana tem sido fundamental
para agregar a categoria e consolidar a Campanha Nacional dos Bancários. É fundamental a unidade e
união dos bancários neste momento
para garantir a manutenção dos direitos e novas conquistas”, destaca
Júlio Paiva, Presidente do Sindicato
dos Bancários de Bragança Paulista
e Região.
O Sindicato agradece também a
presença dos Sindicatos de Jundiaí,
Limeira e Vale do Ribeira.
Confira as fotos da caravana:

