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Em Conferências, 
bancários começa-
ram a debater as 
reivindicações da 
categoria

Bancários de todo o País 
começaram a debater a 

minuta da categoria que deverá 
nortear a Campanha Nacional 
2016. No dia 2 de julho, o 
Sindicato de Mogi sediou a 
Conferência da Regional 5, 
que reuniu ainda dirigentes 
de Guarulhos e Taubaté para 
discutir as reivindicações dos 
bancários e realizar análises da 
conjuntura política e econômica. 
O relatório com as propostas 
consolidadas serão enviados 
para a Conferência Estadual, 
que será no dia 16 de julho, e 
se aprovadas serão encaminha-
das ao Encontro Nacional, que 
ocorre entre 29 e 31 de julho. 
A entrega da minuta à Fenaban 
será no dia 9 de agosto, data 
que marcará o lançamento da 
Campanha Salarial. 

Diretores do 
Sindicato de Mogi 
se reuniram dia 
22 de junho para 
fazer o estudo 
da minuta, etapa 
preparatória do 
Encontro Regional

No dia seguinte, 
encontro contou 
com a presença 
de representantes 
dos Sindicatos 
de Taubaté e 
Guarulhos para 
dar continuida-
de ao estudo 
da minuta e aos 
preparativos da 
Campanha

CONSTRUINDO  
a Campanha

Encontro da Regional 5, que apontou prioridades da categoria, reuniu dirigentes sindicais de Mogi, Guarulhos e Taubaté

Estudo da minuta
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Bancários se reuniram para apontar os rumos da luta 
da Campanha Salarial 2016 diante da atual conjuntura

Estamos prestes 
a iniciar mais 

uma Campanha 
Salarial e a atual 
conjuntura política 
e econômica indi-
ca que os desafios 
serão inúmeros. 
Isso, certamente, 
exigirá uma dose 

extra de organização e unidade para que 
consígamos sair fortalecidos. 

O atual momento que vivemos, de 
tantas ameaças aos direitos trabalhistas e  
do patrimônio brasileiro, como o Banco 
do Brasil e a Caixa não pode se sobrepor 
a nossa luta. A história nos mostrou que a 
unidade é fator determinante para evitar 
qualquer retrocesso e para fazermos uma 
campanha forte.  

Esse cenário de incertezas não deve, 
em hipótese alguma, ser visto como algo 
desfavorável para nossa luta. Ao contrá-
rio, deve motivar em cada um de nós o 
espírito de solidariedade para unirmos 
forças em torno de um mesmo ideal. 
Precisamos estar muito bem preparados 
e engajados em nossos objetivos. Até o 
momento, as Conferências realizadas têm 
nos deixado confiantes de que iremos 
protagonizar uma das Campanhas mais 
importantes de nossa história, sem ne-
nhum direito a menos!

FALA PRESIDENTE!

Rumo a mais uma 
Campanha

FRANCISCO CANDIDO É PRESIDENTE DO SINDICATO DOS 
BANCÁRIOS DE MOGI DAS CRUZES, SUZANO, POÁ, BIRITIBA 
MIRIM E SALESÓPOLIS

CONFERÊNCIAS

Beto, do HSBC, Marco, do Bradesco, e Regina, do Itaú, representaram bancários

Kátia, do Banco do Brasil, e Sandra, da Caixa Federal

ASSÉDIO MORAL

PÚBLICOS E PRIVADOS 
definem prioridades
Diretores do Sindicato 

de Mogi e Região 
participaram nos dias 7 e 8 
de junho, na capital paulista, 
do Encontro Nacional dos 
Bancos Privados, que de-
bateu questões específicas 
relacionadas aos trabalha-
dores do Itaú, Bradesco e 
HSBC. 

Nos dias 16 e 17 foi reali-
zado o Congresso dos Ban-
cos Públicos, que também 
contou com a presença de 
dirigentes de Mogi e levan-
tou questões envolvendo o 
Banco do Brasil e a Caixa 
Federal, que na atual con-

Após denúncia, assediador é desligado do Santander
A atuação do Sindicato fez valer o di-

reito assegurado na cláusula 41 da CCT 
2010/2011 da categoria no que se refere 
ao combate ao assédio moral e trouxe 
resultados importantes para bancários de 
uma agência do Santander que, cansados 
dos abusos, denunciaram o problema ao 
Sindicato. A entidade encaminhou o 
caso para o departamento de Relações 
Sindicais do banco e após averiguação 

foi confirmada a existência de assédio 
moral. Consequentemente, o assediador 
foi desligado, para alívio dos funcionários 
que enfrentaram período de humilhações, 
gritos, ofensas e desmoralização pública. 

A conquista mostra a importância de 
se denunciar casos como este, que po-
dem ser feitas pelo telefone 4724-9117, 
pelo Facebook bancariosdemogi ou 

pelo e-mail sindicato@bancariosmogi.
com.br. O sigilo é absoluto. A CCT de 
2013/2014 inclui cláusula que diz que 
“no monitoramento de resultados, os 
bancos não exporão publicamente o 
ranking individual de seus empregados”. 
No mesmo artigo, define-se “vedada a 
cobrança de cumprimento de resultados 
por torpedos (SMS), pelo gestor, no 
telefone particular do empregado”. 

juntura estão ameaçados. 

O objetivo foi fortalecer 
e manter a organização da 
categoria para levantar suas 
bandeiras na Campanha Sa-
larial 2016. Os trabalhadores 

do Santander realizaram o 
encontro em maio e estão 
em processo de negociação 
da pauta para o acordo adi-
tivo à Convenção Coletiva 
do Trabalho (CCT). 
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MOBILIZAÇÃO

AVANÇOS NA CCT DO SANTANDER SÃO COBRADOS
A falta de avanços nas negociações de renovação do Acordo Aditivo da CCT 

do Santander levou bancários de todo o País a protestarem no dia 20 de junho. 
Em Mogi, dirigentes sindicais percorreram as agências para distribuir um infor-
me que destaca os principais problemas enfrentados na instituição. 

PARALISAÇÃO NO BRADESCO EXIGE RESPEITO
Em protesto contra as demissões imotivadas no Bradesco, desde que a instituição 

adquiriu o HSBC por um valor bem acima que o estimado, o Sindicato de Mogi pa-
ralizou a agência 0100 localizada em Suzano para cobrar respeito aos trabalhadores.  
Em outro protesto, diretores percorreram agências da base para mobilizar funcionários. 

ITAÚ TEM DIA  
DE LUTAS POR 
EMPREGOS

A onda de demissões sem justa 
causa foi o principal alerta feito 
nas unidades do Itaú durante 
o Dia Nacional de Luta por 
emprego, realizado em 1º de 
junho. Diretores do Sindicato 
de Mogi percorreram várias 
agências da base em protesto. 

PROTESTO DEFENDE DIREITOS
Em defesa dos direitos dos trabalhadores, diretores do Sindicato foram à 

capital Paulista em 10 de junho participar do Dia Nacional de Mobilização. 
Mais de 10 mil bancários estiveram no ato na Avenida Paulista, que também 
protestou contra mudanças na Previdência Social  e o projeto da terceirização. 

ATO NO HSBC 
DENUNCIA  
DEMISSÕES

As agências do HSBC 
também foram alvo da 
ação do Sindicato, que 
protestou contra a re-
dução de postos de tra-
balho e a cobrança por 
metas agravadas pela 
falta de funcionários 
desde que a unidade fi-
nanceira teve seu capi-
tal social adquirido pelo 
Bradesco. 
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Alerta Bancários é o informativo do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Financiários de Mogi das 
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Com informações da Fetec, CONTRAF e Sindicato dos Bancários de São Paulo.
Mogi das Cruzes

LAZER

6º Campeonato
de Futebol

Equipe 
HSBC 
Mogi ergue 
a taça de 
campeã

Torneio promovido pelo 
Sindicato também con-
tou com a participação 
das equipes Itaú 8044, 
CEF Suzano, Itaú 0142, 
Santander Suzano e Bra-
desco Mogi

1

2
Equipe 
Santander 
Mogi 
conquistou 
o 2º lugar

33º lugar foi 
para a equipe 
Bradesco 
Prime

Diego da 
equipe 
Bradesco 
Poá foi o 
artilheiro da 
competição

Bradesco 
Poá fi cou 
com o 
4º lugar 

Fique por dentro de outras notícias 
curta nossa página

bancarios.demogi

4
Rafael, da equipe Santander Mogi, 

levou o título de goleiro menos vazado


