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Comando Nacional define
Calendário da Campanha
Nacional

L
A
N
I
S
VERMELH
O

A campanha Sinal Vermelho é um
símbolo de luta nacional contra a
violência doméstica.
A letra X escrita na mão da
mulher, de preferência na cor
vermelha, funciona como um sinal
de denúncia de forma silenciosa e
discreta de situação de violência. A
ideia é de quem perceber esse sinal
na mão de uma mulher que procure
a polícia para identificar o agressor.
O Comando Nacional definiu o calendário da Campanha
Nacional de 2022. A Conferência Nacional dos Bancários
acontece entre os dias 3 e 5 de junho.
Confira a agenda e acompanhe as assembleias. Saiba mais
detalhes em nossas redes.
CALENDÁRIO DA CAMPANHA NACIONAL
Até 17 de maio: assembleias para eleição dos delegados.
Até 21 de maio: consulta nacional aos bancários.
Até 24 de maio: envio da consulta à Contraf-CUT.
Até 29 de maio: realização das conferências estaduais ou
regionais.
A definir: encontro dos bancos privados.
Dias 2 e 3 de junho: congressos dos bancos públicos
(Caixa, BB, BNB, BASA e BNDES).
Dias 3 a 5 de junho: 24ª Conferência Nacional dos
Bancários.
Dias 6 e 7 de junho: assembleias para aprovação da
minuta de reivindicações.

Campanha já vai começar
O ano de 2022 será de
muitas lutas. O processo
de negociação com os
bancos deve ser mais
desafiador. Diante do
cenário, o Comando Nacional
dos Bancários definiu o
cronograma da campanha
salarial. A intenção é construir
uma estratégia forte e iniciar
as negociações o quanto

antes. Importante lembrar
que a data-base da categoria
é 1º de setembro e a atual
convenção coletiva de
trabalho tem vigência até 31
de agosto. É preciso fechar
um acordo até lá, para evitar
perdas, já que a reforma
trabalhista acabou com o
princípio da ultratividade.

Bancários de Jundiaí e
região elegem nova gestão
do Sindicato em abril
Nos dias 12 e 13 de abril a base
do Sindicato dos Bancários de
Jundiaí e região elege a nova gestão
da entidade para o quadriênio
2022/2026
É de suma importância a
participação de todos e todas no
processo eleitoral que contará com
o auxílio de dirigentes sindicais
vindos de outros sindicatos. Haverá
urnas percorrendo todas as agências
para a coleta de votos. Todos
associados com mais de seis meses
de filiação podem votar.
Também haverá urna disponível
na sede do Sindicato, na rua
Prudente de Moraes, 843, no centro
de Jundiaí.
‘’É importante que todos os

bancários e bancárias votem. A
participação demonstra a força da
categoria e, sem dúvida, fortalece
ainda mais a luta do Sindicato’’,
informa Antonio Cortezani,
associado aposentado do Sindicato
que preside a Comissão Eleitoral.
A contagem dos votos acontece
no dia 13 de abril e a nova gestão
toma posse no dia 1o de junho.
Mais informações podem ser
obtidas nos seguintes canais:
www.bancariosjundiai.com.br
(11) 4806-6650
atendimento@bancariosjundiai.
com.br
(11) 4806-6651 WhatsApp
Business
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Guerra na Ucrânia

Deputado diz que refugiadas‘são fáceis porque são pobres’
Sociedade pede cassação do mandato de ‘Mamãe Falei’
Em viagem pela Ucrânia,
supostamente querendo ajudar
na resistência contra a invasão
russa, o deputado estadual
Arthur do Val (sem partido),
conhecido como Mamãe Falei,
enviou áudios em um grupo do
Movimento Brasil Livre, com uma
série de comentários machistas
sobre as refugiadas e dando a
entender que o MBL faz turismo
sexual.
O parlamentar, aliado de
Sérgio Moro, viajou para o
leste-europeu, junto com Renan
Santos, líder do MBL.
Em sua fala, no áudio
vazado, o deputado consegue
encontrar em uma fila de pessoas
refugiadas, ou seja, em estado
extremo de sofrimento, um
sinal para ter favores sexuais das
mulheres que estão em choque
com a perda de suas casas e
familiares para a guerra. ‘’Elas
olham. Vou te dizer, elas são
fáceis porque elas são pobres.
Já estou comprando minha
passagem pro Leste Europeu
no ano que vem. Assim que eu
chegar em São Paulo”, disse,

incitando o grupo ao turismo
sexual. Ao desembarcar no Brasil,
ele confirmou a autenticidade
das gravações.
O coletivo feminista e
antirracista “Juntas!” está
encabeçando uma petição
pública pedindo a cassação
do deputado estadual paulista
Arthur do Val (Podemos), o
“Mamãe Falei“. Até a conclusão
da reportagem, mais de 23 mil
pessoas já haviam assinado o
documento.
Arthur do Val havia sido
denunciado por assédio sexual
por uma estudante, de então
17 anos, durante a ocupação de
uma escola em Curitiba.
O histórico do deputado
também aponta para assédio
direcionado e agressões contra
aqueles que ele considera
adversários políticos. Uma
de suas vítimas, o padre Júlio
Lancelotti, que entrega alimentos
a pessoas em situação de rua, foi
chamado de “cafetão da miséria”
pelo parlamentar. Nada como o
tempo, para mostrar a realidade.
Mamãe Falei com o aliado, Sergio Moro

DIREITOS
A autonomia e a igualdade de oportunidades
para as mulheres estão entre as principais
conquistas das mulheres no século XXI. Veja
algumas delas em nosso país:
Bolsa Família: 93% de mulheres ocupando o
espaço como beneficiárias e responsáveis pelas
famílias. O cartão do programa passou a ser
emitido em nome das mulheres deste programa
social fundamental para o país. Bolsonaro alterou
o programa, desorganizando as ações da rede de
proteção.
Minha Casa Minha Vida: l 54,2% das operações
com o banco tinham as mulheres como titulares.

Atacadas por Bolsonaro, mulheres
resistem contra a retirada de direitos
Temer reduziu substancialmente os valores e o
governo Bolsonaro alterou o nome sem retomar os
investimentos.
PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego : 59% das matrículas
realizadas por mulheres
FIES - Fundo de Financiamento Estudantil:
58,9% dos contratos no país firmados também por
mulheres
PROUNI - Programa Universidade Para Todos:
53% das bolsas concedidas a elas.
PEC das Domésticas: mudou a vida das
trabalhadoras brasileiras e assegurou os direitos

previstos na Constituição para 1,8 milhão de
mulheres. A lei foi sancionada por Dilma Rousseff
em 2015.
Lei Maria da Penha: Sancionada pelo Presidente
Lula em 2006, cria mecanismos de prevenção e
proteção às mulheres vítimas de violência. Alterou
o código penal e efetivou juizados especiais para
lidar com o tema e punir agressores.
Lei do Feminicídio: Sancionada pela Presidente
Dilma em 2015, a lei prevê circunstância
qualificadora do crime de homicídio e inclui o
feminicídio no rol dos crimes hediondos.
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#8M: Mês Internac
Mulheres lutam pelo fim da violência
e pela igualdade de oportunidades
O fim da violência contra a mulher é a principal
bandeira das manifestações programadas para o mês
de março de 2022. Pauta prioritária dos movimentos
feministas, que envolve tanto a questão de gênero como
a de violência doméstica é a tônica dos grandes atos que
voltam a ser realizados presencialmente nas ruas, após de
dois anos de pandemia.

Pesquisa de opinião realizada pelo Instituto
DataSenado, em parceria com Observatório da Violência
Contra a Mulher, no final de 2021, mostrou que 86%
das mulheres brasileiras perceberam um aumento da
violência contra elas. O número de casos é 4% maior que
em 2020. Ainda de acordo com a pesquisa, que ouviu
três mil pessoas, cerca de 68% das pessoas entrevistadas
conhecem alguma vítima e 27% declararam já ter sofrido
este tipo de violência.

Saiba como pedir ajuda
O feminicídio é um crime que
pode ser evitado porque, na maior
parte das vezes, é o fruto de uma
violência progressiva. Por isso,
é importante que mulheres que
estão em relacionamentos abusivos

recebam ajuda e sejam acolhidas.
As mulheres que sofrem violência
doméstica podem buscar ajuda em
órgãos públicos, com base em três
eixos:

Serviços de saúde: para os casos em que a mulher sofre violência física
ou sexual
Assistência social: serviços podem garantir as condições básicas de
vida da mulher (proteção urgente, moradia, alimentação) e encaminhar a
solução de questões como divórcio e guarda dos filhos
Polícia e Justiça: vão proteger a integridade da mulher e responsabilizar
e penalizar os agressores

Brasil tem 1 estupro a cada
10 minutos e 1 feminicídio a
cada 7 horas
Em 2021, foram registrados 56.098 casos de estupro no Brasil, ou um crime
a cada dez minutos. Em relação aos feminicídios, o país segue com o índice
alarmante de um assassinato motivado pela condição feminina a cada sete
horas.
Desde o início da pandemia, em março de 2020, a entidade aponta um
total de 100.398 meninas e mulheres vítimas de violência sexual até 31 de
dezembro de 2021. Lembrando que na violência contra a mulher os números são
subestimados, pois muitos casos não são registrados nas autoridades.

Quem conhece casos de violência contra as mulheres também
pode - e deve - denunciar.

Oportunidade de alterar
o Legislativo com baixa
representatividade
A desigualdade representativa no Legislativo deve ser uma das pautas
prioritárias para esse ano. O analista político Antônio Queiroz afirma ser
fundamental reduzir, em 2022, a sub-representação de negros, mulheres,
indígenas e LGBT+
“Temos um Congresso conservador e a eleição desses grupos mudaria
esse perfil. O Brasil tem muitas políticas públicas atrasadas. Então a
inclusão representativa oxigena o parlamento”. Ele acredita numa
mudança de cenário já neste ano eleitoral.
Desde 1998, o número de deputadas federais cresceu, mas ainda está
longe de corrigir a desigualdade de gênero do Legislativo. Naquele ano,
484 homens ocupavam as cadeiras da Câmara Federal, com apenas 29
mulheres eleitas. Já em 2018, 436 representantes masculinos foram eleitos,
ante 77 deputadas federais. No Senado, o problema é ainda maior: de 81
cadeiras, apenas 10 são ocupadas por senadoras. Nenhuma é negra.

As mais afetadas na crise
econômica
O índice de desemprego no país atingiu 11,1%. As mulheres são a maioria
entre os brasileiros desempregados, em empregos informais, precarizados ou
sem proteção social.
Especialistas da área analisam que a receita para reverter o atual cenário
das brasileiras “obrigatoriamente” tem que ter como ingredientes políticas de
geração de empregos de qualidade, soluções coletivas para os cuidados, como
o aumento no número de creches, hospitais e escolas, políticas de assistência
social e de combate à violência.
Mulheres negras
Segundo cálculos da equipe do data_labe, a probabilidade de desocupação
no primeiro trimestre de 2021 era de 9,2% para mulheres negras e de 5,6% para
homens brancos. Ou seja, no momento do ápice da desocupação no Brasil,
o risco de desocupação de uma mulher negra é quase o dobro do risco de
desocupação de um homem branco. Uma realidade que passa pelas dimensões
de gênero e raça.

Confira todas as matérias completas em nosso site
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acional da Mulher
Machismo Estrutural

As agressões cometidas por Bolsonaro contra mulheres

Bolsonaro chama a deputada Maria do Rosário de
‘vagabunda’ em 2003. Em 2014, ele disse que a deputada
seria “Não merece ser estuprada, porque é muito feia”.
Bolsonaro foi condenado por danos morais no STJ e é réu
de duas ações criminais no STF pelo mesmo episódio.
Agosto de 1998 – Dá murro na cabeça de uma mulher
Durante campanha eleitoral para se reeleger deputado federal, Bolsonaro esmurrou
por trás a cabeça de Conceição Aparecida, então funcionária da Planajur, empresa de
consultoria jurídica que prestava serviços para o Exército. Conceição discutiu com uma
apoiadora de Bolsonaro e acabou esmurrada pelo então deputado
Março de 2011 – Ofende a cantora Preta Gil
A cantora Preta Gil perguntou ao então deputado federal: “Deputado Jair, se seu filho
se apaixonasse por uma negra, o que você faria?”. Bolsonaro respondeu: “Ô, Preta, eu
não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu não corro esse risco. E meus
filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente,
é o teu”.
Julho de 2011 – Ex-mulher afirma ter sido ameaçada de morte por Bolsonaro
Em 2011, a Embaixada do Brasil na Noruega entrou em contato com Ana Cristina
Valle, mãe do quarto filho de Bolsonaro, Jair Renan. O vice-cônsul (VC) da representação
questionou por que Ana Cristina havia se mudado para o país europeu com o filho,
então adolescente, sem uma autorização expressa do pai. Ela, então, disse que havia sido
ameaçada de morte por Bolsonaro.
Dezembro de 2014 – “Ela não merece ser estuprada porque é muito feia”
Em 9 de dezembro de 2014, no Plenário da Câmara, Jair Bolsonaro cometeu um
ataque contra a deputada Maria do Rosário (PT-RS) e todas as mulheres, pelo qual acabou
condenado, pagou multa e teve de pedir desculpas publicamente.
Dezembro de 2014 – Diz achar justo que mulheres ganhem menos que os homens
porque engravidam
O motivo seria o de que uma mulher pode engravidar e tirar licença maternidade.
Abril de 2017 – Diz que teve sua filha foi “uma fraquejada”
“Foram quatro homens, a quinta eu dei uma fraquejada e veio mulher”.
8 de março de 2019 – Ri do fato de ter 20 ministros e só duas ministras
Uma das primeiras vezes que Bolsonaro ofendeu as mulheres após se tornar
presidente foi justamente no Dia Internacional da Mulher, quando afirmou: “Pela primeira
vez na vida o número de ministros e ministras está equilibrado em nosso governo. Temos
22 ministérios, 20 homens e duas mulheres”.
Abril de 2019 – Faz apologia ao turismo sexual no Brasil
Nessa ocasião, Bolsonaro se disse contra a vinda de turistas gays para o Brasil e
emendou: “Quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade”. Além de
homofóbica, a frase foi condenada como extremamente machista.
2020 e 2021 – Volta seu ódio a mulheres que trabalham na imprensa
Nos segundo e terceiro anos de governo, Bolsonaro continuou a se mostrar
desrespeitoso com as mulheres de maneira geral, mas chama a atenção o fato de ele
ter voltado seu ódio para as jornalistas, numa clara tentativa de inibir o exercício da
imprensa no país

Luta das
bancárias é
exemplo para
o país
Licença-maternidade
Entre as categorias profissionais, a bancária
foi uma das primeiras a conquistar, na Campanha
Nacional de 2009, o direito à ampliação da licença
em Convenção Coletiva de Trabalho, passando de
120 para 180 dias. Essa conquista ainda está distante
do nosso objetivo. Países como a Alemanha, por
exemplo, tem até um ano de licença.
Igualdade de oportunidades
Ano a ano os sindicatos dos bancários de todo
os país debatem formas de diminuir a desigualdade
que os bancos perpetuam, sempre cobrando que
os patrões respeitem as disposições contidas na
Convenção 100 da Organização Internacional do
Trabalho [OIT] e o artigo 2º da Declaração de Direitos
Humanos, que estabelece salário igual para trabalho
de igual valor.
Enfrentamento à violência
Nossa luta é pelo fim de todas as formas de
violência contra a mulher ou violência sexista, que
acontece toda vez que a mulher é desqualificada,
agredida, associada a objetos de posse e submetida
ao poder dos homens.
Fontes: UOL/ Universa/ CUT/ PT /ContrafCUT/ Brasil
de Fato/ RBA
Artes: Pinterest e Divulgação

Apoiadores legitimam falas misóginas do
presidente
“Jair Bolsonaro é o centro desse problema. Sua conduta
misógina e violenta faz com seus apoiadores e outros
homens se sintam legitimados em achar que ser machista é
correto, sentem que é natural e bonito provar masculinidade
e virilidade destratando, violentando e agredindo as
mulheres. E isso, não vamos permitir”, diz a Secretária
Nacional de Mulheres da CUT, Juneia Batista, alertando que
este ano as mulheres podem banir do mapa Bolsonaro e seus
seguidores por meio das eleições.

#MachistasNãoPassarão!
www.bancariosjundiai.com.br
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Santander

Após pressão do Sindicato, gerente do Parque
da Uva é transferido de nossa base
Há mais de um ano Sindicato e funcionários denunciam práticas
abusivas na agência Parque da Uva do Santander. Foram várias ações
em frente à agência denunciando o desrespeito.
”Denunciamos a prática abusiva para toda a população ver o quanto
o banco é permissivo com o assédio moral contra funcionários que
estão adoecendo e pedindo pra sair por conta de tanta pressão. Além
dos que foram demitidos de maneira pouco transparente, parecendo
mais uma punição pelas denúncias”, informam os dirigentes sindicais.
O presidente do Sindicato, Paulo Malerba, diz que a transferência
do gestor é positiva para a categoria da região. ‘’Foram muitas ações
contra o banco e reuniões pedindo o afastamento do gestor acusado de
práticas abusivas no local de trabalho’’.
Para Malerba, a medida ainda é insuficiente, porque o ideal seria o
setor de Recursos Humanos do Santander repensar sua metodologia
de treinamento e agir com maior tempestividade. “Quando há muitas
denúncias e adoecimentos por questões psicológicas, medidas para
resolver o problema são urgentes. A transferência não pode ser apenas
uma mudança de local, mas, sobretudo, deve ser uma transformação de
postura, para uma atitude profissional e ética”.

GERA: Programa do Itaú
continua gerando dúvidas e
sofrimento aos funcionários
O que ficou claro até agora é que
além do acúmulo de funções, o
programa produziu sobrecarga de
trabalho e aumento das metas de
todos funcionários resultando em
instabilidade emocional, medo de
demissão e adoecimento.
As mudanças implantadas fazem
parte do chamado Projeto Itaú
2030 que, segundo a própria
instituição, busca um novo
perfil de funcionário. Na prática,
o banco compactua com o
constrangimento de funcionários,
incluindo aqueles com mais tempo
de casa e fecha os olhos para
situações de desrespeito durante

IR 2022

Veja como fazer a
declaração no Sindicato

reuniões de avaliação, onde o
desempenho de cada funcionário é
exposto (o conhecido ranking, que
é proibido pela CCT).
“O trabalho está insustentável’’,
denunciam os bancários. Para a
direção do sindicato,
os empregados sequer têm clareza
sobre os resultados a entregar.
Apenas sabem que o cálculo que
o banco faz é despropositado. O
Sindicato continua a acompanhar
esse processo e monitorando a
ação nas agências.
Denuncie abusos e assédio moral
ao Sindicato. O sigilo é absoluto.

O Sindicato dos Bancários de Jundiaí e Região oferece serviço
especializado para associados e familiares fazerem sua
declaração.
O atendimento deve ser prestado preferencialmente de forma
virtual, com os bancários enviando a documentação por
e-mail ou Whatsapp e, em casos de necessidade, pode haver o
atendimento presencial.
Mais informações podem ser obtidas nos seguintes
contatos:
(11) 4806-6650
atendimento@bancariosjundiai.com.br
(11) 4806-6651 WhatsApp Business
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BB

Cassi ainda não reconhece a
Burnout como doença ocupacional
A síndrome de Burnout foi reconhecida, em 2019, como
doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde
(OMS). O reconhecimento passou a valer em janeiro deste
ano. Apesar disso, a Cassi ainda não trata o problema como
deveria.
“Esta é uma doença grave e frequente na categoria e no
Banco do Brasil, portanto a Cassi deveria agir em direção
ao melhor cuidado e acolhimento de seus associados, em
vez de se alinhar aos interesses do banco”, afirma Silvio
Rodrigues, diretor e responsável pela área de saúde do
Sindicato.
O que é a síndrome de Burnout
A OMS define a síndrome de Burnout como “resultante de
um estresse crônico associado ao local de trabalho que
não foi adequadamente administrado”. Ainda segundo
a caracterização da entidade, há três dimensões que
compõem a condição: sensação de exaustão ou falta de
energia; sentimentos de negativismo, cinismo ou distância
em relação ao trabalho; e sensação de ineficácia e falta de
realização.
A OMS ressalta ainda que a síndrome de Burnout é
especificamente relacionada a um fenômeno diretamente
vinculado às relações de trabalho e não pode ser aplicada
em outras áreas ou contextos de vida dos indivíduos. Ou
seja, é estritamente uma doença ocupacional.

Eleições Cassi 2022
Sindicato apoia chapas 6 e 77 ”Unidos por uma
Cassi Solidária”
As eleições da Cassi para diretor de Risco Populacional, Saúde e Rede de
Atendimento, e membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal serão realizadas de 18
a 28 de março.
Os eleitos terão mandatos de 1º de junho de 2022 a 31 de maio de 2026.
O Sindicato dos Bancários de Jundiaí e Região apoia a Chapa 6, liderada por
Fernando Amaral, para a Diretoria de Risco Populacional, Saúde e Rede de
Atendimento, e Conselho Deliberativo; e a Chapa 77 para o Conselho Fiscal.
Ambas as chapas foram formadas a partir da união de várias entidades sindicais e
associativas e de funcionários da ativa e aposentados que sempre defenderam os
interesses dos funcionários do BB e associados da Cassi, e levam o lema ``Unidos por
uma Cassi Solidária’’. Confira a composição da chapa em nosso site.

Caixa

Lucro da Caixa evidencia a pressão
sobre empregados
No dia 24 de fevereiro, a direção da Caixa divulgou
os resultados de 2021, com um lucro líquido de R $17,3
bilhões, comemorado pela diretoria da instituição,
que não mencionou, no entanto, as consequências
das decisões tomadas pela administração para chegar
aos números publicados, sobretudo para a saúde dos
empregados. O resultado foi 31,1% superior em relação
a 2020.
De acordo com a CEE/Caixa, “a contrapartida destes
pagamentos bilionários antecipados que a Caixa recebeu,
e que aumentaram bastante seus resultados nos últimos
anos, é o retorno do investimento para seus parceiros.
‘’Já para os empregados, a consequência é o crescimento
das metas, a escalada da pressão por seu cumprimento
e mais casos de ameaças e de assédio sobre os
empregados”.
Maria Rita Serrano, conselheira da CA, alerta também
sobre o fato de uma grande parte desse lucro não ser
resultado de operações, mas sim da venda de ativos.

Concursados convocados por Ordem Judicial
A Caixa encerrou 2021 com 86.004 empregados,
assinalando um aumento de 4.059 postos de trabalho
em doze meses. O número favorável, contudo, ocorreu
em cumprimento à ordem judicial para convocação
de aprovados em concurso de 2014, após importante
atuação dos sindicatos, por meio da Contraf-CUT, e da
Fenae.
Mesmo com essa medida, o banco repõe apenas em
parte seu quadro de empregados, que já foi de 100.677
em 2014.
Também não foi honrada a promessa do presidente
da Caixa, feita em julho de 2021, quando anunciou que
iria “contratar 10.000 pessoas”.
‘’A Caixa é o que é graças ao seu corpo funcional,
que é aguerrido e mesmo com uma direção que não o
valoriza, continua entregando resultados não só para a
Caixa, mas para toda a sociedade”, afirma a coordenação
da CEE Caixa.

Caixa ataca trabalhadores na ‘Promoção
por Mérito’
A direção da Caixa conseguiu piorar o impasse sobre
a Promoção por Mérito na última reunião com a
Comissão de Empregados (CEE). A direção disse que
aceita pagar um Delta para todos os trabalhadores,
que não possuem impedimentos, em 2021.
No entanto, o banco insiste em manter a falta não
justificada como um dos pontos de impedimento.
A decisão penaliza empregados que tiveram uma
única falta não justificada e ataca diretamente a
organização dos trabalhadores. A Caixa informou em
mesa o encerramento das negociações.
Os representantes dos empregados classificaram a
decisão unilateral da direção da Caixa como uma
afronta além de prática antissindical. “Essa decisão

Rita Serrano é reeleita
com 90,78% dos votos

unilateral é um ataque para a organização dos
trabalhadores, ao movimento como um todo e aos
nossos direitos. Já tivemos impasses que foram
resolvidos negocialmente. Essa posição da direção
do banco é lamentável”, disse a coordenadora da CEE,
Fabiana Uehara.
Para a Comissão, a direção de Pedro Guimarães impõe
a estagnação na carreira de muitos empregados
como forma de retaliação. Como decisão, a Comissão
tomará todas as medidas cabíveis que incluem ainda
cobranças sobre os PCDs, Saúde Caixa, Teletrabalho e
Reestruturação.

Com 90.78% dos votos, Rita Serrano venceu a eleição
para o Conselho de Administração da Caixa. Rita
recebeu 19.901 dos 21.923 votos totais. O pleito
ocorreu entre os dias 14 e 17 de fevereiro.
“Agradeço a todas e todos que confiaram em mim.
Essa votação expressiva me mostra que estamos no
caminho certo. Além disso, renova a minha convicção
de que lutar pela Caixa 100% pública e pelos direitos
dos empregados é a certeza de um trabalho bem
feito e de dias melhores”, comemorou.
“A vitória de Rita Serrano é uma resposta dos
empregados ao Governo e à direção do banco
contra a privatização da Caixa e a redução de
direitos dos trabalhadores. Foi uma grande vitória da
democracia e da resistência. Continuaremos muito
bem representados no Conselho de Administração”,
destacou o presidente da Fenae, Sergio Takemoto.
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Sindicato presenteia associadas no
Dia Internacional da Mulher
Diretoria e convidados
durante o sorteio do #8M

Em sorteio exclusivo para as associadas,
o Sindicato celebrou o dia 8 de março
presenteando bancárias de sua base com uma
linda cesta de vinhos e queijos e também com
horas de pista no Boliche Phoenix.
Além disso, o presidente Paulo Malerba informa
que serão entregues mais de 100 brindes para
bancárias nas agências em que há mais pessoas
associadas proporcionalmente, enaltecendo
os locais em que a categoria reconhece a
importância do Sindicato e da participação na
luta por direitos.
Os presentes serão entregues diretamente às
contempladas nas agências. Os nomes das
sorteadas podem ser conferidos em nosso site
www.bancariosjundiai.com.br

Carolina - Santander (F. Morato)

Creuza - Itaú (F. Morato)

com o diretor Alváro Pires

*O sorteio completo pode ser conferido na live
realizada na noite do dia 8, no facebook oficial
do Sindicato:
https://www.facebook.com/bancarios.jundiai
Helen - BB (Franco da Rocha)

Associad@s do
Sindicato podem
fazer CPA 10, CPA 20
e muito mais com
custo zero!
Em parceria com o Instituto Fenae, nosso Sindicato oferece
aos bancários sindicalizados uma plataforma EAD (Educação à
Distância) com diversos cursos, que vão desde CPA-10 e CPA-20,
Língua Inglesa, MasterMind, oratória, Matemática Financeira e
até Introdução ao mundo dos vinhos

A inscrição é gratuita e pode ser feita diretamente pelo
e-mail atendimento@bancariosjundiai.com.br. Envie com o
título ”EAD” e no corpo do e-mail coloque seus dados com
nome completo, celular, CPF, agência bancária em que trabalha
e Curso que pretende fazer.

Escolas

Convênios
Educacionais

Faculdades

Descontos

para associados

Capacitação Profissional

Saiba mais em nosso site ou com nossa diretoria

Fale com a gente! (11) 4806-6650 | convenios@bancariosjundiai.com.br

