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Trabalhadores do Brasil todo pararam
suas atividades na última sexta-feira
(14) na Greve Geral. Diversos atos foram
realizados em protesto contra a reforma Trabalhista, desmonte dos bancos
públicos e precarização da Educação.
Em Ipatinga foi realizada uma manifestação na Praça 1º de Maio e pelas principais avenidas do Centro.
Segundo o presidente do Sindicato
dos Bancários de Ipatinga, José Carlos
Bragança, os bancários não poderiam
ficar de fora desse movimento. “A categoria deu o recado para o governo
que está tentando tirar nossas aposentadorias, tivemos agências fechadas na
região e contamos com o apoio dos
bancários”.
Como uma classe unida e que também já está sendo atingida pelas propostas do atual governo, os bancários
se posicionaram contra e participaram
do movimento. Agências dos bairros
Horto e Iguaçu estiveram fechadas durante todo o dia. O autoatendimento
funcionou normalmente.
Outras categorias como Educação,
rodoviários, vigilantes, CUT, SindUTE,
estudantes, entre outras apoiaram a
manifestação na região.
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Licença parental é reivindicação
antiga da categoria bancária
A startup indiana de entrega de
alimentos, Zomato anunciou recentemente que vai oferecer licença-paternidade remunerada de seis
meses para os seus funcionários. O
direito é uma antiga reivindicação
da categoria bancária.
Reconhecido pela categoria como
licença parental, o direito se caracteriza com a licença da mãe por
seis meses, seguida pela do pai de
seis meses, ambos para os cuidados com os filhos.
Em março de 2016, os trabalhadores conquistaram o direito à
licença-paternidade de 20 dias,
um dos dispositivos da lei 13.257,
sancionada pela presidenta Dilma
Rousseff. Porém, a lei só é vigente
para as empresas que aderirem ao
Programa Empresa Cidadã, criado
pelo governo em 2008.
A licença ajudaria a reparar uma
desigualdade muito grande: a falta de mulheres em cargos de liderança, atrapalhada, também pelo

tempo da licença da mulher. De
acordo com a Secretaria de Mulher
da Contraf-CUT “além da mulher
ter uma dupla jornada de trabalho,
dedicada ao cuidado da casa e família, o tempo em licença-mater-

nidade e possíveis ausências para
cuidar dos filhos, colocam em jogo
a sua capacidade na hora de uma
recolocação ou promoção de emprego”, afirmou.
Com informações Contraf-CUT

Diretores e Conselheiros eleitos tomam
posse para o triênio 2019-2022
ga, Selim Antônio de Salles Oliveira.
De acordo com Selim seu objetivo
é “conciliar a luta por direitos associativos e sindicais, buscando uma
convergência de ações. Enquanto o
sindicato luta por direitos da categoria, as apcef”s trabalham o associativismo e lazer”, explica.
A Associação do Pessoal da Caixa
Econômica Federal de Minas Gerais
(APCEF/MG) é uma entidade sem fins
lucrativos, que tem como objetivos
agregar os seus associados através de
atividades socioculturais, esportivas
e de lazer, atuar decisivamente nas
questões de defesa dos interesses dos
Foi realizada, no último sábado rativo da APCEF/MG eleitos para empregados da Caixa, e manter toda
(15) em Belo Horizonte a solenida- o triênio 2019-2022. Entre eles foi uma infraestrutura para atendimento
de de posse dos membros da Dire- empossado o diretor Jurídico do das necessidades de seus associados.
Com informações Apcef/MG
toria Executiva e Conselho Delibe- Sindicato dos Bancários de Ipatin-
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Banco do Brasil é Bicampeão do
III Torneio Bancários de Futebol Society
O III Torneio Bancários de Futebol Society teve como grande campeão o Banco do Brasil,
marcando o favoritismo da
equipe com o bicampeonato.
Bradesco foi o vice-campeão,
seguido por Santander.
O grande goleiro, menos vazado, foi Denilson Romão (Mercantil). Vagner Santos (Bradesco) foi
consagrado o artilheiro do campeonato, com saldo de 5 gols.
Este ano o torneio foi dividido
em quatro domingos. Os jogadores tiveram mais tempo para
se recuperarem dos jogos e as
equipes para alinharem as estratégias usadas em campo.
De acordo com o diretor de
Formação Sindical, Laércio Lemos Guimarães, “as modifica-

Banco do Brasil

Santander

ções foram pensadas para melhorar o evento, que já está se
transformando em ‘ponto de
encontro’ dos bancários, que
gostam bastante de futebol.
Nada melhor do que um esporte para unir a categoria num
momento de entretenimento,
saúde e lazer.”
Os jogadores aprovaram as
mudanças:
Carlos Rosseto Pereira, Santander (Fabriciano). “Quero
agradecer a organização do
torneio pelas modificações.
Ano passado batemos na trave,
este ano de novo, porém estamos felizes pelas vitórias. Ano
que estaremos firmes e vamos
ganhar o grande título.”

Banco do Brasil - Campeão 2019

Bradesco - Vice-campeão

Santander - Terceiro Lugar

Artilheiro - Vagner Santos

Goleiro menos vazado - Denilson Romão

Equipe de arbitragem e capitães dos times

Ederson Santos Braga

Farley Gomes Pinto

Carlos Rosseto Pereira

Itaú

BV Financeira

Mercantil

Banda do Cesinha

Momento de confraternização

Ederson Santos Braga, Bradesco (Acesita). “O jogo foi
apertado. Ganhamos contra
o BB na fase de classificação,
mas na final o resultado foi
diferente e ficamos com o vice-campeonato. O formato do
campeonato deste ano melhorou bastante com os intervalos
entre os jogos. Os times conseguiram jogar de forma melhor,
foi bem competitiva a competição. Acreditamos que vai só
evoluir nos próximos torneios.”

Farley Gomes Pinto Banco do Brasil (Ipatinga). “O
sentimento é de muita alegria e satisfação. Bradesco
é uma grande equipe que
também se dedicou muito,
mas nós (BB) fomos agraciados com este bi-campeonato, muito também por
nossas estratégias. Parabenizo os organizadores
por mudarem a estrutura
do campeonato. Foi muito
proveitosa.”

Talentos Fenae

Bancário da Caixa é artista premiado

O bancário Itagiba Alves de
Carvalho Neto, técnico na
agência de Timóteo, é um premiado artista em uma competição anual da Fenae (Talentos
Fenae), na categoria desenho.
Com estilo realista, o artista
tem planos de chegar ao hiper-realismo. “O que me inspira a fazer um desenho é objeto do desenho. Nas peças com
as quais estou concorrendo,
por exemplo, o que me chamou atenção foi na paisagem
foram as luzes refletidas no
asfalto. Deu vontade de tentar recriar com lápis de cor no

papel. Já o menino é filho de
uma colega de agência. Durante uma festa de confraternização de Natal eu o vi sentado numa escadaria com uma
cara tristonha. Como eu estava com uma câmera, comecei
a tirar várias fotos dele sem
que percebesse. Quando as vi
já quis transformar uma delas
em desenho”, relata Itagiba.

Incentivo Fenae

A Fenae incentiva os bancários da Caixa que também
tem talentos com o concurso
Talentos Fenae. Itagiba já par-

1º lugar tanto no juri popular quanto no
juri técnico em 2009

ticipa pela quarta vez, sendo
bem colocado nos anteriores.
O primeiro foi em 2009: alcançou 1º lugar tanto no júri
popular quanto no júri técnico; o segundo foi o de 2017,
no qual ficou em 1º lugar na
etapa estadual; e o terceiro foi
ano passado, no qual ficou em
1º lugar na etapa estadual.
Quanto a este ano Itagiba espera o mesmo desempenho.
“Espero ganhar novamente,
estou acompanhando o andamento da votação”.
Talentos como os do Itagiba

1º lugar na etapa estadual em 2018

são muito importantes e devem, a exemplo da Fenae, ser
valorizados. Sabemos da rotina desgastante à qual a categoria é submetida, então um
hobbie como este, que pode
até se tornar uma fonte extra de renda, age como uma
válvula de escape para estas
situações, ajudando a manter a saúde física e mental.
Toda a diretoria do Sindicato dos Bancários está na
torcida para que o bancário
consiga alcançar o 1º lugar
novamente.

Aniversariantes do mês de julho
01/07 CARLO COELHO SILVA
01/07 CARLA COELHO SILVA
01/07 ROSSINE SALVADOR DE OLIVEIRA
02/07 RAICIANE SEIXAS SCHRAMM
02/07 OSTAIR OLIVEIRA E SILVA
04/07 PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS
06/07 GLAUBER DE ABREU SOARES
06/07 WAGNER SANTIAGO SILVEIRA
06/07 OZEIAS MOREIRA FALCAO
06/07 PATRICIA BARONY SILVA RIBEIRO
06/07 ALONSO VITOR DE ALCANTARA FILHO
06/07 JANIA MARIA CARDOSO
07/07 DENISLANE CHRISTINE MARTINS ROCHA
08/07 RENAN SOUZA SILVA
08/07 JULIANA DRUMOND PEREIRA
09/07 ANDRE LUIZ BATISTA FRANCO
09/07 MARISE LOPES MATEUS

09/07 LIVIA DE OLIVEIRA RESENDE W COUTO
10/07 CLELIA LUCIA DE ASSIS CIRINO
10/07 FERNANDA SOARES DE JESUS
10/07 ATHOS RAFAEL DE OLIVEIRA SIMAN
11/07 DAVIDSON GARCEZ SILVA
12/07 EVELYN EYMARD MESQUITA VIEIRA
14/07 JULIANA MARIA AMARAL PIMENTA
15/07 PAOLA QUINTAO SILVA
16/07 EDNA JUSTINA REIS DE OLIVEIRA
16/07 FABIANA BARBOSA VIEIRA
16/07 WASHINGTON SAMPAIO ALMEIDA VIEIRA
16/07 CARLA DE OLIVEIRA PRAXEDES NASSAU
17/07 TATIANE MARTINS MALTA VIANA
17/07 HEBERT MACHADO MARTINS
18/07 ORLANDO COTA LAIA
19/07 LIVIA SILVA RODRIGUES
19/07 AKILANIA GONCALVES PINHEIRO

Acesse nosso site e nossas redes sociais:
www.bancariosipatinga.com.br
facebook.com/SEEBIpatinga
Instagram/seebipatinga
twitter.com/SeebIpatinga

19/07 CISSA FERNANDA DA COSTA ROCHA
20/07 GLACIANE SILVA LOPES
21/07 MARCELO RODRIGUES SILVA
21/07 MAIZA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA
22/07 MARIA APARECIDA LAGE COSTA
22/07 GLEIDIELE RODRIGUES VILELA
22/07 VERONICA RODRIGUES M DE SOUZA
23/07 ANTONIO DA SILVA MACHADO FILHO
23/07 EBERTON TIAGO DE BRITO MENDES
25/07 DELYEVISON CESARIO RODRIGUES
26/07 ROBERTO MARTINS DE MORAIS
27/07 DAIANE APARECIDA N. DE ALMEIDA
27/07 MARJORIE SHANGE LOPES CARVALHO
28/07 CLEITON VENCESLAU DE ALMEIDA
29/07 EVANGELLA SOUZA DRUMOND
29/07 MANUELEN SOARES COSTA
30/07 MICHAEL SILVA NEVES

30/07 JOAO FERREIRA ABDON SENEI
30/07 CELIO FABIANO LOZI DO CARMO
30/07 MARTA PEREIRA OLIVEIRA AMARAL
30/07 LUDHIANA PRISCILA MARTINS
31/07 RHIANN LINEKER MOREIRA MENDES
31/07 ROSANGELA DE ASSIS V. NOVAS ALMEIDA
31/07 GISELA GUEDES PROCOPIO

