Vem aí
a Copa
Bancária!
Montem seus times, e
preparem-se para as inscrições
que serão abertas em breve!

Sindicato realiza evento em
comemoração ao

Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro
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Participação dos trabalhadores leva
STF - Supremo Tribunal Federal adiar
julgamento da terceirização
A sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal (STF), realizada no último dia 9 de novembro, foi encerrada sem que
o processo sobre terceirização fosse julgado, sendo assim, os itens não apreciados serão reagendados e não tem data
prevista para voltarem à pauta.
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PEC 241/55
GOVERNO DIZ

Bancários podem perder
o Vale-Cultura

GOVERNO FAZ
Até onde o Governo Federal
tem se empenhado para
cortar gastos?

Mais uma medida do governo Michel Temer pode
prejudicar os bancários e demais trabalhadores
beneﬁciados pelo Vale-Cultura.
Política
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Notícias

Sessão do Supremo foi encerrada sem que
processo de terceirização fosse julgado

Delegação da FetecSP participou, em Brasília, do ato contra a liberação irrestrita da terceirização.

A

sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal
(STF), realizada no último dia 9 de novembro,
foi encerrada sem que o processo sobre
terceirização fosse julgado, sendo assim, os itens não
apreciados serão reagendados e não tem data prevista para
voltarem à pauta.
Mesmo com a presença de membros de várias entidades
sindicais do país, inclusive do Sindicato dos Bancários de
Guarulhos e da Fetec SP, a ministra Carmem Lúcia
fechou a sessão sem apreciar o Recurso Extraordinário
sobre a constitucionalidade da Súmula 331 do Tribunal
Superior do Trabalho (TST), que trata da legalidade nos
contratos de prestação de serviços.
Este é um julgamento de extrema importância para os
trabalhadores brasileiros, pois trata da legalidade da
terceirização irrestrita para atividade-ﬁm e servirá de base
para todas as decisões judiciais semelhantes. Caso
contratações dessa natureza sejam aprovadas, as condições

de trabalho serão precarizadas com perdas salariais reais,
aumento de jornada, alta rotatividade de mão de obra e
subtração de outros tantos direitos conquistados durante
anos de luta e dedicação.

HISTÓRICO

A

pós perder em todas as instâncias
por contratar terceirizados para
atividades-ﬁm, uma empresa de
celulose recorreu ao STF e aguarda o julgamento
da súmula 331, que impede a contratação neste
regime em uma empresa.
O Sindicato dos Bancários de Guarulhos
continuará acompanhando o caso de perto, pois a
decisão dos magistrados do STF inﬂuenciará
diretamente na tramitação do Projeto de Lei que
prevê a terceirização irrestrita e que, após aprovação
na Câmara, tramita no Senado como PLC 30.
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Política

PEC 241/55: O que o Governo Federal
prega x o que o Governo Federal faz
Não é novidade que, desde
que assumiu a Presidência
da República, Michel
Temer tem apresentado
propostas que visam ferir os
direitos adquiridos pelos
trabalhadores brasileiros
em geral (como a reforma
da previdência que deve
entrar em pauta no próximo
ano). A polêmica que está em pauta atualmente diz
respeito à Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
que pretende congelar investimentos públicos,
atualizando os repasses para as áreas baseado apenas na
inﬂação do ano anterior.
A PEC, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados
como 241 e agora tramita no Senado sob o número 55,
representa uma ameaça aos sistemas de Saúde e
Educação brasileiros, pois os investimentos seriam ﬁxos
pelos próximos 20 anos. O Governo alega que não há
possibilidade de prosseguir economicamente, pois
atualmente se gasta mais do que se arrecada e, além
disso, o mecanismo ajudaria a recuperar a conﬁança do
mercado, a gerar emprego e renda.
Mas, até onde o Governo Federal tem, de fato, se
empenhado para cortar gastos até o momento? Após
assumir interinamente, em maio deste ano, Temer disse
que cortaria até 18% dos cargos comissionados, mas
apenas dois meses depois, o número de empregos de
conﬁança cresceu, passando de 107.121 no mês da posse
para 108.514 em 31 de agosto, quando o processo de
impeachment foi ﬁnalizado.
Quer saber mais? Acompanhe ao lado um comparativo
do que alega o Governo e do que ele tem, de fato, feito
para “cortar os gastos”. Quais são as prioridades?

GOVERNO DIZ
A PEC impedirá o
avanço da dívida
pública, que atingiu
70% do Produto Interno
Bruto (PIB) em agosto,
e impedirá pagamento
abusivo de juros;

GOVERNO FAZ
Temer dobra gastos
com cartão corporativo.
Em três meses de
governo, investimentos
superam todo o
primeiro semestre de
2016;

Se o limite de gastos não
for obedecido, alguns
poderes carão impedidos
de, no exercício
seguinte, reajustar
salários, contratar
pessoal, realizar
concursos públicos e criar
novas despesas até que os
gastos retornem ao limite
previsto;

Sanciona aumento de
41% para o Judiciário;
autoriza aumento de
47,3% para Polícia
Federal e Polícia
Rodoviária Federal;

A PEC determina que
alguns gastos não
precisarão sujeitar-se
ao limite, como
repasses federais para
Estados e municípios;

Gastará R$283 mil
em reforma de
gabinete do líder do
governo;

Que o mercado
nanceiro vê a proposta
com bons olhos, pois
mostra que o Brasil
está comprometido com
o equilíbrio das contas;

Investe R$500 mil reais
em show de samba,
gasta R$50 mil em
jantar pró-Pec e
permite que Ministros
ignorem normas e
façam viagens sem
prestação de contas;
Paga juros a
banqueiros;

Fontes:
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/05/13/o-que-muda-na-pratica-com-a-reducao-de-ministerios-feita-pelo-governo-temer.htm
http://oglobo.globo.com/brasil/numero-de-cargos-de-conﬁanca-aumentou-nos-meses-de-governo-interino-20299594
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/10/veja-perguntas-e-respostas-sobre-pec-que-limita-gastos-publicos.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/10/politica/1476125574_221053.html
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Sindicato realiza palestra em homenagem
ao mês da Consciência Negra

Bancários podem
perder Vale-Cultura

M

E

m homenagem ao Mês da
Consciência Negra, o
Sindicato dos Bancários de
Guarulhos promoveu palestras
sobre ‘‘História da luta negra no
Brasil: Quilombos, insurreições e
resistências’’ , realizadas nos dias 18
e 21 de novembro, no auditório de
nossa Sede. A palestra contou com
a participação do mestre Weber
Lopes Goés formado em Ciências
Sociais pela Universidade Estadual
Pa u l i s t a J ú l i o d e M e s q u i t a

(UNESP), e estudioso da ideologia
do racismo, lugeria no pensamento
conservador brasileiro com ênfase
nas ideias de Nina Rodrigues,
Euclides da Cunha, Oliveira
Vianna e Renato Kehl.
Além disso, ministra cursos sobre a
construção do racismo na sociedade
b r a s i l e i r a p a r a e d u c a d o re s ,
lideranças comunitárias e
educadores populares, sempre
abordando as lutas dos movimentos
de resistências ao escravismo.

CPA20: não perca a última oportunidade
do ano de investir na sua carreira

C

onhecimento nunca é
demais. O Centro de
Formação e Educação
Proﬁssional do Sindicato dos
Bancários de Guarulhos e Região
abriu inscrições para a última turma
de 2016 do curso de Certiﬁcação
Proﬁssional ANBIMA – CPA 20.
As aulas terão início em 05 de
dezembro e serão ministradas por
duas semanas, sempre no período
noturno, das 19h às 22h.
As aulas capacitam os alunos a
desenvolverem sua capacitação
técnic a, a tr abalharem com
produtos de investimento, fatores
de risco e a focarem nas aplicações
para investidores qualiﬁcados
PRESIDENTE: Luis Carlos dos Santos
DIRETORA DE IMPRENSA: Silvana Kaproski
JORNALISTA RESPONSÁVEL: Ana Paula Almeida
DIAGRAMAÇÃO: Tarcísio Silva
CORREIO: imprensa@bangnet.com.br

(aqueles com mais de $300 mil em
investimentos).
Após a conclusão das aulas, os
candidatos serão avaliados e
receberão certiﬁcado da ANBIMA,
caso sejam aprovados. As inscrições
estão abertas até 02 de dezembro ou
até o preenchimento das vagas e
devem ser realizadas pelo e-mail:
cursos2016@bangnet.com.br.
O valor da inscrição é R$590,00,
mas funcionários sindicalizados
têm direito a 50% de desconto e a
dividirem o valor em até 3x. Não
perca a oportunidade de virar o ano
com um certiﬁcado que
acrescentará muito em sua vida
proﬁssional. Vagas limitadas!

ais uma medida do governo Michel
Temer pode prejudicar os bancários e
demais trabalhadores beneciados
pelo Vale-Cultura. Isso porquê a Lei
12.761/2012, que dene que as empresas que
optem por oferecer o benefício tenham
abatimento no Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica e na Contribuição Social sobre Lucro
Líquido (CSLL), expira no nal do ano que vem
e, caso não seja renovada, poderá desaparecer.
Os bancários foram a primeira categoria a
conquistar o Vale-Cultura através da
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) na
campanha salarial de 2013, mas podem perder
o direito ao benefício por conta dos ajustes
scais adotados pelo novo governo, que
pretende cancelar o ajuste scal de descontos
às empresas que aderiram ao programa de
incentivo.
Atualmente, os trabalhadores recebem R$50
mensais que podem ser utilizados para compra
de livros, tickets para o cinema, ingressos para
o teatro e etc. Por este motivo, é importante que
a categoria inicie uma mobilização para lutar
contra o m deste direito, seja através da força
das redes sociais e canais de comunicação do
governo federal, além do apoio do Sindicato
dos Bancários de Guarulhos e Região, não
podemos permitir retrocessos, nenhum direito
a menos.

O

Verão está chegando,
ﬁquem atentos às
condições de trabalho e
não hesitem em nos procurar caso
haja necessidade, estamos aqui com
o objetivo de ajudá-los para que o
desempenho de suas funções seja o
mais saudável possível.
Telefone: 2440-7888
E-mail: contato@bangnet.com.br

O jornal Bang! é uma publicação do Sindicato dos Bancários de Guarulhos, Itaquaquecetuba,
Arujá, Ferraz de Vasconcelos e Mairiporã.
Endereço: Rua Paulo Lenk, 128 - Centro - Guarulhos- CEP 07094-040 Telefone 2440-7888

