
A paralisação histórica do dia 
28 de Abril e os atos em defesa dos 
trabalhadores no dia 1º de Maio 
entraram para a história do país. 
Milhões de pessoas em todo o 
Brasil cruzaram os braços em 
protesto contra as Reformas Tra-
balhista e da Previdência e em São 
Paulo, e Guarulhos, não foi 
diferente. 

Linhas de ônibus não circu-
laram, comércios baixaram as 
portas, rodovias e estradas foram 
bloqueadas. No Dia do Tra-

balhador, integrantes das Centrais 
Sindicais, inclusive do Sindicato 
dos Bancários de Guarulhos e 
Região, foram às ruas lutar para 
que não haja precarização dos 
direitos.

 Mas apesar de históricas, a 
Greve Geral e o ato de 1º de  Maio 
não foram suficientes para barrar 
as Reformas Trabalhista e da 
Previdência que tramitam no 
Congresso Nacional com grandes 
chances de aprovação.

O texto-base da Reforma 
Trabalhista foi aprovado dois dias 
antes da Greve Geral com votos 
favoráveis de 296 deputados 
federais – apenas 177 votaram 
contra. Dois deputados com 
expressiva votação em Guarulhos 
também votaram contra os 
trabalhadores: Eli Corrêa Filho, 
que disputou as últimas eleições 
para Prefeito da cidade, e que 
pretende candidatar-se nova-
mente em 2020, e Jorge Tadeu 
traíram os guarulhenses. 

Agora o projeto seguirá para o 
Senado e, caso torne-se lei, grá-
vidas poderão trabalhar em 

ambientes insalubres, a jornada de 
trabalho poderá chegar a 12 horas 
diárias e o horário de almoço 
reduzido a 30 minutos, além disso, 
Acordos Coletivos estarão acima 
da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).

Ignorando a voz das ruas, o 
texto-base que trata sobre a 
Reforma da Previdência foi apro-
vado pela Comissão Especial na 
Câmara nesta quarta-feira, dia 03 
de maio. O parecer do deputado 
Arthur Oliveira Maia (PPS), que 
recebeu 23 votos favoráveis contra 
14, estabelece idade mínima de 65 

anos para homens e 62 para 
mulheres, além da contribuição 
mínima de 25 anos. 

O texto segue para o plenário 
principal da Casa e precisa de 308 
votos favoráveis em dois turnos de 
votação, por se tratar de uma 
proposta que altera a Constituição 
de 1988. 
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Ato pelo 1º de Maio e Greve Geral 
entram para a história do País

Após a votação do texto-base da Reforma da Previdência, a direção executiva da 
Central Única dos Trabalhadores (CUT) reuniu-se na sede da entidade e debateu quais 
serão os próximos passos para impedir os avanços das propostas.

Uma nova Greve Geral e uma manifestação mais incisiva em Brasília não estão 
descartadas e a pauta segue a mesma: a favor da aposentadoria, CLT e contra a Reforma 
Trabalhista. 

Nova Greve GeralReforma da Previdência
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Reconhecida historicamente por extinguir 

a escravidão no Brasil e libertar milhões de 

pessoas da sujeição, a Lei Áurea completa 129 

anos. Mas para os negros, a abolição repre-

sentou a continuidade do martírio vivido por 

décadas pelos escravos, pois o Estado não lhes 

garantiu as mínimas condições para que 

fossem inclusos na sociedade, não lhes 

proporcionando o acesso à propriedade e ao 

emprego, naturalizando a exclusão e fertili-

zando as raízes das desigualdades em nosso 

país.

Passados todos esses anos, novamente nos 

deparamos com a necessidade de enfrentar o 

Estado em face da natureza perversa das 

reformas, ora, conduzidas por um congresso 

fisiológico apoiado por uma el i te de 

mentalidade escravocrata e opressora. Tais 

impressões são corroboradas ao identificarmos 

o apoio às propostas de redução de salários 

com a prática da terceirização irrestrita, a 

fragmentação da jornada de trabalho, o 

aumento da idade mínima para aposentadoria 

e o absurdo de substituir, na área rural, o salário 

pela alimentação e/ou moradia como o único 

viés possível para superarmos a crise a qual 

atravessamos. 

Como representantes dos trabalhadores 

nos cabe o desafio de alertar sobre a perigosa 

conjugação de leis que afetará o modus 

operandi do setor financeiro e, conseque-

ntemente, a manutenção do emprego formal. O 

fato é que a história de uma nação não pode ser 

construída sem a aceitação de sua identidade e 

que justiça, emprego e liberdade não são obras 

do acaso, mas do empoderamento da classe 

trabalhadora por um projeto de cidadania 

plena.

Assembleia de�nirá representantes 
para Plenárias e Congressos 

Estaduais da CUT
Para eleger os delegados e delegadas às 

Plenárias/Congressos Estaduais e Extra-
ordinários da Central Única dos Trabalhadores 
(CUT), e debater outros assuntos do interesse 
da categoria, o Sindicato dos Bancários de 
Guarulhos e Região convoca os bancários e 
empregados de estabelecimentos financiários a 

comparecerem à Assembleia Extraordinária 
específica que será realizada na sede da 
instituição no dia 17 de maio, com primeira 
chamada às 18h30 e segunda convocação às 
19h. O comparecimento e participação de 
todos é de extrema importância para a 
discussão e deliberação das pautas. 

Secretário de Saúde se demite e 
causa primeira baixa no governo Guti

Influente na “Casa Branca” de Guarulhos e 
homem de confiança do prefeito Guti, Roberto 
Lago pediu seu desligamento da Secretaria de 
Saúde em vídeo divulgado na página da 
Prefeitura Municipal, no dia 26 de abril.

No vídeo, profissional e bem editado, o 
agora ex-secretário alegou motivos pessoais e 
o fato de ser proprietário de uma das áreas 
desapropriadas pela Dersa para a construção 
do Rodoanel Norte. Lago teve seu nome citado 
como um dos donos dos terrenos que estão 

sob investigação do Ministério Público por 
suspeita de superfaturamento no valor das 
indenizações, que o médico legista afirma não 
ter recebido.

O agora ex-secretário citou que todo e 
qualquer homem público que esteja passando 
por situação parecida com a sua deve tomar 
atitude e pedir demissão de seu cargo. Ele 
ainda negou que seu desligamento tenha 
relação com os problemas enfrentados na área 
da saúde em Guarulhos.

O jornal Bang! é uma publicação do Sindicato dos Bancários de Guarulhos, 
Itaquaquecetuba, Arujá, Ferraz de Vasconcelos e Mairiporã.  
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Após se livrar de dívida de R$25 bilhões, 
Itaú já lucra R$6 bilhões em 2017

Bancos estão entre os maiores 
devedores da Previdência Social

Os acionistas do Banco Itaú não 
têm do que se queixar. No início de 
abril, o Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais, o Carf, decidiu 
perdoar a dívida de R$25 bilhões de 

impostos, oriundos da fusão com o 
Unibanco, por cinco votos a três. 
Este era o processo de maior valor 
que tramitava no Carf.

O Ministério da Fazenda pre-

tendia cobrar o Imposto de Renda 
e Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido por ganhos de 
capital na fusão dos dois bancos, 
mas no entendimento do Carf não 
houve ganho de capital na ope-
ração, decretando assim a derrota 
da Receita Federal e dos contri-
buintes brasileiros. 

Resultado questionável, o caso 
ficou conhecido em 2016 quando o 
antigo relator desse processo, João 
Carlos de Figueiredo Neto, foi 
preso por cobrar propina para 

conceder decisão favorável ao 
banco. A Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) pre-
tende recorrer da decisão.

Lucro – Além do perdão da 
dívida bilionária, o Itaú também 
pode comemorar o lucro de 
R$6,176 bilhões de reais apenas no 
primeiro trimestre de 2017, 
resultado 6,17% maior que o 
mesmo período do ano passado. 
No último trimestre de 2016, o 
banco lucrou mais de R$5 bilhões 
de reais.

Juntas, instituições deixaram 
de pagar mais de R$1,4 bilhão em 
impostos

Para justificar a necessidade de 
uma reforma da Previdência tão 
cruel  com o trabalhador,  o 
governo ilegítimo de Michel 
Temer alega que a Previdência 
Social fechou 2016 com um déficit 
de R$151,9 bilhões e que a 
estimativa é que cresça ainda mais 
nos próximos anos, tornando-se 
um sistema insustentável  e 
ameaçando a aposentadoria dos 

brasileiros.
 O que Temer não faz questão 

de divulgar é que os devedores da 
Previdência Social acumulam 
dívida de R$426 bilhões, três vezes 
mais que o déficit do ano passado. 
Só os maiores bancos brasileiros 
devem mais de R$1,4 bilhão, um 
desrespeito com os trabalhadores 
que serão penalizados em bene-
fício dos grandes empresários do 
país.

A , Caixa Econômica Federal
banco público e um dos que mais 

lucram anualmente, deve aproxi-
madamente R$550 milhões, 
seguido pelo , Bradesco Banco do 
Brasil Banco Rural Banco Itaú, e  
que devem, juntos, R$887 mi-
lhões.

Enquanto isso, ao invés de 
cobrar os devedores, o governo 
ilegítimo propõe que o brasileiro 
trabalhe por mais tempo para 
conquistar o direito à aposenta-
doria. Esses números foram 
levantados pela Procuradoria 
Geral  da Fazenda Nacional 

(PGFN), mas não foram levados 
em consideração quando Temer 
apresentou a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 287 ao 
Congresso. 

Além disso, entre todas as 
empresas devedoras, apenas 18% 
não existem mais. A maioria, 82% 
estão ativas, como é o caso das 
grandes instituições financeiras 
c i t a d as  e  d a  Pre fe i tu r a  d e 
Guarulhos, que deve mais de 
R $ 5 4 6  m i l h õ e s  a o s  c o f re s 
públicos.  

BANCOS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

ITAÚ

Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região

GOVERNO
ALEGA

- DÉFICIT 
R$151,9 bilhões

R$426bi 3X

Existe um rombo na 
Previdência Social

Maiores devedores da Previdência 
Social são as instituições

maior que o dé�cit

GOVERNO NÃO DIVULGA

Fonte: http://economia.ig.com.br/2017-02-21/previdencia-social.html

Fonte: http://www.previdencia.gov.br/2017/01/rgps-deficit-da-previdencia-social-em-2016-foi-de-r-1519-bilhoes/

Fonte: https://www.cartacapital.com.br/economia/reforma-da-previdencia-ignora-426-bilhoes-devidos-por-empresas-ao-inss
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CONVÊNIOS

Sindicato fecha convênios 
que bene�ciarão bancários 

sindicalizados
Boa notícia para os bancários. 

O Aquário de São Paulo, a Cidade 
da Criança e a Clínica de Estética 
Onodera agora são parceiros do 
Sindicato dos Bancários de 
Guarulhos e Região e darão 
descontos especiais para quem é 
sindicalizado.

Para quem quiser passar um 
dia de lazer com a família, o 
Aquário de São Paulo e a Cidade 
da Criança concedem um 
desconto de  sob o valor do 10%
ingresso e os interessados 
podem obter os ingressos 
diretamente na tesouraria do 
Sindicato.

Já a Onodera Guarulhos 
oferece um vale-presente para os 
sindicalizados que procurarem a 

unidade até o dia 31 de maio. São 
R$150 reais de desconto em 
qualquer tratamento estético 
corporal ou facial.

Para mais informações, acesse 
o site www.bangnet.com.br ou 
através do telefone 2440-7888, 
falar com a Luiza.

Gosta do som do violão, mas 
não sabe tocar? A sua chance é 
essa. Através do projeto “um 
bancário e um violão”, o professor 
Aldo di Julho, que é cantor, 
compositor e produtor cultural, 
ministrará aulas práticas e teóri-
cas, para até cinco alunos por 
turma, com apoio do Sindicato 
dos Bancários de Guarulhos e 
Região. 

Falta de tempo não será des-
culpa, as aulas acontecerão às 
terças e quintas, nos períodos da 
manhã (das 8h às 9h ou das 9h às 

10h) e da tarde (das 18h às 19h ou 
das 19h às 20h), e custarão R$80 
para bancários sindicalizados e 
R$200 para quem não é sindi-
calizado. As inscrições podem ser 
feitas  no site  do sindicato: 
www.bangnet.com.br. Não perca 
esta oportunidade.

Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região

Maio de 2017

Aulas de violão começam dia 9 
de maio e Sindicalizados têm 

60% de desconto

Eu sou sindicalizado

porque quero 

participar de uma 

categoria forte...

... porque quero 

defender meus 

direitos e 

conquistas...

... porque quero 

ter convênios e 

descontos...

faca parte dessa 
luta!

LIGUE:

www.bangnet.com.br
Acesse nosso site:
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