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Mais de 200 mil pessoas protestam contra
reformas e por Diretas Já! no “Ocupa Brasília”

Um mar de gente ocupou a
Capital Federal na quarta-feira,
dia 24 de maio. Mais de 200 mil
pessoas reuniram-se numa só voz
para lutar pela manutenção dos
direitos trabalhistas, contra as
reformas Trabalhista e da Previdência, pela convocação imediata de eleições diretas e a saída
do presidente ilegítimo Michel
Temer.
Representantes do Sindicato
dos Bancários de Guarulhos e
Região foram à Brasília onde
juntaram-se às Centrais Sindicais e
mostraram ao Brasil que Temer
não tem condições de governar.
Um presidente ilegítimo, delatado
com apresentação de provas
contundentes e, agora, investigado
pelo Superior Tribunal Federal
(STF), além de ser o responsável
pelo maior ataque aos direitos dos
trabalhadores em toda a história.
Após concentrarem-se no
Estádio Mané Garrincha, os

manifestantes seguiram rumo ao
Congresso Nacional de forma
pacíﬁca e organizada, mas foi
impedida de ocupar o gramado do
Planalto pelas Polícia Militar e
Legislativa, sendo recebidos com
balas de borracha e gás lacrimogêneo e atacando, inclusive,
crianças.
Acuado, Temer decretou o
envio das Forças Armadas à
Brasília para garantir a “ordem”.
Foram mais de 1,5 mil militares
enviados com o objetivo de conter
trabalhadores, mas o revogou
menos de 24 horas depois de sua
assinatura por meio de uma edição
extraordinária do “Diário Oﬁcial
da União”.
PM utilizou arma de fogo
contra manifestantes – Num ato de
crueldade e covardia, dois Policiais
Militares sacaram suas armas de
fogo e as utilizaram contra os
trabalhadores: um atirou para
cima e o outro em direção aos
manifestantes. O comando da PM
informou que analisará as imagens
e a truculência de seus policiais.
Toda truculência resultou em
49 feridos. Um manifestante teve a
mão dilacerada e perdeu três
dedos enquanto participava dos
atos contra o Governo Federal na
Esplanada dos Ministérios. Vitor
Rodrigues Fregulia passou por
cirurgia e segue internado no
Hospital de Base.

Temer é denunciado à ONU –
As atrocidades de Temer não
passaram despercebidas. Na
quinta-feira, dia 25 de maio, as
deputadas federais Maria do
Rosário (PT), Luiza Erundina
(PSOL) e o deputado federal
Paulão (PT) entregaram ao
coordenador do Sistema das
Nações Unidas (ONU) no Brasil,
Niki Fabiancic, um documento

que relata violações de direitos
humanos ocorridas no governo do
presidente ilegítimo.
As repressões no ato em
Brasília e o decreto que convocou
o uso das Forças Armadas contra
trabalhadores são o foco da cartadenúncia, assinada por parlamentares, artistas, entidades e
sociedade civil, que pede à ONU
que averigue os fatos relatados.

Luta continua
A luta pelos direitos dos trabalhadores não acabou. A Central Única dos Trabalhadores (CUT) e demais centrais
continuarão a batalha pela defesa da democracia e se reunirão para discutir a continuidade da luta e, caso as reformas
continuem tramitando no Congresso, uma nova greve geral – maior que a do dia 28 de abril – está prevista.
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Frente Brasil Popular lança Plano de Emergência
Quando o assunto é lutar pelo
país, não há tempo a perder. A
Frente Brasil Popular (FBP), num
ato em defesa das Diretas Já,
reunirá movimentos sociais,
sindicais, partidos políticos e
parlamentares na segunda-feira,
dia 29 de maio, no Teatro Tuca,
em São Paulo. No encontro, a
FBP lançará sua proposta de
“Plano Popular de Emergência” e
contará com a presença do

presidente da Central Única dos
Trabalhadores (CUT), Vagner
Freitas.
Organizado em dez eixos que
propõem a reconstrução das
bases sociais, econômicas e
políticas, o “Plano Popular de
Emergência” contém uma agenda
para enfrentar a crise gestada
pelo governo ilegítimo e aponta
medidas que apontam a saída
deste colapso que vive o país.

Serviço:

Ato em Defesa das Diretas Já e lançamento
do Plano Popular de Emergência da FBP

29/05 às 19h no Teatro Tuca
R. Monte Alegre, 1024 - Perdizes

DEBATES

Dia Mundial do Meio Ambiente é
comemorado com debate no
Sindicato dos Bancários
Em homenagem ao Dia
Mundial do Meio Ambiente, o
Sindicato dos Bancários de
Guarulhos e Região, em parceria
com o docente da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp),
Campus Guarulhos, Janes Jorge,
realizará um debate na sede da
instituição no dia 5 de junho, a
partir das 18h.
A discussão terá como foco
um dos maiores desastres
ambientais do Brasil, o rompimento da barragem de rejeitos
de mineração da Samarco em
Mariana, Minas Gerais, e contará com a participação do professor do Instituto de Ciências

Ambientais, Químicas e Farmacêuticas da Unifesp, Campus
Diadema, Décio Luís Semensatto Junior, e da professora da
Escola de Economia, Política e
Negócios da Unifesp, Campus
Osasco, Natasha Schmitt Caccias
Salinas.
O debate faz parte de uma
série de ações organizadas por
docentes da Unifesp por receio
de que, após a comoção
nacional, o desastre fosse esquecido. “No primeiro ano do
desastre, docentes e pesquisadores da Unifesp estiveram em
um evento na cidade de
Washington, na Georgetown

University, nos Estados Unidos,
e decidiram iniciar atos pela
cidade de Mariana, entre as quais
o debate que acontecerá no
Si nd i c ato d o s B anc ár i o s”,
explicou.
Ainda de acordo com Jorge, o
debate desperta a preocupação
dos participantes com o futuro
de nossa sociedade. “Quem
acompanha o que aconteceu
com detalhes ﬁca profundamente impressionado. O modelo
de sociedade em que vivemos
não garante a pre-servação da
vida no planeta. Precisamos
repensar o futuro e construirmos
uma alternativa”, concluiu.

Janes Jorge

Professor do curso de graduação e do
programa de pós-graduação do
Departamento de História da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp). Realiza
pesquisas na área de história ambiental. É
autor do livro Tietê, o rio que a cidade
perdeu e organizou o livro Cidades
Paulistas: Estudos de História Ambiental
Urbana. Integra o Conselho Consultivo da
Associação Nacional de História, Seção São
Paulo (2014-2016 e 2016-2018), e
coordena o GT História Ambiental da
ANPUH/SP (2014-2016 e 2016-2018).
Atualmente, ocupa a Vice-Direção
Acadêmica do Campus Guarulhos da
Unifesp (2017-2021).

Acompanhe essa e outras atividades em nossa página do Facebook, acesse: fb.com/bangnet.oficial
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Encontro Nacional dos Funcionários dos
Bancos Privados acontece em junho
Para discutir e debater estratégias de mobilização e lutas sobre os
temas de emprego, saúde e condições de trabalho, funcionários dos
Bancos Itaú, Bradesco, Santander,
Mercantil e Bic Banco reúnem-se
entre os dias 6 e 8 de junho, em São
Paulo. O encontro também contará
c o m u m a ap r e s e nt a ç ã o d e
comparativo do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudo
Socioeconômico (Dieese) sobre o
balanço dos bancos no terceiro

trimestre de 2016, bem como um
comparativo do número de
empregados por instituição.
A abertura, no dia 6, será
conjunta e acontecerá na Quadra
dos Bancários (rua Tabatinguera,
192 – Centro de São Paulo), às 18h.
No dia 7 haverá discussão de
estratégia de ação com o Comando
Nacional dos Bancários. Com
exceção desses dois eventos, os
encontros acontecerão separados
por bancos.

O Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região
enviará representantes para participar do encontro:

Bancários de Guarulhos
de nem representantes para
Plenária Estatutária da CUT
No dia 17 de maio, bancários juntura do país e os ataques do
de Guarulhos reuniram-se na sede governo ilegítimo aos direitos dos
do Sindicato para escolher os trabalhadores.
delegados e delegadas que irão à
REPRESENTANTES DE GUARULHOS
15ª Plenária Estatutária e Congressos Estaduais e Extraordinários da Central Única dos
Trabalhadores (CUT).
A Plenária Estatutária acontece entre os dias 28 e 31 de agosto,
em São Paulo, e os delegados
poderão debater sobre a con-

A programação do encontro, separada
por instituição, pode ser acompanhada
através do site:
www.contrafcut.org.br

Vitória da categoria
Bancário que trabalha no Bradesco só usa
gravata às sextas-feiras se quiser. Quase um ano
após ser reivindicada pela Comissão dos
Empregados (COE) da instituição em minuta
especíﬁca no Encontro Nacional dos Bancos
Privados de 2016, o banco aboliu a
obrigatoriedade do acessório no último dia útil
da semana.
Para os representantes dos trabalhadores, a liberação do banco com
relação à gravata demonstra mudança de postura de sua diretoria. “O
mercado é regulado por bons proﬁssionais e o mundo da aparência já
não o sustenta! Agora lutaremos para que reconheçam que a barba não
inﬂuencia sobre o trabalho e avançarmos também neste tema”, relata
Gheorge Vitti, coordenador da COE Bradesco.

Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região
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Bancário sindicalizado só tem
vantagem, lie-se ao Sindicato
e fortaleça a luta da categoria
Além de fortalecer a categoria e mantê-la como uma das
mais organizadas e com mais conquistas em Acordos
Coletivos de validade nacional, a sindicalização garante
aos bancários uma série de vantagens:

Descontos em
faculdades para
cursos de
graduação e pós

Descontos
em lojas
conveniadas

Descontos
progressivos nos
cursos ministrados
no Sindicato

PARTICIPE DA 4ª CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO DA FETEC CUT/SP
PREMIAÇÃO PARA OS BANCÁRIOS QUE SOLICITAREM IMEDIATAMENTE A SUA FICHA DE
SINDICALIZAÇÃO.
OS PRIMEIROS SORTEIOS ACONTECEM NO MÊS DE AGOSTO,
EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO BANCÁRIO, COMEMORADO NO DIA 28

No dia 7 de novembro, um carro
zero km, motor 1.0, será sorteado
entre todos os associados, antigos ou
recém-sindicalizados, ou seja, todos
têm chances de sair de carro novo e,
ao mesmo tempo, fortalecer a luta do
Sindicato pelos bancários da cidade.
Durante o decorrer da campanha
haverá ainda kits de brindes para os
novos associados e algumas surpresas, não que de fora dessa oportunidade.

