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Temos que somar todos os esforços para
barrar o projeto que pode exterminar os
empregos formais no Brasil

A

MARCIO AUGUSTO DE LIMA
Diretor Financeiro

JESSE COSTA
Diretor Presidente

MARCOS A. P. GONÇALEZ
CRC - SP. No.225032/0-3

Aprovado em Assembleia em 19 de junho de 2013

CEF

Mais um diretor liberado
para o Sindicato

N
João Cardoso da Silva Bueno

egociações entre o Sindicato, a Fetec e a
direção da CEF resultaram na liberação do
diretor Eduardo Capelo para trabalho sindical. Funcionário da Cef lotado numa agência de
Guarulhos, o diretor do Sindicato conseguiu realizar
um trabalho de conscientização no funcionalismo da
Caixa nas últimas greves. Sua atuação agora será potencializada na condição de diretor constantemente
no Sindicato e em seus fóruns de discussão e atuação. Bem vindo e bom trabalho!

Eduardo Capelo,
funcionário da Cef
e diretor sindical
representou bancários
de Guarulhos e Região
no último Conecef
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proposta de regulamentação da terceirização, contida no relatório final do
deputado Arthur Maia (PMDB-BA) ao
Substitutivo do Projeto de Lei 4330/2004, de
autoria do deputado Sandro Mabel (PMDB-GO) tramita em fase final na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara.
Segundo estudos do DIEESE, o Brasil
possui hoje um gigantesco índice de rotatividade. Aproximadamente 50% do total de trabalhadores com carteira assinada entre os anos
de 2008 e 2010 foram demitidos e recontratados. As práticas de terceirização serão fortalecidas, pelo substitutivo, institucionalizando a
rotatividade que contamina as relações de trabalho e impede o desenvolvimento do mercado
interno.
Nas últimas décadas, o crescimento descontrolado da terceirização resultou em grande
precarização das condições de trabalho, com
aumento das situações de risco e do número
de acidentes e doenças, devido ao desrespeito
às normas de saúde e segurança, baixos níveis
salariais, ampliação das jornadas de trabalho,
crescimento da rotatividade e inadimplência
de direitos trabalhistas. Os terceirizados sofrem discriminações, sendo tratados como trabalhadores de “segunda categoria”. E, ao contrário do que é dito, a terceirização não gera
emprego nem garante a alocação de mão de
obra especializada. Os resultados nefastos deste processo estão estampados nas estatísticas
de sofrimento, adoecimento e morte.

Resistência
e Luta
Os bancários e demais
categorias estão realizando
atividades,
manifestações,
atos etc, devidamente organizados pela nossa Central Única dos Trabalhadores – CUT e
Confederação dos Bancários
– Contraf Cut. No dia 11 de
julho, as principais centrais
sindicais farão ato conjunto
discutindo a pauta dos trabalhadores. Sua participação
nesta luta agregará em nossa
posição intransigente da defesa dos diretos e conquistas
da classe trabalhadora e contra a aprovação deste projeto
que representará uma verdadeira tragédia, legalizando
a dinâmica de precarização
das relações de trabalho presente no mercado de trabalho brasileiro. Um projeto de
lei que garante “segurança
jurídica às empresas” deve
também garantir “segurança
social” aos trabalhadores e
estar assentado na isonomia
de direitos, de salário e de
tratamento dos terceirizados.

Ter informação é ter poder. Analise os outros lados da história. Acesse,
ouça, assista! Na Rede Brasil Atual de Notícias você lê as matérias, ouve a
Rádio Brasil Atual e acessa a programação da TVT, a TV dos Trabalhadores.
www.redebrasilatual.com.br
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EDITORIAL
é um direito de todos.
Da mesma forma é preciso compreender que a democracia se constrói com
organização. Um movimento sem direção
corre o risco de se perder e entendemos
que, apesar da vitória em relação ao reajuste dos transportes, isso aparentemente
ocorreu, sendo a face mais visível deste
fato a infiltração de arruaceiros que depredaram o patrimônio público. Ainda em
consequência deste fato, a partir de certo
momento, boa parte da pauta apresentada pelos participantes das manifestações
não representavam mais interesses reais
daqueles que querem lutar para melhorar
a sociedade sem deixar de lado os valores
da democracia.
Dizer genericamente que “nada presta”, “todos são corruptos” e “que nenhuma instituição é confiável”, além de não
representar a verdade, não nos permite
refletir e elaborar propostas que resolvam ou diminuam os problemas que nos
afligem. Além disso, foi com argumentos

Campanha de Sindicalização

P

articipe da 2ª Campanha de Sindicalização
2013
da Fetec – Federação
dos Bancários da Cut.
É muito fácil: bancário
associado participa automaticamente, fortalecendo as lutas da categoria e
concorrendo a prêmios!
Novos sócios também
concorrem, bastando preencher a ficha de sindicalização do seu Sindicato.

Prêmios

Em agosto serão sorteados uma câmera digital e um tablet 10” para bancários
associados de cada Sindicato participante
e em dezembro, o sorteio será de um carro
popular zero Km entre todos os associados dos Sindicatos participantes. Peça sua
ficha agora mesmo, ligando para 24407888. Se preferir, entre em www.bangnet.
com.br e manifeste sua intenção em sindicalizar. Pode também enviar seus dados
para contato@bangnet.com.br solicitando
a ficha. Participe, Sindicato com muitos
sócios é Sindicato e categoria fortes!!!

Campanha Nacional 2013
Continuam os debates da Campanha Nacional 2013. Fique atento ao calendário e acompanhe as notícias em www.bangnet.com.br
ou www.facebook.com/bangnet.oficial.
15 DE JUNHO A 6 DE JULHO – CONFERENCIAS REGIONAIS
13 DE JULHO – CONFERENCIA ESTADUAL
19 A 21 DE JULHO – CONFERENCIA NACIONAL
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como esses, veiculados fartamente pela grande mídia, que os
militares implantaram no Brasil uma
ditadura que nos fez conviver com o
arbítrio durante mais de 20 anos. Não
por coincidência de repente começamos a perceber em meio as palavras de
ordem propostas de impeachment de
governantes que foram eleitos legitimamente pelo voto popular sem que
haja nenhum processo contra eles,
ou seja, propõem um golpe.
Estamos num momento de comemoração, mas precisamos continuar
atentos para não sermos enganados.
Confiamos que a classe trabalhadora saberá discernir e perceber quais
são realmente os temas de seus interesses, diferenciar os seus representantes de seus inimigos e seguir seu
caminho de lutas e conquistas. VIVA A
CLASSE TRABALHADORA!
A DIRETORIA

Dia Mundial Contra
o Trabalho Infantil

E

m razão do dia Mundial de Luta
contra o trabalho infantil, celebrando em 12 de junho, a Comissão Municipal de Prevenção e erradicação de Trabalho Infantil (CMPETI) em
parceria com o Sindicato dos Bancários, realizou ato no
calçadão da rua D. Pedro em Guarulhos.
A campanha de conscientização contou com atividade lúdica das crianças que são atendidas pelo programa
PETI, que estão na Instituição Rainha da Paz, umas das
parceiras que também luta pelos direitos das crianças.
“Conscientizar a sociedade de que a educação é um
direito prioritário da criança e do adolescente é nosso objetivo”, informa Luiza Helena, diretora do Sindicato.
“É preciso parar de dar esmolas, afastar as crianças do
trabalho e aproximá-las cada vez mais da escola,” diz Luíza.
A atividade contou com a entrega para a população de aproximadamente 3 mil panfletos distribuídos pelas
pessoas que compõem a comissão, os conselheiros tutelares, CMDCA e também a secretária de Assistência Social.
Bancário colabore! Não incentive o trabalho infantil, não dê dinheiro nos faróis, doe para alguma instituição
que cuida das crianças.
Trabalho infantil é crime. Denuncie!

Foto: Valdenir Silva

Saudamos os trabalhadores (as)
e a juventude que foi para as ruas protestar nestes dias. Nós do Sindicato dos
Bancários de Guarulhos e Região, filiado a
CUT, que lutamos por um Brasil melhor a
quase 25 anos, entendemos que vivemos
um momento histórico que deve ser compreendido com todas as suas perspectivas
para que possamos extrair as lições necessárias e avançarmos na construção
de uma sociedade justa e solidária.
Devemos em primeiro lugar reafirmar que a força do povo está em sua
união. Foi esta união que fez os governantes voltarem atrás em suas posições
de reajustar o preço do transporte público. Contraditoriamente, parte deste
movimento, adotou práticas sectárias
excluindo aqueles que tinham vinculação partidária ou sindical. Um movimento que tem entre suas bandeiras a
democracia não pode espancar e expulsar as pessoas que pretendem se somar
aos protestos. Manifestar opiniões

Luíza Helena (em foto
de atividade no Itaú)
alerta para os perigos
do trabalho infantil
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