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25 ANOS DO SINDICATO

Programação especial celebra
mês dedicado às mulheres
Você está convidada (o) a participar de uma experiência
única em teatro: “Carne – Patriarcado e Capitalismo”

N

ão perca, em 30 de março, a peça “Carne”, que será exibida gratuitamente em única apresentação ás 18 horas no
auditório do Sindicato, na rua Paulo Lenk, 128 Guarulhos
Centro. Mas atenção, as vagas são LIMITADAS! Garanta a sua
mandando nome, banco, agência e fone de contato para contato@
bangnet.com.br.

História

A Kiwi Companhia de Teatro existe há 17 anos. Um dos
objetivos do grupo responde à necessidade de, simultaneamente,
fazer e pensar o teatro e a sociedade, entendendo a arte como um
instrumento de transformação política e social. Para isso trabalha
em conjunto com movimentos sociais, artísticos e não-artísticos, da
cidade de São Paulo e região metropolitana. Em 2007 foi selecionada pelo Programa de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo
com o projeto Teatro/mercadoria – Espetáculo e miséria simbólica,
em 2010 com projeto Carne – Patriarcado e capitalismo e em 2012
com o projeto Morro como um país - a exceção e a regra.
O projeto atual da Kiwi, “Carne”, discute as relações entre patriarcado e capitalismo, mostrando o panorama da opressão
de gênero e a situação específica da violência contra as mulheres
no Brasil. No trabalho cênico são utilizadas canções populares,
imagens publicitárias, estatísticas sobre a violência contra as mulheres, trechos de romance, entre outros materiais.
Entre os anos de 2010 e 2014 o trabalho foi apresentado
mais de 120 vezes em diversas regiões da cidade e do Estado de
São Paulo com o apoio do Programa Municipal de Fomento ao Teatro e também no Estado do Pará, com apoio do Prêmio Myriam
Muniz de circulação de espetáculos, sempre em parceria com movimentos feministas e de mulheres e organizações sociais.

SERVIÇO:

Data: 30 de março (domingo) - Local: Auditório do
Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região – CUT
Horário: 18 horas - Inscrições: contato@bangnet.com.br
Duração: 1h20 - Faixa etária: maiores de 14 anos
Direção: Fernando Kinas
Roteiro: Fernanda Azevedo e Fernando Kinas
Elenco: Fernanda Azevedo, Maria Dressler
Assistência de direção e produção: Luiz Nunes
Direção musical: Eduardo Contrera
Execução musical: Eduardo Contrera

“Começou a COPA BANCÁRIA! Acompanhe o evento
aos sábados, pela manhã. Veja os jogos, horários e local
em bangnet.com.br ou facebook.com/bangnet.oficial.
PARTICIPE!”
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LUTA

S

9 de abril será o dia de Mobilização da
Classe Trabalhadora

ão Paulo, 1º de junho de 2010. O Estádio Municipal do Pacaembu recebe
bom público. Os adversários estão
em campo, mas desta vez o jogo é amistoso.
Aliás, por inusitado que pareça, jogam do
mesmo lado. Trata-se de uma “assembléia
da classe trabalhadora”, em que estão cinco
das centrais sindicais brasileiras reconhecidas. Cada uma veste seu uniforme mas o
objetivo é marcar gols na mesma meta.
Estamos muito longe de ter o poder. O Estado brasileiro ainda conserva
muitas instâncias de 100 anos atrás, conserva a força do poder econômico. Temos
de fazer dos processos eleitorais oportunidade de avançar, de ampliar nossa capacidade de mudar as coisas
Ao final da peleja, aprovam um documento posto em votação simbólica pelo
então presidente da CUT, Artur Henrique
da Silva Santos, entendido como a agenda
da classe para os quatro anos que estariam
por vir. “Nossa presença ativa no processo
e no debate eleitoral deve buscar impedir
retrocessos, garantir e ampliar direitos dos
trabalhadores/as. Por isso, é fundamental

Dia Mundial
da Saúde

O

Dia Mundial da Saúde é comemorado
no dia 7 de abril, com o objetivo das
pessoas se conscientizarem sobre a importância da saúde nas suas vidas e no dia-a-dia,
além de descobrirem formas de se cuidarem.
Origem do Dia Mundial da Saúde
O Dia Mundial da Saúde foi criado
pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
em 1948, devido a preocupação de seus integrantes em manter o bom estado de saúde
das pessoas em todo o mundo, e também alertar a todos sobre os principais problemas que
podem atingir a população mundial. Então se
liga bancária (o), pois nossa categoria é recordista em problemas de saúde ocupacional.
Não seja a (o) próxima (o) a contribuir com o
aumento desta estatística. Se cuide!

eleger candidatos comprometidos com
as bandeiras da classe trabalhadora”, diz
o documento, com mais de 200 itens. Os
sindicalistas pretendem entregá-lo a todos
os candidatos à Presidência da República,
mas antecipam em uníssono apoio à eleição de Dilma Rousseff.
São Paulo, 9 de abril de 2014. As
centrais sindicais preparam para essa data
uma nova marcha conjunta. O objetivo é
cobrar do governo alguns daqueles mesmos itens que, na avaliação do hoje presidente da CUT, Vagner Freitas, se constituiriam “marcas” tão importantes para a
gestão da presidenta Dilma com foi para o
governo Lula o acordo nacional que levou
à política de valorização do salário mínimo - e que também só tem mais um ano
de validade. Freitas avalia que o governo
Dilma teve desempenho louvável ao conseguir manter a inflação sob controle, e
os níveis de emprego e de renda em alta.
Mas, na hora de levar um 10, ficou
devendo um apoio mais categórico à redução da jornada de trabalho e ao fim do
fator previdenciário. “Seriam as grandes

marcas que este governo poderia deixar”,
avalia Freitas, que mesmo assim antecipa: “Vou me lançar de corpo e alma pela
sua reeleição”. E explica. “Não é questão
de nome ou de partido, mas de projeto.”
Para ele, existem dois projetos em questão neste ano eleitoral, um no qual se permite vislumbrar a evolução dessa agenda
dos trabalhadores e outro que aponta para
um “retrocesso” que foram os anos Fernando Henrique. “Que conquista os trabalhadores têm para lembrar daqueles oitos
anos?”, distingue.
Fonte: Revista Brasil Atual

DENGUE

Aumento nos casos da doença em
Mairiporã põe população em risco

M

airiporã passa hoje por uma
séria crise no estado de saúde
de sua população. Apesar de
matéria de junho de 2013 da prefeitura
noticiar a dengue como doença erradicada (http://www.mairipora.sp.gov.br/
mairipora-e-considerada-area-livre-da-dengue/) o que se vê nas ruas e hospitais
mostra uma realidade bem diferente. Dados extra oficiais falam em mais de 750
casos, porém muitos ainda não foram notificados ou estão no aguardo. Há quem
afirme que passam de 2.000 casos de
dengue. Muitos estão sendo tratados em
Atibaia, com boa parte dos leitos do hospital tomados por pessoas de Mairiporã.
O comércio local está afetado
pela falta de funcionários, adoecidos ou
em tratamento. No site da vigilância estadual de Mairiporã, aparecem no sistema apenas 58 casos, mas o sistema não
está sendo alimentado porque o municí-

pio alega dificuldade no lançamento de
informações devido ao aumento de trabalho provocado pelos casos de dengue.
O Estado esta cobrando do municipio que alimente o sistema e atualize para poder haver ajuda estadual, o
municipio alega dificuldade de lançar
no sistema devido ao aumento de trabalho. A pergunta no ar é: quando o governador Alckmin (PSDB) e o prefeito
Márcio (PV) vão fazer algo em relação
ao problema?

Bang! Informativo do Sindicato dos Bancários • Guarulhos, março / 2014

3

BRADESCO

Sindicato interdita agência Terra Preta
por questão de segurança

Foto: Divulgação

pareceram ao local, fecharam
o estabelecimento e cobraram
do banco laudo técnico sobre a
segurança do prédio, a reforma
da agência e a verificação os
dispositivos de segurança exigidos por lei. Após negociação,
foi firmado compromisso de regularização dos problemas.

N

Visita

o último dia 11
os diretores do
Sindicato
dos
Bancários de Guarulhos
e Região do banco Bradesco receberam a visita
do novo gerente regional
Luis Fernando dos Santos. Na ocasião, foram
reafirmadas as disposições de manter negociações baseadas na justiça
do pleito e no respeito às
instituições
(Sindicato
e banco). Mediada pelo
presidente do Sindicato
Jessé Costa, o encontro
definiu também a apre-

Foto: Valdenir Silva

N

o feriado de carnaval o
banco foi alvo de assalto, com explosão dos
caixas eletrônicos, porta de entrada e vidros laterais, afetando
a estrutura do prédio. Ao saber
que após o feriado a agência
iria “funcionar normalmente”
os diretores do Sindicato com-

Luis Fernando dos Santos, novo gerente
regional da região
sentação posterior de documento com os problemas
nas agências de nossa base.

Mônica Rochedo e Adailton Nascimento, diretores do Sindicato e funcionários
do banco na paralisação em Terra Preta

FERRAZ DE VASCONCELOS

Manutenção gera baderna no Itaú

O

sindicato tem recebido denúncia de que gestor da agência do banco Itaú de Ferraz de Vasconcelos tem ofendido os dirigentes sindicais e a entidade chamando-os de “baderneiros”. Não bastasse
o Itaú colocar em suas agendas o dia 31 de março, como “Aniversário da
Revolução de 1964”, agora baixou o “espírito da Ditadura” no gerente
operacional da agência? A denúncia aponta também que ele diz não precisar do Sindicato, o que não é verdade, pois ele sabe que as conquistas
(reajuste, PLR, PPR, vale cultura etc) vêm por intermédio do Sindicato na
organização da luta do próprio bancário.
Tudo isso ocorreu porque o Sindicato solicitou a esse gerente que
fosse parado o serviço de manutenção da agência que estava sendo feito
durante o horário de expediente, prontamente negado. O problema só foi
resolvido ao entrarmos em contato coma a Diretoria de Relações Sindicais, que cobrou a suspensão do serviço.

CEF- agência funciona sem
extintores de incêndio

A

agência de Ferraz de Vasconcelos - Estação das Uvas, funciona sem
nenhum extintor na parte visível de sua dependência. Segundo a gerente geral eles estão em segurança (?) guardados no almoxarifado.
Isso ocorre desde a inauguração da agência que foi em agosto do ano passado.
Apesar de cobrarmos regularização a mais de três meses foi preciso conversar com a gerente e o setor de Logística da CEF, estabelecendo
o prazo de 30 dias para que seja reparada essa ilegalidade. Se isso não
acontecer, denunciaremos as autoridades competentes.

AÇÕES COLETIVAS

O

FGTS

Sindicato ingressou com processo coletivo
para revisão da correção do FGTS (Bang! 231
– novembro 2013), porém o processo está parado, pois o STJ determinou a suspensão de todas as
ações em tramitação na Justiça Federal que contestam
a correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) pela Taxa Referencial (TR). A questão sobre
o índice de correção que a Caixa Econômica Federal
deve aplicar na correção do FGTS tem gerado decisões
conflitantes em todo o Judiciário. Em algumas decisões, juízes de primeira instância têm entendido que a
TR não pode ser usada para correção e determinam que
a Caixa adote o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação, com
cotação superior. A decisão do STJ valerá para todos os
processos. Por enquanto, nos resta aguardar.
Fonte Seeb Guarulhos / Agência Brasil

Plano de Saúde Santander

As mudanças anunciadas unilateralmente pela
empresa encareceram o valor dos planos e inviabilizam seu acesso aos aposentados. Por conta disto, os
Sindicatos abriram processos coletivos contra essas
mudanças. Do Sindicato dos Bancários de Guarulhos
e Região, o processo foi distribuído na 1ª Vara do
Trabalho, em fase de aguardo da análise do juiz para
tramitação do processo (audiências, julgamento etc).
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8 DE MARÇO

Marcha das Mulheres - CUT reúne mais de 8 mil
solveram tirar a blusa e escrever frases no
corpo para cobrar o mesmo direito que os
homens têm em dias de calor, sem que
isso represente um convite à violência.
Crianças, acompanhadas principalmente das mães, também coloriram
a caminhada. Em alguns casos, antes
mesmo de nascer, como é o caso de Caetano, filho de Larissa Baptista, que fez
todo o percurso com a frase “meu corpo, minha escolha”, escrita na barriga de
oito meses e meio.

Foto: Divulgação

N

o Dia Internacional das Mulheres, o sol recebeu as mais de oito
mil manifestantes, que partiram
da Avenida Paulista e seguiram em marcha até a Praça Roosevelt, no centro da
cidade de São Paulo.
Durante o trajeto, algumas vestiam
preto e carregavam cartazes com a foto e o
nome de mulheres que foram assassinadas
em 2013. Outras, transformaram panelas
e latas em instrumento de luta e protesto.
Algumas, ao invés de vestir, re-

Diretoras do Sindicato na Marcha e na luta pelos direitos da
mulher (esq. para dir.): Elenice, Luíza, Adjanete, Silvana e Daniela

MUDANÇAS NO SINDICATO

Fotos: Divulgação

Saindo...

Por motivos pessoais,
Edcarlos da Silva, do
Banco do Brasil, renunciou ao cargo de
suplente do Conselho
de Representantes do
Sindicato dos Bancários
e Região, filiado à Cut,
não fazendo mais parte
da diretoria eleita para o
triênio 2013 – 2016.

Chegando...
Daniela Simões Cucio (à
esq.), do Bradesco e Sara
Cristina Lee Soares do Itaú,
diretoras sindicais das delegacias de Guarulhos e Arujá
respectivamente, foram liberadas do trabalho nas agências, ficando integralmente
à disposição para o trabalho
sindical. Bem vindas!

Cultural / Convênio
O Centro Musical Miotello oferece cursos
de diversos instrumentos:
Guitarra, Violão, Contrabaixo, Bateria, Teclado, Piano, Técnica Vocal,
Saxofone, Trompete, Flauta, Violino, entre outros. Contamos com Professores especializados nos cursos de Musicalização Infantil, Teoria, Percepção
Musical, História da Música e Prática de Conjunto.
Nossa estrutura dispõe de um Estúdio para ensaios onde preparamos
os alunos para ingressarem nas bandas que se apresentam nos eventos
organizados pela escola, tudo sob a supervisão de nossos profissionais.
Vale salientar que mais de 90% do nosso corpo docente possui formação acadêmica em Música ou Pedagogia, isso é garantia de qualidade
no aprendizado musical!
Mensalidade para os cursos de instrumento e técnica vocal:
R$175,00 - Promoção para pgtos. até data de vencimento: R$155,00
Conveniados ao Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região: R$150,00
(5% de desconto para familiares e dois cursos para o mesmo aluno): R$142,50
• Uma aula por semana, com duração de 50 minutos cada;
• Grátis: curso de Teoria e Percepção Musical, mediante formação de turma
(6 alunos).
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