w w w. b a n g n e t . c o m . b r

FETEC/SP

ANO XXI - Nº 238 - ABRIL/2014 - ÓRGÃO INFORMATIVO DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE GUARULHOS E REGIÃO

LONGEVIDADE E LUTA!

Sindicato completa 25 anos de luta

O

dia 05 de maio marca
a data em que, 25 anos
atrás, assumia a primeira diretoria eleita para mandato
sindical em Guarulhos e Região. Oriundos das lutas políticas dos anos 80 e das grandes
greves da categoria na década,
alguns bancários de Guarulhos
faziam parte da então Associação (1985) que viria a se tornar
uma Regional do Sindicato dos
Bancários de São Paulo.
A transição para Sindi-

cato ocorreu de forma natural,
trazendo maior autonomia aos
bancários de Guarulhos, Itaquaquecetuba, Arujá, Ferraz
de Vasconcelos e Mairiporã. A
responsabilidade também aumentou, porém o alinhamento
político com o Sindicato de São
Paulo e a combatividade dos dirigentes fizeram deste Sindicato
um dos principais protagonistas
das lutas de classe e lutas sociais
de suas cidades, projetando um
futuro de solidez e conquistas!

Nesses 25 anos, destacam-se a defesa incansável dos trabalhadores, seja nos seus direitos
trabalhistas, seja nas disputas políticas para o bem
comum da sociedade. O compromisso selado há
25 anos continua vivo no semblante da entidade,
nesses mais de 8 mandatos de servidão à causa
dos trabalhadores. Nesse ano tão importante, comemore e lute cada vez mais por essa causa. Ela é
sua e da sociedade. Parabéns, Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região!

1994

Passeata na greve dos bancários de Guarulhos,
na Av. Dom Pedro em 1990

Em 1994, na construção da Sede Própria do Sindicato dos Bancários de
Guarulhos e Região

Em 1993, lutando contra a política econômica
de arrocho do governo FHC

Diretoria do Sindicato nas celebrações do Dia do Trabalhador em 2004

1993

2004
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1990

Diversidade de atuação
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8ª MARCHA DA CLASSE TRABALHADORA

Em abril, mais de 40 mil lotaram ruas de SP
Entre as principais
reivindicações, estão
a redução da jornada
para 40 horas semanais, fim do fator previdenciário, correção
da tabela do Imposto
de Renda, arquivamento do PL 4.330
e manutenção da política de valorização
do salário mínimo.
Vagner Freitas disse que a Marcha vai pressionar o Diretores do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região na 8ª Marcha da Classe Trabalhadora
Executivo e o Convoto e para ter voto de trabalhador (a)
gresso Nacional (Câmara e Senado) a
tem de atender a pauta da classe trabaretomar negociações da pauta dos(as)
lhadora”, disse o dirigente.
trabalhadores (as). “O Congresso tem de
aprovar a nossa pauta. Esse é o momenFonte: Central Única dos Trabalhadores
to. Em ano eleitoral, eles vêm atrás de

Foto: Divulgação

M

ais de 40 mil pessoas acompanharam a marcha, ocorrida
em São Paulo na região central
e Praça da Sé, onde foi realizado o ato
político, com a fala dos presidentes das
seis centrais sindicais. A marcha é um ato
unitário organizado conjuntamente pela
CUT, CGTB, CTB, Força Sindical, Nova
Central e UGT. Rádios e sites da chamada grande mídia, com exceção da CBN,
insistiam em noticiar que apenas 3 mil
pessoas participaram da marcha.
Segundo o presidente da CUT, o
foco da marcha é voltado à classe trabalhadora. “É absolutamente sindical. Fala
da pauta da classe trabalhadora, entregue
a algum tempo aos governantes. Vamos
reentregar a pauta ao governo, ao Legislativo, ao Judiciário”, afirmou Vagner Freitas. “Avançou muito pouco (a pauta). Praticamente ficou estagnada”, acrescentou.

VISITA

Deputado Estadual Luiz Claudio Marcolino
visitou Sindicato
Bancários da América Latina,
o Sindicato de São Paulo.
Dentre outros temas,
Luiz Cláudio falou sobre seu
vasto trabalho na Assembléia
Legislativa, seus projetos sociais e iniciativas além da atual crise da água, consequência
da falta de investimentos do
governo Alckimin no setor.

Fotos: Divulgação

O

Sindicato recebeu
em 04 de abril o deputado estadual Luiz
Cláudio Marcolino (PT), que
realizou uma prestação de
contas do seu mandato e também uma análise de conjuntura política. Luiz Cláudio,
bancário do Itaú, foi presidente do maior Sindicato de

Diretores do Sindicato com o Dep. Luiz Cláudio (no destaque)

RECONHECIMENTO

Foto: Adailton Patrício

Diretora do Sindicato Luiza Helena
foi homenageada

A

Associação dos Moradores do Parque
Jandaia e a igreja Apostólica Internacional Vida Plena conferiram à diretora
Luiza Helena, funcionária do Itaú e diretora do
Sindicato, uma homenagem de Honra ao Mérito, cujo tema “Mulher que Faz Acontecer”
fez menção ao seu trabalho no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.
“É uma honra e um privilégio fazer parte de

um Sindicato preocupado com as questões sociais, uma vez que minha militância no tema é
viabilizada por esta entidade”, informa Luíza,
feliz em contribuir com a causa em questão.
“O princípio básico daquele que é craque em
algum tipo de atividade é gostar do que faz.
Eu amo o que faço e fico honrada em receber
essa homenagem, sabendo que contribuí para
ver uma criança feliz”, conclui Luíza.
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GRUPO SANTANDER BANESPA

Reajuste do Cabesp Família “tira” a saúde
de seus usuários

O

s recorrentes reajustes acima da
inflação aplicados no Plano Cabesp Família, que não possui uma
fiscalização da Agência Nacional de Saúde
(ANS) por ser de autogestão, está tirando
- ironicamente - a saúde de seus usuários.
A história vem se repetindo ao longo dos anos: em 2012, o aumento foi de
22,01% e provocou a evasão de inúmeras pessoas, conforme noticiou a Afubesp
com a publicação de cartas de associados
enviadas à entidade na época. Em 2013,
o índice foi de 11% e também causou revolta nos usuários, tornando a situação
cada vez mais insustentável. Agora, em
2014, a Cabesp anuncia o maior reajuste

dos últimos tempos: 30,44%, um índice
que irá elevar as mensalidades a níveis
impraticáveis.
Com os aumentos aplicados apenas nos últimos três anos, o valor a ser
pago mensalmente a partir de 1º maio
teve um crescimento perto dos 77%, levando em consideração o efeito cascata.
De acordo com a subseção do Dieese da Contraf-CUT, uma pessoa com mais
de 60 anos, que tenha feito sua adesão ao
Cabesp Família até 31/12/2003, vai passar
a pagar R$ 1.648,37, caso tenha optado por
acomodação individual, ou R$ 1.360,67 se
escolheu por quarto coletivo. Quem consegue arcar com tal despesa?

ITAÚ

Teste de fumaça causa
pânico e confusão

A Afubesp informa que estuda
medidas para defender os direitos dos
usuários do Cabesp Família e orienta
os colegas a assinarem a petição online que reivindica a redução do índice
do aumento. Até agora, o documento
virtual está com 1.160 assinaturas.
Para ajudar no debate de
ideias, a Afubesp criou um grupo no
Facebook chamado Cabesp - Mãos
Dadas pela Cabesp, aberto a todos
os usuários da Caixa Beneficente.
Fonte: Afubesp

ECONOMUS

Apoiamos Adriana Ferreira
para o Conselho Deliberativo
do Economus

D

e 23 de abril a 12 de maio
os participantes da ativa
e aposentados votam na
eleição do Economus para renovação dos Conselhos Deliberativo
e Fiscal. Os funcionários da ativa
votam por meio do SisBB e os aposentados pela página do Economus
(www.economus.com.br).
Os bancários precisam voltar a ter voz nas instâncias decisórias de seu instituto de previdência
complementar e assistência à saúde, o Economus. É com esse objetivo que Adriana Ferreira concorre
ao cargo de conselheira deliberativa da entidade.
“Adriana tem uma importante atuação na luta em defesa dos
trabalhadores, que a capacita a atuar
por uma gestão democrática e justa
no Economus, com melhoria nos
atendimentos de saúde e na administração dos planos de previdência.
Por isso, tem o apoio de toda a base
da nossa federação cutista”, afirma
Luiz César de Freitas, o Alemão,
presidente da FETEC-CUT/SP.
Adriana ingressou na antiga

Foto: Divulgação

O

banco Itaú vem realizando teste de fumaça em algumas agências de nossa
base, para análise dos equipamentos que
avisam sobre problemas como fogo e focos de
incêndio, por exemplo. Até aí tudo bem, pois é
importante testar a segurança destes equipamentos. O problema é que em alguns locais o teste
ocorre na hora do expediente, com clientes e funcionários entrando em pânico e correndo riscos
de acidente.
“É importante termos equipamentos de
segurança funcionando nas agências”, informa
Jony Helde, funcionário do banco e diretor sindical da Fetec em Guarulhos, “mas não podemos
expor funcionários e
clientes ao desgaste
físico e emocional
de um teste deste
calibre, que pode
gerar pânico por parecer incêndio real”.
O Sindicato está
cobrando do banco
que atitudes como
essa não se repitam
e sejam feitas fora
do horário de trabalho, sem clientes ou
funcionários.

Proteste

Diretores do Sindicato dos Bancários de Guarulhos
e Região apoiam Adriana na eleição
Nossa Caixa há 13 anos e atualmente ocupa a função de gerente de
relacionamento. É formada em Administração, com especialização em
Gestão Financeira, além de possuir
as certificações CPA10 e CPA20.
Diretora do Sindicato dos Bancários
de São Paulo, Osasco e Região, também é conselheira da Anapar (Associação Nacional dos Participantes
dos Fundos de Pensão).

Fonte: Fetec SP
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ANOTE AÍ A PROGRAMAÇÃO
COMEMORATIVA DOS 25 ANOS DO
SINDICATO E PARTICIPE CONOSCO:
Abertas Pré-Inscrições para o Curso de Violão no
Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região

Curso de Violão

O Sindicato em parceria com o Centro Musical Miotello
oferece agora aos bancários (as) e seus dependentes
aulas de violão na sede do Sindicato. As aulas serão
individuais, em duplas ou trios. Os interessados devem
inscrever-se pelo telefone 2440-7888 ou enviar um
email para contato@bangnet.com.br com nome, idade,
banco, agência e telefone para contato e informar qual a
disponibilidade de dia e horário para as aulas.

COPA BANCÁRIA
Está chegando a grande final! No dia 03 de maio o Sindicato fechará em grande estilo
o Campeonato. Participe, acompanhando a tabela, resultados, locais e horários dos
jogos em www.bangnet.com.br ou facebook.com/bangnet.oficial. Até o fechamento
desta edição, já estavam classificados para as quartas de final o HSBC e o Itaú Itaqua.

Cultural

O que vem por aí!
Foi um sucesso o primeiro evento do projeto Dandô no Sindicato! Amauri Falabela e Katya Teixeira proporcionaram
um belíssimo show musical. Confira o calendário e participe das próximas atividades gratuitas!
Abril
30/04, quarta, 19 h – Cine Debate, no
auditório do Sindicato dos Bancários
de Guarulhos e Região. Filme: Garotas
do ABC. Após, bate papo com pessoas
ligadas a produção da obra.
Maio:
Data a definir: Coquetel comemorativo
dos 25 anos do Sindicato;

Junho
01/06, domingo, 18 h – Projeto
Guarumusic – José Ricardo, show de
lançamento do CD “Suíte Encontros”
11/06, quarta, 19 h – Cine Debate.
Exibição de filmes e discussão sobre
tema, produção e contexto histórico da obra
Julho
06/07 – Projeto Guarumusic – Show
de MPB com o músico guarulhense
Aldo di Julho.

18/05, domingo, 18 h: Projeto Dandô –
show com Walgra Maria
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