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um jogo eletrizante, o HSBC derrotou
por 6 a 3 o Itaú Itaquá, sagrando-se
campeão invicto pela segunda vez
consecutiva, em mais uma campanha brilhante na competição. A surpresa do campeonato
ficou pela excelente campanha do Itaú Itaquá,
que participou pela primeira vez da competição, eliminando rivais de tradição alcançando
o vice campeonato da edição 2014. O terceiro
lugar foi conquistado pelo Santander, que venceu o Itaú Guarulhos pelo apertado placar de 4
a 3. O álbum completo das fotos você encontra em www.facebook.com/bangnet.oficial.

A equipe campeã, ladeada por Jessé Costa, presidente
do Sindicato (esq.) e Itanir Batista, secretário Geral da
entidade

Fotos: Valdenir Silva
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HSBC, Campeão invicto pela
segunda vez consecutiva!

Diretores do Sindicato, atletas, familiares e amigos na despedida da Copa Bancária 2014

Os estreantes do Itaú Itaquá, vice-campeões, com o técnico Ao diretor do Sindicato Caio Kikawa (dir.)
mais fashion da competição. As diretoras do Sindicato
coube a honra de entregar o troféu de 3º
Silvana Kaproski (dir.) e Adjanete entregaram o inédito troféu
colocado ao Santander

Os melhores goleiros da competição Daniel Rodrigues Adjanete entregou o troféu de artilheiro aos atletas
(esq.), do HSBC e Maurício Calister, do Itaú Guarulhos Eldrin Cristian (esq.) do Santander e André Stocco, do
receberam o troféu de Silvana Kaproski
HSBC, empatados com 10 gols cada

O Sindicato prestou homenagem ao Roberto de Carlos
(esq.) e Abel Marcos. Roberto foi árbitro das primeiras
edições do evento e ajudou bastante a competição
ao longo dos anos. Já Abel (bancário, ex diretor da
Associação em Guarulhos) foi um dos responsáveis
pela Copa Bancária existir.
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SEMINÁRIO

arco Civil da Internet foi tema de
debate do Seminário Sindical Internacional
“Comunicação: o desafio do
século”. O evento aconteceu
em 28 de abril no auditório
do Sindicato dos Metalúrgicos
do ABC (SMABC), em São
Bernardo do Campo, em São
Paulo.
O deputado federal
Alessandro Molon (PT-RJ),
Sergio Amadeu, professor da
Universidade Federal do ABC
e Omar Rincón, da Fundação
Friedrich Ebert (FES) da Colômbia foram os convidados
do debate nesse tema, que teve
a coordenação da secretária
de Comunicação da CUT-SP,
Adriana Magalhães. O evento
contou com o apoio da FES,
Fundação Perseu Abramo e
SMABC, e integra a progra-

mação de atividades que a
CUT-SP preparou para o 1º de
maio deste ano.

Foto: Divulgação
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Marco Civil da Internet foi
tema de destaque em seminário
Liberdade, neutralidade
e privacidade

Segundo Sergio Amadeu, o marco civil mantém a
qualidade da liberdade de internet ao aprovar o princípio
da neutralidade, mas alerta
que é preciso melhorar alguns
aspectos relativos à privacidade. “Seria um avanço não permitir que as empresas tenham
acesso aos dados de qualquer
usuário sem concordância
prévia”. Amadeu ressaltou
que garantir o princípio da
neutralidade na lei da internet
foi uma grande vitória, pois
impede que as operadoras de
telefonia controlem a internet,
que condicione o uso do tamanho da banda a produtos.

Zinho (à esq.) e Eduardo, diretores do Sindicato presentes no Seminário

Lei brasileira é referência para o mundo

A nova lei brasileira
virou uma referência mundial.
Segundo Molon, os criadores da web - o britânico Tim
Berners-Lee e o americano
Vint Cerf, declararam durante
visita ao Brasil: “o marco civil
não é o melhor dos mundos,
mas é o melhor do mundo”.
Do Sindicato dos Ban-

cários de Guarulhos e Região
participaram no Seminário
os diretores Valdenir Silva, o
Zinho, (Imprensa) e Eduardo
Capelo (diretor). Essa matéria
na íntegra você encontra em
www.bangnet.com.br ou www.
facebook.com/bangnet.oficial.
Fonte: CUT e Seeb Guarulhos

28 DE ABRIL

SAÚDE

“Dia Mundial em Memória das
Vítimas de Acidentes de Trabalho”

1ª Conferência Nacional de
Saúde do Trabalhador da CUT

Assédio Moral e Violência Organizacional estão entre os
motivos de adoecimento e acidentes com trabalhadores. Projetos que coíbem prática tramitam no Congresso
28 de abril é o “Dia
Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças
do Trabalho”, instituído em razão de um acidente que matou
78 trabalhadores em uma mina
nos Estados Unidos em 1969.

Assédio moral no
trabalho: uma prática
que adoece e mata

O assédio moral no
trabalho é um fenômeno observado em diversos países.
Embora não seja uma prática
nova ele ganha maior dimensão a partir dos anos 90 com
a implementação de novas
formas de gestão do trabalho
e intensificação da cobrança por produtividade. Como

consequência, há o aumento
de diversas formas de adoecimento mental, levando os
trabalhadores algumas vezes
ao suicídio.
Cobranças insistentes
por cumprimento de metas
inatingíveis, estímulo à competição exacerbada entre colegas, divulgação de rankings, exposição vexatória de
trabalhadores por não atingimento de níveis de produtividade impostos, são algumas
situações recorrentes.
*Essa matéria na íntegra você encontra em www.
bangnet.com.br ou www.facebook.com/bangnet.oficial.
Fonte: CUT Nacional

O

correu em Guarulhos a
1ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora da
CUT. Segundo Junéia Martins
Batista, secretária da CUT Nacional responsável pela área, o
objetivo central do evento foi
a consolidação da política de
Saúde do Trabalhador da CUT.
A Conferência contou
com a participação de quatro
palestrantes: Dr. Giovanni Alves, sociólogo e professor da
UNESP/Marília que abordou o
tema “Processo produtivo capitalista e Saúde do Trabalhador:
características e problemas dos
novos modelos de exploração
do trabalho”; Dr. Guilherme
Costa Delgado, economista e
consultor da Comissão Brasi-

leira Justiça e Paz, cujo tema
foi “Agrotóxicos, meio ambiente e modelo de desenvolvimento agrário”; Dr. Heleno
Rodrigues Correa Filho, médico epidemiologista da UNICAMP, falou sobre “Os novos/
velhos padrões de adoecimento
no trabalho”; e a Dra. Maria
Maeno, médica e pesquisadora
da Fundacentro, que abordou
os “Limites e possibilidades
dos modelos de intervenção”.
Silvana Kaproski, funcionária
do Itaú e diretora do Sindicato
como Secretária de Saúde participou do evento, que durou
três dias (23 a 25 de abril) e foi
realizado no Centro Cultural
Adamastor Guarulhos.
Fonte: CUT
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ATO

1º de Maio da CUT defende continuidade
do atual projeto político brasileiro
estão em compasso de espera no
Congresso Nacional.

Foto: Dino Santos - CUT

A

Comunicação:
O desafio do século

Adi dos Santos Lima, presidente da CUT-SP, organizadora das comemorações, avaliou que o tema adotado
este ano - “Comunicação: O Desafio
do Século” - foi mais do que acertado.
“Temos hoje em dia um monopólio elitista dos meios de comunicação, que quase sem parar transmite mensagens que desqualificam
ou fazem caricatura dos trabalhadores, e que pregam a demonização da
política. Grande parte do desencanto
com a política é fruto de anos e anos
de uma mensagem contra a política e
contra o povo”, comentou.

Foto: Divulgação

o longo de todo o dia, mais
de 100 mil trabalhadores e
trabalhadoras participaram
da comemoração, realizada no Vale
do Anhangabaú, capital paulista.
“Foi um 1º de Maio vitorioso
porque reunimos as principais centrais sindicais e não abrimos espaço,
em nosso palco, para representantes
das elites, dos empresários e de partidos que representam o retrocesso,
como aconteceu próximo ao campo
de Marte”, avaliou o presidente nacional da CUT, Vagner Freitas, ao mesmo
tempo em que criticou as celebrações
realizadas pela Força Sindical.
Para Vagner, a unidade das
centrais e a pauta essencialmente
classista defendida nesse 1º de Maio
vão impulsionar o movimento sindical na luta para destravar as reivindicações da classe trabalhadora que

Participação: mais de
100 mil trabalhadores
no Vale do Anhangabaú.
No destaque, diretoria do
Sindicato no ato

Fonte: CUT

DEMISSÕES

Bancos engordam cofres na base da demissão

O

maior lucro da história dos bancos e cortes de 16.852 postos
de trabalho em 30 meses. O
resultado do Itaú nos nove primeiros meses de 2013 atingiu
R$ 11,156 bilhões, crescimento de 5,8% em relação ao mesmo período do ano passado.
Mas no material institucional
de divulgação do balanço, destaque para o que o banco chama de Projeto Eficiência, por
meio do qual reduziu o número de trabalhadores de 104.022
em março de 2011 para 87.440

em setembro de 2013. Isso
significa extinguir 522 vagas
por mês em 30 meses.
No Bradesco não foi
diferente. Lucro líquido de R$
3,064 bilhões no terceiro trimestre – resultado que superou as expectativas de analistas de mercado. O montante,
terceiro maior da história entre os bancos para um terceiro
trimestre, representa alta de
7,1% em relação ao mesmo
período do ano passado. Mesmo com esse lucro volumoso, em relação a setembro de

2012 houve redução de 2.690
postos de trabalho. Somente
nos três últimos meses são
541 empregos a menos.
No Santander, a única
diferença está no lucro, em
queda. Foram R$ 4,335 bilhões no acumulado até setembro de 2013, o que representa
redução de 8,9% em doze meses e 0,2% no trimestre. Mas a
política de demissões é a mesma. Nos últimos 12 meses foram fechados 4.542 postos de
trabalho, sendo 1.124 apenas
nos últimos três meses.

ELEIÇÃO

Chapa 1 vence eleição na Cassi

A

Chapa 1 Todos pela
Cassi, apoiada pelo
Sindicato, Contraf-CUT e grande maioria do
movimento sindical bancário,
venceu a eleição para a renovação de parte da diretoria

executiva e dos conselhos deliberativo e fiscal da Caixa de
Assistência dos Funcionários
do Banco do Brasil.
Encabeçada
por
William Mendes, coordenador da Comissão de Empresa

dos Funcionários do BB, a
Chapa 1 obteve 31.545 votos (37,58%), contra 25.746
(30,67%) da Chapa 3, 14.041
(16,72%) da Chapa 4 e
12.603 (15,01%) da Chapa 2.
Fonte: Contraf-CUT

Reação

Esses dados demonstram que a luta desse
ano terá papel fundamental
no freio da ganância patronal. “Desde sempre, a resposta ao banqueiro se dá
na mobilização da categoria e na disposição na hora
do enfrentamento na nossa Campanha Nacional”,
aponta Jessé Costa, presidente do Sindicato.
Fonte: Seeb SP / Seeb Guarulhos

Ação 7ª e 8ª hora

A ação impetrada
pelo Sindicato e divulgada
no Bang! 234 (fev 2014)
sobre a 7ª e 8º hora no Banco do Brasil teve a data da
primeira audiência alterada
de 19 para 15 de maio. Resultado nas próximas edições do jornal.
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CONQUISTA

C

Adesão ao Vale Cultura cresce

onquistado na Campanha Nacional Unificada 2013, o vale
cultura já está nas mãos dos
bancários. O cartão funciona
como o de débito tradicional
e pode ser utilizado na compra de revistas, livros, show,
CDs e DVDs, ingressos de
cinema e teatro.

Todo mês R$ 50 são
depositados. Como o valor é
acumulativo, o trabalhador
pode juntar para comprar o
produto que desejar. Para
ter direito ao vale-cultura,
é necessário fazer a adesão junto ao departamento
de Recursos Humanos dos
bancos. Podem participar os

bancários que ganham até
cinco salários mínimos, ou
R$ 3.620 ao mês.
“Assim como o vale
refeição nos anos 90, muitos
estabelecimentos ainda não
estão preparados para aceitar
o vale cultura”, avalia Jessé
Costa, presidente do Sindicato. “Mas é uma questão de

tempo para isso acontecer”.
A diretoria do Sindicato indica a procura de informações
em http://www.cultura.gov.
br/valecultura e nos próprios
sítios das operadoras dos
cartões. Outra boa dica é o
usuário pressionar os estabelecimentos para adesão ao
programa.

ANOTE AÍ A PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS
25 ANOS DO SINDICATO E PARTICIPE CONOSCO:
CPA
De 21 de julho à 01 de agosto, de segunda à sexta das 19 às 22 h, no Sindicato dos Bancários de
Guarulhos e Região, na Rua Paulo Lenk nº 128, Centro de Guarulhos.
Valor para bancário sindicalizado: R$ 420 em 3 vezes. Venha estudar com a gente.
Professores capacitados, alto índice de aprovação ANBID, simulados, material via correio eletrônico.
Inscrições e maiores Informações pelo tel. 2440-7888.

Cultural

O que já rolou!

Até agora, foram 4 atividades comemorando os 25 anos do Sindicato: Peça “Carne”, show de Kátya Teixeira /
Amaury Falabela, Cine Debate com o filme “Garotas do ABC” e final da 28ª Copa Bancária. Continue participando
conosco das atividades gratuitas. Anote:
Maio:
18/05, domingo, 18 h, no auditório
do Sindicato dos Bancários de
Guarulhos e Região - CUT: Projeto
Dandô – show com Walgra Maria

Bumagny, com os quais tem várias parcerias.
30/05, sexta, a partir das 19 h no Nosso Clube da
Vila Galvão: Solenidade comemorativa dos 25 anos do
Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região - CUT.
Junho
01/06, domingo, 18 h, no auditório do Sindicato dos
Bancários de Guarulhos e Região - CUT: Projeto Guarumusic
- José Ricardo, show de lançamento do CD “Suíte Encontros”

Walgra Maria é cantora e compositora.
Aos 11 anos iniciou seus estudos de canto popular e violão.
Participou de vários festivais estudantis e regionais. Em seus
shows, Walgra nos convida para uma viagem às nossas raízes
e regionalidades, numa época de encantamento e beleza.

Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!

O jornal Bang! é uma publicação
Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!

Foto: Andre Stefano

28/05, quarta, 20 h, no auditório do Sindicato dos
Bancários de Guarulhos e Região - CUT: Show com
Luiz Pinheiro, que é psicanalista, poeta, compositor e
decantor. Suas músicas já
foram gravadas por Cássia
Eller, Arrigo Barnabé,
Luiz Gayotto e Vanessa

11/06 – quarta, 18 h, no auditório do Sindicato dos
Bancários de Guarulhos e Região - CUT: Cine Debate.
Exibição de filmes e discussão sobre tema, produção e
contexto histórico da obra.

do Sindicato
Itaquaquecetuba,
Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!
Arujá, Ferraz de Vasconcelos e Mairiporã.
Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!
Endereço: Rua Paulo Lenk, 128 - Centro - GuaruBang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!
lhos - CEP 07094-040 - fone 2440-7888
Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!
dos Bancários de Guarulhos,
Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!

Julho
06/07, domingo, 18 h, no auditório do Sindicato
dos Bancários de Guarulhos e Região - CUT: Projeto
Guarumusic - Show de MPB com o músico guarulhense
Aldo di Julho.
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