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25 anos: trajetória de
luta e conquista

N

sos bancários e familiares puderam reviver um pouco da trajetória do Sindicato em fotos e
vídeos, além do testemunho dos
diversos palestrantes. Ao final
ainda houve um grande show
com Rosane e Bando. A solenidade ficará gravada na memória
de cada um que fez e faz parte
dessa história! Nos próximos
Bang’s, no sítio e facebook do
Sindicato você acompanhará a
cobertura completa e fotos oficiais do evento. Parabéns!

Fotos: Eduardo Jacupini

a última sexta-feira de
maio o Sindicato dos
Bancários de Guarulhos
e Região realizou sua concorrida solenidade comemorativa
dos 25 anos da entidade. Foi um
momento de reencontro e de reafirmação da disposição em continuar no caminho da luta dos
trabalhadores por uma sociedade
cada vez mais justa e igualitária.
Personalidades do meio
político e sindical, diretores e
ex-diretores da entidade, diver-

Os pioneiros que foram diretores da Associação dos Bancários
de Guarulhos e Região, período pré-Sindicato (85 à 89)

Primeira direção do Sindicato: estes fundaram
a entidade, em 1989
Ao microfone, Jessé Costa na mesa de abertura que contou
com (esq. p/ dir.) Luiz Cláudio Marcolino (dep. Est. PT),
Rogério Vieira (coord. subsede Cut Gru), Edvaldo Rodrigues
(dir. Patrimônio Apecef), José Aparecido (o Chocolate,
diretor executivo da Afubesp), vereador Prof. Auriel (PT
Guarulhos), além de Benedito Aparecido (Benê, presidente
do PT Guarulhos, representando o pref. Almeida), José
Luiz (pres. Proguaru), Paulo Malerba (vereador PT Jundiaí)
Alencar Ferreira (dep. Est. PT) e Janete Pietá (dep. Fed. PT).
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MANDATO PARTICIPATIVO

Diretores do Sindicato participam de
plenária do Deputado Luiz Cláudio Marcolino
Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro da capital, lideranças comunitárias, vereadores
de diversas cidades e lideranças do PT,
tanto nacional quanto estadual.
O atual ministro das Relações Institucionais, Ricardo Berzoini e o ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha e pré-candidato ao Governo do estado de São
Paulo também puderam compartilhar suas
histórias de luta ao lado de Marcolino
.
Fontes: sítio pessoal de Luíz Cláudio /
Seeb Guarulhos

Foto: Paula Ribas

A

quadra do Sindicato dos Bancários de São Paulo lotou em 31 de
maio, para acompanhar a Plenária de avaliação e prestação de contas do
mandato do deputado estadual Luiz Claudio Marcolino (PT – SP).
Cerca de 1.300 pessoas vieram de
todas as regiões da Grande São Paulo, interior e litoral do estado para prestigiar o
evento. Sindicalistas, entre eles diretores
do Sindicato dos Bancários de Guarulhos
e Região, membros de movimentos de
moradia, movimentos sociais das zonas

Dep. Marcolino (de vermelho), Padilha (de óculos) e
convidados participantes da plenária

SAÚDE

Diretora de Saúde da Federação visitou Sindicato
Foto: Valdenir Silva

E

m 26 de maio esteve em nosso Sindicato participando da reunião a bancária do Itaú Adma Maria
Gomes, atual Secretária de Saúde e Condições de
Trabalho da Federação dos Bancários de SP - Fetec CUT.
Adma, que também é diretora do Sindicato dos
Bancários do ABC, palestrou sobre o novo modelo de
perícia proposto pelo INSS e seus impactos sobre a categoria. Na ocasião, a diretoria dos Bancários de Guarulhos
e Região também reafirmou nosso compromisso em defesa do Sistema Único de Saúde, que coincidentemente
completa 25 anos, assim como nosso Sindicato.

Adma Gomes, durante reunião no Sindicato

FISCALIZAÇÃO

Sindicato se reúne com secretário municipal
para discutir interdição de agências

A

pós a interdição de duas agências
bancárias (uma do Santander e uma
do Itaú) pela Prefeitura Municipal de
Guarulhos - PMG, o Sindicato dos Bancários
de Guarulhos e Região se reuniu com o Secretário Paulo Carvalho, que está à frente da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, responsável pelas fiscalizações que estão sendo
realizadas.
A iniciativa de intermediar uma discussão entre os bancos e a PMG busca uma solução que atenda a todas as questões legais e de
segurança destes espaços públicos, diminuindo o transtorno que o fechamento de agências

causa à população e funcionários. “Apoiamos
plenamente as fiscalizações que vem sendo realizadas pela prefeitura. Entendemos inclusive
que seu objetivo é conquistar ambientes mais
seguros para todos, por isso promoveremos
esse espaço de diálogo entre as partes envolvidas para que, atuando de forma preventiva,
se corrija eventuais problemas reduzindo os
transtornos à população”, afirma Jessé Costa,
presidente do Sindicato.
O convite para participar da reunião, que
ainda não tem data marcada, se estenderá a todos os bancos e posteriormente informaremos o
resultado no Bang!
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SANTANDER

jornada nacional de luta dos trabalhadores do Santander teve sua
apoteose em frente a sede nacional do banco, em São Paulo, no dia 27
de maio, após mais de duas semanas de
mobilizações e protestos em todo o país.
As cópias de 25 mil cartas assinadas por clientes insatisfeitos de todo
o Brasil pedindo a contratação de mais
funcionários e a redução do valor das tarifas deram três voltas ao redor do imenso prédio que abriga a diretoria executiva
e a presidência do Santander no país.
Uma comissão de dirigentes
sindicais entregou à diretora de Recur-

sos Humanos, Vanessa
Lobato, as milhares de
cartas endereçadas ao
presidente do banco,
Jesus Zabalza, reivindicando a revisão da atual
gestão da empresa. Vanessa se comprometeu a levar o pleito
da reunião a Zabalza. Os diretores do
Sindicato dos Bancários de Guarulhos
funcionários do Santander participaram
do ato e avisaram que o banco terá mais
surpresas se continuarem demitindo.
Fonte: Seeb SP / Seeb Guarulhos

BB

ELEIÇÃO PARA DELEGADO
SINDICAL

O

Sindicato dos Bancários de
Guarulhos e Região promove as eleições dos DELEGADOS SINDICAIS do Banco do Brasil,
conforme previsto na cláusula 54ª do
Acordo Coletivo de Trabalho. As inscrições estarão abertas de 11/06/2014 a
11/07/2014 e as eleições ocorrerão de 14 a 18/07/2014 nas agências.
São requisitos para candidatura estar lotado na dependência
para cuja representação se candidata, respeitando-se ainda a seção,
no caso de esta ser apartada fisicamente da dependência de lotação.
Outro requisito para posse nesta função é não estar respondendo a
ação disciplinar, desde sua instalação até o cumprimento da sanção.
De acordo com o Art. 2º do ACT, poderemos eleger até 07
delegados em nossa base (01 delegado para cada grupamento de
80 funcionários na base), cujo mandato será de 01 ano.
São atribuições do Delegado Sindical:
Art. 5º. Compete ao Representante Sindical de Base:
a) representar junto ao Sindicato os funcionários da dependência
em que foi eleito;
b) manter contato permanente com os colegas da dependência
em que foi eleito, debatendo e organizando as reivindicações,
manifestações, críticas e sugestões para melhoria das condições
de trabalho, encaminhando-as ao Sindicato e à Administração;
c) responsabilizar-se, subsidiariamente à direção sindical, pela
distribuição dos boletins e publicações que digam respeito aos
funcionários e Sindicatos;
d) encaminhar reivindicações específicas dos funcionários, na forma estabelecida entre o banco e o Sindicato dos Trabalhadores.
Em caso de dúvida, entre em contato pelo fone 24407888, com João Cardoso ou Elenice Sanson. Demais informações sobre o Representante Sindical de Base - Delegado Sindical,
podem ser consultadas pelo link:
http://www.contrafcut.org.br/download/convencao_acordo/13102211466.pdf.

Manifestação cobrou responsabilidade do
banco. No destaque, Carlos Gomes, diretor da
nossa entidade, com cheque que representa os
polpudos bônus pagos a altos executivos

ARTIGO

Chega de dar ouvidos aos
enganosos oráculos da
pilantragem!

Excelente reflexão sobre a atuação do sistema financeiro,
mais precisamente dos bancos. Escrito pelo jornalista
Mauro Santayana em seu blog, reproduzido na íntegra em
www.bangnet.com.br
Comissão Européia acusou, formalmente, na semana passada, os bancos HSBC, Crédit Agricole e JP
Morgan, de promover acordos, por debaixo do pano,
para manipular a taxa interbancária EURIBOR – que afeta
diretamente o custo dos empréstimos para os tomadores.
Do golpe, participavam também o Barclays, o Societé Generále, o Royal Bank of Scotland, e o Deutsche Bank,
já condenados, pelo mesmo crime, em dezembro, a pagar
multa de mais de um bilhão de euros.
O Deutsche, maior banco da Alemanha, teve de ser
capitalizado em 8 bilhões de euros, esta semana, para não
quebrar. O Banco Espírito Santo, de Portugal, também a
ponto de quebra, foi acusado, pela KPMG, de graves irregularidades em suas contas. E o Crédit Suisse foi condenado
a pagar 2,6 bilhões de dólares à justiça dos EUA, por favorecimento ao desvio de divisas e à sonegação de impostos.
Para Bertold Brecht, era melhor fundar um banco que
assaltá-lo. E Bernard Shaw lembrava que não há diferença
entre o pecado de um ladrão e as virtudes de um banqueiro.
Mas, no Brasil, continuamos ouvindo, como se fossem oráculos, a opinião dos banqueiros estrangeiros, que só
estão em nosso país para organizar a espoliação sistemática
de nossas riquezas e do nosso mercado.
Lá fora, a opinião pública chama essa gente de banksters, unindo em uma só palavra o termo bankers (banqueiro)
e gangsters (bandidos).
Aqui, o que diz um representante deles – que estão
quebrando ou são acusados de crimes em seus países de origem – é sagrado.

A

Fotos: Divulgação

A

Sede do banco é palco de ato
contra demissões
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ANOTE AÍ A PROGRAMAÇÃO
COMEMORATIVA DOS 25
ANOS DO SINDICATO E
PARTICIPE CONOSCO:
CPA
De 21 de julho a 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
Junho
Cine Debate. Data e exibição a confirmar.
Exibição de filmes e discussão sobre tema,
produção e contexto histórico da obra.
Foto: Andre Stefano

Julho

Convênio
Desconto de 5 % para bancários
sindicalizados (apresentar
carteirinha ou holerite)

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.
Aldo tem parceria com nossa entidade
O músico Aldo
di Julho realiza
o projeto “A 7 –
Violão na comunidade”, financiado pelo nosso
Sindicato, onde são ministradas aulas de violão
na região do bairro Presidente Dutra. No futuro,
os próprios alunos serão multiplicadores desse
projeto. É a arte tirando as crianças e adolescentes da rua e indicando um futuro promissor!
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!

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!
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