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Conferência em SP homenageou Gushiken 
e destacou 25 anos do Sindicato

A 16ª Conferência Estadual 
dos Bancários, realizada 
em 19/07 sob a organiza-

ção da FETEC-CUT/SP, definiu 
as propostas que foram levadas 
para a Conferência Nacional 
dos Bancários (a divulgação da 
“Nacional “ ocorrerá no próximo 
Bang!), apontando como priori-
tária a luta por valorização profis-
sional e por melhores condições 
de trabalho, com mais saúde, se-
gurança e qualidade de vida aos 
trabalhadores dos bancos.

25 Anos – Na mesa de 
abertura, foi dada a palavra a Jes-
sé Costa, presidente do Sindicato 
dos Bancários de Guarulhos e 
Região, que destacou os 25 anos 
de vida e de luta da entidade, com 
a entrega de lembrança comemo-
rativa aos presidentes das entida-
des sindicais bancárias presentes 
à Conferência.

Exemplo de luta – Antece-
dendo o conjunto dos debates, a 16ª 
Conferência Estadual dos Bancá-
rios homenageou o ex-presidente 
do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região, deputado 
federal constituinte e ministro do 
governo Lula, Luiz Gushiken, fa-
lecido em 13 de setembro de 2013.

Por meio de um vídeo, a 
FETEC-CUT/SP resgatou a traje-
tória de lutas daquele que foi um 
dos grandes batalhadores contra 
a Ditadura Militar e expoente do 
novo sindicalismo, e fundador do 
Partido dos Trabalhadores e da 
Central Única dos Trabalhadores.

Ao homenagear Luiz Gushi-
ken, a FETEC-CUT/SP reforça o 
exemplo de garra e perseverança de 
quem nunca desistiu de lutar.

Fontes: Lucimar Cruz 
Beraldo e Seeb Guarulhos
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Sindicalistas prestaram bonita homenagem ao Gushiken. Ao microfone, sua 
esposa Elisabeth Gushiken agradece e fala da vida ao lado do incansável samurai

Jessé Costa falou sobre a importância dos 25 anos do nosso Sindicato e entregou 
brinde comemorativo (destaque) aos presidentes e representantes das entidades

Fotos: Valdenir M
. Silva

Festa do Dia do Bancário, 29 de agosto. 
Vai perder?

De volta no Neo Geo Boliche , com música, animação, boliche e muito agito!!! 
Veja na página 4 todos os detalhes para não ficar de fora deste grande evento!!!
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Mudanças na previdência
O Bradesco vai promover altera-

ções no plano de previdência 
complementar dos funcionários. 

A apresentação oficial dessas mudanças 
à Comissão de Organização dos Empre-
gados (COE) aconteceu em 21 de julho, 
na Cidade de Deus. A diretora do Sindica-
to dos Bancários de Guarulhos e Região 
e funcionária do banco, Daniela Simões 
participou da reunião.

A COE já havia conversado com 
a direção do Bradesco em maio, quando 
reivindicou uma reunião ampliada onde 
pudesse trazer mais representantes para o 
debate, assim como uma assessoria para 
analisar detalhadamente a proposta.

Na reunião do dia 21, o banco re-

forçou que as mudanças devem ser imple-
mentadas a partir de outubro, não haven-
do espaço para mudanças. O movimento 
sindical, porém, reivindica a possibilida-
de de propor alterações se os trabalhado-
res julgarem necessárias.

Os representantes dos trabalha-
dores contam com a assessoria do espe-
cialista em previdência complementar 
Ricardo Sasseron, que é vice-presidente 
da Associação Nacional dos Participantes 
dos Fundos de Pensão (Anapar).

“É fundamental a abertura de um 
processo de negociação com o movimen-
to sindical para garantir aos trabalhadores 
a possibilidade de optar pelas melhores 
condições para seu plano de previdência 

complementar”, reforça Sasseron.
Após a explanação oficial do Bra-

desco, o movimento sindical irá se reunir 
mais uma vez para ratificar sua posição 
final com relação às alterações e divulga-
rá os prós e contras das mudanças, salien-
tando o direito dos que contribuem em 
participar das decisões. 

BRADESCO

Falta de água em São Paulo já causa
3 mil demissões

A Federação das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp) di-
vulgou em julho um estudo que 

mostra os estragos causados pela crise de 
abastecimento de água que atinge a po-
pulação paulista. O levantamento foi fei-
to entre os dias 12 e 26 de maio com 229 
empresas de micro e pequeno porte (até 
99 empregados), 140 de médio porte (de 
100 a 499 empregados) e 44 de grande 
porte (500 ou mais empregados). A pes-
quisa revela que já foram fechados mais 
de 3 mil postos de trabalho devido à falta 
de água. As demissões decorrem da re-
dução do ritmo da produção e da queda 
da produtividade das indústrias pela falta 

do recurso hídrico. A tendência, segundo 
a Fiesp, é que o quadro se agrave ainda 
mais nos próximos meses.

O ‘volume morto’ está
morrendo

A Fiesp ainda não divulgou estu-
dos sobre a região metropolitana de São 
Paulo, a mais afetada em função do co-
lapso do Sistema Cantareira. Mas há rela-
tos de que várias indústrias da capital e do 
entorno já sofrem com a crise de abasteci-
mento. Na semana passada, o Instituto de 
Defesa do Consumidor (Idec) divulgou 
relatório confirmando o vertiginoso au-
mento das reclamações dos consumidores 
residenciais.

Quase dois meses após o início 
do bombeamento do “volume morto”, o 
nível de água atingiu 18,2% no Sistema 
Cantareira, segundo a empresa estatal. 
Em 16 de maio, quando as bombas come-
çaram a sugar a reserva técnica, o nível 
saltou 8,2 pontos percentuais em um dia, 
para 26,7%, com acréscimo de 182,5 bi-
lhões de litros de água.

Agora, ele já esta novamente em 
perigo, com a queda dos últimos dias. O 
governador Geraldo Alckmin (PSDB), 

porém, insiste em afirmar que não haverá 
racionamento e que as reservas são sufi-
cientes até início de 2015.

São Pedro é inocente!
O governador, candidato à reelei-

ção, também insiste em culpar a falta de 
chuvas pela crise da água em São Paulo, 
sem assumir responsabilidades por de-
núncias de falta de investimentos e plane-
jamento no setor.

Diante da crise, o texto de reno-
vação da outorga já indicava as medidas 
urgentes: 1) Redução da dependência do 
Sistema Cantareira, criando fontes alter-
nativas; 2) Combate às brutais perdas de 
água da Sabesp; 3) Aumento da coleta e 
do tratamento do esgoto. Nenhuma delas 
foi executada a contento. Além disso, para 
saciar o apetite dos acionistas por lucros, 
houve redução dos investimentos no setor 
e a Sabesp ainda demitiu trabalhadores e 
reduziu a manutenção do sistema.

Altamiro Borges, na Carta Maior 
publicado 21/07/14

• Íntegra da matéria em
 www.bangnet.com.br ou www.facebook.

com/bangnet.oficial. 

CRISE DA ÁGUA

Entidade do setor industrial paulista mostra que os estragos causados pela 
crise de abastecimento de água no estado já vão além das torneiras secas

Sistema Cantareira seca a cada dia e amplia profundidade 
da crise de abastecimento em São Paulo
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É festa no Neo Geo – 29 de agosto
Anote aí na agenda: no dia 29 de agosto os bancários de Guarulhos e Região 

comemoram, em grande estilo, o dia do bancário e os 25 anos da entidade, 
de volta ao Neo Geo Boliche. Animação, esporte, comes, bebes, música e 

energia. Para não ficar de fora, leia as orientações e participe!!! MAS ATENÇÃO: 
as reservas serão feitas EXCLUSIVAMENTE por e-mail, de 11 a 22 de agosto 
em: festa2014@bangnet.com.br. Estarão disponíveis 400 reservas, distribuídas 
proporcionalmente à quantidade de sindicalizados por banco.

DIA DO BANCÁRIO E 25 ANOS DO SINDICATO

• Bancário sindicalizado tem direito a incluir gratuitamente APENAS seu nome na lista, reservado exclusivamente pelo e-mail festa2014@
bangnet.com.br, com o título Festa, contendo nome completo, banco e agência e telefone para contato. A confirmação será feita por resposta 

no próprio mail. IMPORTANTE: o correio eletrônico festa2014@bangnet.com.br somente estará disponível de 11 a 22 de agosto. 
NÃO SERÃO COMPUTADAS RESERVAS FEITAS ANTES OU DEPOIS DESTAS DATAS E NEM LISTAS COM VÁRIOS NOMES POR BANCÁRIO.

• CONVIDADO: bancário que queira levar alguém tem direito a um acompanhante, ao valor de R$ 50, pago SOMENTE na sede da 
entidade, de 11 a 22 de agosto, das 9h às 17 h

• DÚVIDAS, entre em contato pelo fone 2440-7888 ou escreva para o próprio mail da festa.

SERVIÇO
• Festa do Dia do Bancário e 25 anos do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região

• 29 de agosto, sexta, das 20 h às 24 h
• Neo Geo Bowling - Rodovia Presidente Dutra, Saída 225

Itapegica - CEP: 07034911 - GUARULHOS – SP

No momento do fechamento desta 
edição, acontecia a Conferência 
Nacional dos Bancários, com 12 

representantes eleitos pelo Sindicato dos 
Bancários de Guarulhos e Região. Aces-
se as informações que definiram a pauta 
de reivindicações 2014 – 2015 em www.
bangnet.com.br ou www.facebook.com/
bangnet.oficial. Cobertura completa na 
próxima edição do Bang!

CAMPANHA NACIONAL

www.bangnet.com.br www.facebook.com/bangnet.oficial

Convênios

Consulte condições 
para bancários 
sindicalizados

Av. Doutor Timóteo Penteado, 161 Centro - ( 4965-1660


