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MULHERES

Mês das mulheres: luta e
apresentação de propostas

E

m 08 de março comemora-se o
Dia Internacional das Mulheres. Por conta disto,
março é o mês onde, além da
celebração, temos que discutir, apresentar propostas e
principalmente efetivar ações
que venham a minimizar ou
mesmo extinguir as discrepâncias entre homens e mulheres na questão de igualdade de oportunidades.
Essa luta, que não é
nova propõe, entre outros temas:
- igualdade de acesso e permanência no
mercado formal de trabalho; igualdade
em relação à justiça, ao acesso à terra,
aos serviços públicos. E, para isso, demandamos políticas públicas que garan-

tam direitos e deveres iguais, compartilhados entre homens, mulheres e Estado.

- liberdade, que pressupõe condições
sociais, políticas e econômicas que sejam desfrutadas como um direito. Cabe
ao Estado garantir essas condições. Somente seremos livres quando tivermos
uma vida em que não sejamos conside-

radas propriedades de outra pessoa.
- autonomia! As pessoas devem questionar o modelo de sociedade que valoriza somente o
trabalho realizado na esfera
do mercado. Nosso trabalho
não remunerado deve ser
valorizado e compartilhado
com os homens e reconhecido pelo Estado.
Participe das ações
previstas na programação
para o dia 08 de março no
estado de São Paulo e fique atento e
informado das atividades que o Sindicato dos Bancários de Guarulhos e
Região desenvolverá nos próximos
dias. Acesse www.bangnet.com.br
ou facebook.com/bangnet.oficial.

ATIVIDADE EM 08 DE MARÇO

FORTALECER A DEMOCRACIA
PARA CONSTRUIR A
IGUALDADE, COM
AUTONOMIA E LIBERDADE
PARA AS MULHERES!

10h – Ato Unificado do Dia Internacional da Mulher,
com concentração no Vão Livre do Masp
Toda quinta-feira, as 18h, na Casa do Professor, acontecem as reuniões de organização do Ato Unificado.
17h – Solenidade de Abertura do 8º Encontro Estadual de Mulheres da CUT/SP, na Quadra dos Bancários
- Rua Tabatinguera, 192, metrô Sé, Centro – SP.

CURSO - Participe do Curso Promotoras Legais, que incentivam mulheres a trabalharem a favor dos segmentos populares com legitimidade e justiça no combate diário
à discriminação e desigualdade. Aulas gratuitas às terças, na sede do Sindicato, das
19 às 21 h. Início em 17 de março. Inscrições pelo e-mail plpguarulhos@gmail.com
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DEFESA DE DIREITOS

Centrais Sindicais mobilizam-se
contra medidas
Diretores do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região participaram das manifestações
Fotos: Divulgação

L

ogo na primeira grande manifestação de trabalhadores do ano
(28/01), as principais centrais sindicais do país demonstraram união e força
ao levar para a Avenida Paulista mais de
5 mil pessoas em defesa dos direitos trabalhistas, emprego, da Petrobras e Caixa
como banco público e com atuação essencialmente social. O ato foi organizado
pela CUT, Força Sindical, CTB, UGT,
NCST e CSB. Os bancários também
participaram, atrasando a abertura de 40
agências para explicar aos funcionários
os motivos do protesto e também com um
abraço ao prédio da Caixa.
Os protestos ocorreram na quarta 28
em diversas partes do país e foram provocados pelo anúncio do governo federal, no fim

do ano passado, das Medidas Provisórias
664 e 665, que comprometem direitos trabalhistas como pensão por morte, auxílio-doença, seguro-desemprego, abono salarial.
Caixa 100% pública – Do Masp, os manifestantes foram em direção ao prédio da
Caixa Econômica Federal, que
sofre com boatos de que o governo pretende abrir capital daquele
que é o único banco 100% público atuando em âmbito nacional.

Manifestantes fazem abraço simbólico em defesa da CEF 100 % pública

Em defesa da Petrobras –
De lá, o protesto dirigiu-se
à sede da Petrobras em São
Paulo, onde dirigentes sindi-

cais atacaram a corrupção na empresa e
manifestaram apoio à estatal. Falando em
nome da CUT, Cibele Vieira, dirigente da
Sindipetro, cobrou a punição dos comprovadamente envolvidos e a devolução do
dinheiro desviado.
Brasil - Além de São Paulo, as centrais
sindicais organizaram manifestações em
Maceió, Fortaleza, Brasília, Goiânia, São
Luiz, Cuiabá, Campo Grande, João Pessoa, Recife, Teresina, Aracaju, Belém,
Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis,
Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador.
Trabalhadores rurais, sem-terra, sem-teto
e estudantes, entre outros movimentos sociais, também confirmaram presença.

ELEIÇÕES BANESPREV

Votações para Conselho Deliberativo e Comitê
Gestor do Plano II será de 1º a 15 de março,
pela internet e pelos Correios

A

Da esq. para direita: Walter Oliveira, Sérgio Godinho, Vera Marchiori,
Camilo Fernandes e Eric Nilson

Afubesp, junto com a Fetec-SP e Contraf-CUT, apresenta seus candidatos para
as eleições no Conselho Deliberativo e Comitê Gestor do Plano II do
Banesprev. O pleito ocorrerá de 1º
a 15 de março de 2015, pela internet
e pelos Correios. Confira os nomes
(currículos em www.bangnet.com.
br) dos candidatos comprometidos
com os interesses dos participantes
do fundo de pensão.

Conselho Deliberativo

(vote nos dois nomes)
Camilo Fernandes e
Walter Oliveira
Comitê Gestor do Plano II

(vote nos três nomes)
Eric Nilson , Sérgio
Godinho e Vera Marchioni

Bang! Informativo do Sindicato dos Bancários • Guarulhos, fev/mar-2015

3

VITÓRIA CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO

Ex-comerciários aprovam
incorporação ao HSBC
Assembleia ratificou proposta de acordo judicial
Foto: Eduardo Jacupini

E

Jessé Costa (à esq.), presidente do Sindicato e Itanir Batista, funcionário do HSBC e diretor do Sindicato na condução da Assembleia que aprovou proposta

m janeiro os Sindicatos de Bancários obtiveram uma importante
vitória contra a terceirização. Por
meio de acordo judicial, ratificado em
Assembleias (a de Guarulhos ocorreu no
dia 15, incorporando 12 funcionários), os
profissionais comerciários tiveram seu

trabalho reconhecido como bancário, passando assim a integrar a categoria e usufruir do seu Acordo Coletivo.
“Agora, além de fazer parte da categoria, esses bancários podem participar da
luta do Sindicato”, reforça Júlio César, diretor do Sindicato e funcionário do HSBC.

O acordo que reconheceu os trabalhadores como bancários foi uma
conquista do movimento sindical e tem
abrangência nacional. Cerca de 500 funcionários em todo o país foram incorporados ao HSBC, grupo do qual a Losango faz parte.

LER / DORT

28 de fevereiro: Dia Internacional de Combate

e Conscientização às Vítimas de Ler / Dort

E

m consequência das mudanças sociais, econômicas e tecnológicas,
a organização do trabalho bancário tem se tornado cada vez mais deficitária, expondo a categoria a condições
adversas. Entre as principais doenças que
acometem os trabalhadores, estão as Lesões por Esforços Repetitivos e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao
Trabalho (LER/Dort), responsáveis pela
mairoria dos atendimentos realizados
pela Secretaria de Saúde dos Sindicatos
de Bancários no Brasil.
É para lembrar a importância da
prevenção que o dia 28 de fevereiro é datado como Dia Internacional de Combate
e Conscientização às Vítimas de LER/
Dort. Causadas pelo excesso e rapidez de
movimentos e posturas estáticas de grupos musculares por tempo prolongado,

essas doenças causam dores, formigamento e fadiga. Em estágio mais avançado, as dores tornam-se contínuas e a
pessoa passa a ter dificuldades para se
locomover e até dormir, podendo evoluir
para um quadro de depressão, comum em
pacientes com doenças crônicas. Por isso,
a prevenção é o melhor
caminho.
Seus
direitos – Ao identificar
sintomas das LER/
Dort, é preciso procurar um médico.
Se o diagnóstico for
positivo, deve-se fazer o
tratamento adequado e ficar
atento aos direitos trabalhistas e
previdenciários. A legislação ampara
vítimas de acidente de trabalho e do-

enças ocupacionais. Se o médico indicar
afastamento, o empregador é obrigado a
concedê-lo e, se o período for superior a
15 dias, é preciso entrar com pedido de
benefício pela Previdência Social.
Fontes: Seebs Guarulhos / Curitiba
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CURSOS

Inscrições abertas para CPA 20 em Guarulhos
O CPA 20 vai de 09 a 20 de março de 2015, de segunda à sexta à noite,
ao custo de R$ 570 para bancário associado ao Sindicato.
Faça sua inscrição pelo fone 2440-7888. O curso é totalmente apostilado, com simulados, material via correio eletrônico e alto índice de aprovação ANBID e pode ser pago em 3 vezes. Inscreva-se agora mesmo!

COPA BANCÁRIA 2015
Final será em 07 de março

Prepare-se para a grande final da Copa Bancária 2015! Entre janeiro e fevereiro, 10 equipes
disputaram os jogos, classificando os melhores para a grande final. O jogo que definirá o 3º e
4º colocados será às 10 h e a grande final, às 11 h, no Estádio Municipal Arnaldo José Celeste
(Ponte Grande), na Av. Domingos Fanganielo s/n, Ponte Grande, Guarulhos. Após, teremos a nossa
tradicional confraternização (local a confirmar). A classificação, tabela, artilharia etc você confere
no link http://guarufutsal.com.br/jogos/campeonato_dos_bancarios/principal/tabela.htm

Convênios
Confira com as empresas as condições exclusivas para bancário sindicalizado
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