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Lento mas vem

O futuro se aproxima
devagar,
mas vem

devagar mas vem
sem fazer muito ruído
cuidando sobretudo
os sonhos proibidos
as recordações dormidas
e as recém-nascidas

Mario Benedetti (1920 - 2009), poeta,
escritor e ensaista uruguaio, foi militante
político contra a ditadura em seu país

hoje está mais além
das nuvens que escolhe
e mais além do trovão
e da terra firme

lento mas vem
o futuro se aproxima
devagar
mas vem

demorando-se vem
qual flor desconfiada
que vigila ao sol
sem perguntar-lhe
nada

já quase está chegando
com sua melhor notícia
com punhos com olheiras
com noites e com dias

iluminando vem
as últimas janelas
lento mas vem
o futuro se aproxima
devagar
mas vem
já se vai aproximando
nunca tem pressa
vem com projetos
e sacos de sementes
com anjos maltratados
e fiéis andorinhas

com uma estrela pobre
sem nome ainda
lento mas vem
o futuro real
o mesmo que inventamos
nós mesmos e o acaso
cada vez mais nós mesmos
e menos o acaso
lento mas vem
o futuro se aproxima
devagar
mas vem
lento mas vem
lento mas vem
lento mas vem
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Retrospectiva O

ano de 2015 ficará marcado pela disputa ideológica no campo político. Setores
retrógrados e conservadores das casas
legislativas passaram o período tentando a todo

janeiro

fevereiro

março

junho

Após as consultas com os bancários para a Campanha
Nacional 2015, foram realizados os encontros regionais,
estaduais e nacional (foto) que definiram a pauta de
reivindicações entregue aos banqueiros

Guarulhos e Região comemora o Dia do Bancário no Neo Geo
Boliche, merecida pausa do corrido dia a dia e bom momento
para recarregar as energias para a luta vindoura

novembro

dezembro

21 dias de greve fizeram a Fenaban sair de vergonhosos 5,5 % de
proposta de reajuste para 10 % nos salários e pisos e 14 % nos
tíquetes. Mais uma vez a categoria mostrou que organização e
mobilização vencem a ganância e mesquinhez dos patrões

Movimento sindical bancário, por meio da Contraf e a Fenacrefi
assinam acordo coletivo das financeiras. Seguindo a categoria
bancária, os valores de aumento real e valorização dos tíquetes
foram proporcionais aos conseguidos pelos bancários.

Foto: Edu Jacupini

Foto: Divulgação

Foto: Edu Jacupini

Caravanas da Federação dos Bancários da CUT (Fetec SP) percorrem
o estado. Em Guarulhos, houve mobilização dos bancários e
informes à população sobre a possível greve da categoria

Foto: Divulgação

outubro

agosto
Foto: Divulgação

setembro

Contra o PL 4330! Na calada da noite, como manda o
perfil de Eduardo Cunha, foi aprovado o projeto que
precariza serviços e salários, permitindo a terceirização. Os
trabalhadores foram as ruas e devem continuar atentos,
uma vez que a matéria será apreciada no Senado.

julho
Foto: Edu Jacupini

Foto: Júlio César Macedo

Seis centrais sindicais entram na luta contra a terceirização,
realizando grande atos públicos, reunindo milhares de
trabalhadores em todo o Brasil. Diretores do Sindicato dos
Bancários de Guarulhos e Região participam de audiência
pública sobre terceirização na ALESP.

Bancários de Guarulhos participam das grandes
manifestações contra a terceirização e a corrupção e iniciam
uma grande campanha de sindicalização.

Foto: Divulgação

maio

abril

Mulheres à luta! O mês da mulher, em alusão ao dia da
mulher, 8 de março, foi marcado por atividades. Houve ato
na av. Paulista, 8º Encontro Estadual das Mulheres da Cut,
debate no Sindicato dos Bancários de Guarulhos sobre a
mulher trabalhadora. Haja disposição!

Atividades na CEF em todo o país marcaram a disputa por
uma Caixa 100 % pública, sem abertura de capital como
queria a empresa e o governo.

a imprensa e urubólogos afirmarem estarmos no
fundo do poço, o que não é verdade. Os ataques
aos direitos trabalhistas foram uma tônica do congresso, indicando que vem muita luta em 2016!

Foto: Edu Jacupini

Foto: Divulgação

Foto: Zinho

Começa a Copa Bancária, que em sua final acabaria por
premiar a equipe do Bradesco Bom Clima como campeã,
seguida do HSBC no 2º lugar

custo derrubar um governo legitimamente eleito,
conturbando ainda mais o cenário do país. Os
efeitos da crise mundial aliados às políticas econômicas de alta de juros foram prato cheio para

3

O departamento de Saúde do Sindicato conseguiu
reintegrar duas bancárias demitidas (matéria completa
em www.bangnet.com.br). Assembleia elegeu comissão
eleitoral que cuidará do processo em 2016. Processo prevê
o prazo de 14 a 23 de dezembro para inscrição de chapas,
conforme edital afixado na sede da entidade.
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Contraf-CUT e sindicatos filiados repudiam a
abertura do processo de impeachment contra
a presidenta da república, Dilma Rousseff

A

Confederação Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro
(Contraf-CUT) repudia a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo
Cunha, de aceitar abrir processo de impeachment contra a presidenta da República, Dilma
Rousseff.
Dilma Rousseff foi eleita democraticamente pelo povo num processo eleitoral muito disputado e duro.
Seu mandato vem sendo alvo de ações
revanchistas e golpistas por parte dos
que foram derrotados na ocasião e
acreditam ser possível mudar o resultado desrespeitando as urnas.
Para a Contraf-CUT, esta decisão está sendo tomada na contramão

da agenda do País e, muito pior, tomada com propósitos diferentes das suas
finalidades, por um deputado que está
numa situação constrangedora e sem
condições de continuar a presidir a
Câmara.
Configura claramente uma manobra para desviar o foco das atenções
dos problemas do próprio deputado
em relação as acusações de corrupção
que vêm sendo reveladas ao público.
O processo de impeachment
não tem origem em crime de respon-

sabilidade tipificado na Constituição, nem existe qualquer
acusação contra a presidenta
que permita o início de um
processo com tal radicalidade.
Prosseguindo, poderá tumultuar o Parlamento e estremecer a nossa frágil democracia.

Os trabalhadores não
suportam mais a agenda da
crise interferindo na economia.

Precisamos tirar da pauta a disputa eleitoral e voltar a discutir como
crescer, como gerar emprego, como
melhorar a renda, voltar a incluir pessoas. Essa é a agenda que os trabalhadores querem.
Contraf-CUT / Sindicatos filiados

ESPORTE

P

Vem aí a 30ª COPA BANCÁRIA

repare sua equipe! Em 2016 completaremos 30 anos de Copa Bancária e estamos preparando um evento especial
para você. Continue treinando seu time e, se
ainda não começou, não perca tempo. Será
uma grande celebração esportiva na categoria.
Em breve você terá acesso aos regulamentos e
fichas para inscrição. Fique ligado!

Previsão de Inscrições:
de 04 a 20 de janeiro

Jogos:

de 22 de janeiro à
17 de fevereiro

Final:

20 de fevereiro

Tudo Novo de Novo
É
tudo novo de novo
RESUMO PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016
Vamos nos jogar onde já caímos
D E S P E S A S		
R E C E I T A S		
Tudo novo de novo
DESPESAS COM PESSOAL
229.000,00
RECEITAS SOCIAIS
1.284.000,00
Vamos mergulhar do alto onde subimos
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB. BANCARIOS DE GUARULHOS E REGIÃO
CNPJ: 58.480.815/0001-03

HONORARIOS SERV./ MAN. / MAT.
DESPESAS ADMIN / FIN / TRIB
SECRETARIAS
CAMP / CONTR / CONGR / PUBL
EVENTOS / ESPORTES / SOCIAL

SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO
DESPESAS TOTAIS

385.000,00
169.200,00
86.700,00
398.000,00
72.600,00

RECEITAS
RECEITAS
RECEITAS
RECEITAS

JURIDICO
CENTRO DE FORMAÇÃO
DE APLIC. FINANCEIRAS
DIVERSAS

112.800,00
13.500,00
133.200,00
18.000,00

Paulinho Moska (músico)

221.000,00
1.561.500,00

RECEITAS TOTAIS

1.561.500,00

Aprovado em assembleia de 09/12/15
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