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Posse da Nova Diretoria Gestão 2016 - 2019

Zootopia

Dia 13 de maio, sexta no Esporte Clube da Vila Galvão, Av. Júlio Prestes, 99 – Torres Tibagy – Guarulhos, a partir das 19h30. Confirme
sua participação até 06/05 mandando mail com nome, banco, agência e fone de contato para possediretoria2016@bangnet.com.br.

ESSA CIDADE É O
BICHO - Uma analogia
para nosso Brasil atual
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Vale do Anhangabáu, em SP. Apenas parte da grande mobilização em todo o país para acompanhar a votação sobre a continuidade do impeachment

Possibilidade de
impeachment abrirá
caminho para
medidas amargas e
retirada de direitos
dos trabalhadores

A

votação histórica de 17 de
abril de 2016 deixa claro à
nação brasileira o que está
em jogo no embate do impeachment. A Câmara, carregada de deputados citados e investigados em crimes de corrupção, financiados pelo
empresariado e setores atrasados do
país aprovaram a continuidade do
processo sem base em provas, num
julgamento político sem preceden-

tes na história recente do Brasil.
O momento agora é de cautela. Um eventual governo do então vice-presidente Michel Temer
poderá colocar em risco toda investigação de corrupção feita até
agora, com possibilidade de anistia
aos pares que colocam Temer nessa
condição. Destino ainda pior terá a
sociedade brasileira, uma vez que
o pagamento da fatura aos empresários se dará nos duros golpes que
serão imputados aos trabalhadores:
arrocho dos salários (inclusive o mínimo), dificuldade para conseguir
aposentar (diminuição do valor da
aposentadoria, aumento de idade
mínima), piora nas condições de
trabalho (terceirização, fim de direitos conquistados em convenções e/
ou leis trabalhistas), entrega do pré-

-sal ao capital estrangeiro, desmonte do estado pelo enfraquecimento
das maiores estatais (privatizações,
abertura de capital, reajuste zero)...
E não se trata de delírio ou
alarmismo da esquerda e movimentos sociais: as propostas estão
aí, documentadas pela grande imprensa, em grande parte também
apoiadora do processo em curso. No
link http://www.contrafcut.org.br/
noticias/conheca-as-55-ameacas-aos-direitos-dos-trabalhadores-que-tramitam-no-congresso-152e
dá pra ter uma ideia do que vem por
ai. Caberá a sociedade, movimentos
sociais, sindicatos e categorias organizadas a tarefa de denunciar o
engodo vendido como processo democrático, arregaçar as mangas e ir
à luta. Antes tarde do que nunca.

Foto: Paulo Pinto

Trabalhadores serão os
maiores atingidos pelo golpe
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ZOOTOPIA

Uma analogia para nosso Brasil atual

Z

“

ootopia: essa cidade é o bicho”,
animação em exibição nos cinemas, conta a história de uma
cidade, Zootopia, onde os animais
construíram uma sociedade, aparentemente, ideal, onde presas e predadores convivem em harmonia. Através
da luta para consolidar sonho de vida
de seu principal personagem percebemos que as coisas não são bem assim.
Além divertir, a história nos leva
a comparar e refletir sobre o momento
em que vivemos, quando a intolerância
tem chegado a índices extremos. Como
o próprio nome da cidade fictícia faz
referência, todos nós carregamos dentro de si a busca por essa utopia que é a
concretização de uma sociedade justa,
solidária e sem preconceitos. Porém,

hoje, em meio ao processo de busca
por esses objetivos, nós vivemos em
nosso país um clima de “nós contra
eles”, “coxinha X petralha”, “vermelho X verde-amarelo”, ou seja, se pensa
como eu, está comigo, se pensa diferente é inimigo. Chegamos ao ponto
de uma médica pediatra se recusar a
atender uma criança por não concordar com o partido político de seus pais.
Provavelmente os diretores
do filme não conhecem essa nossa
dura realidade, mas o valor do filme
está em justamente nos fazer considerar que nem toda raposa vermelha
é um malandro corrupto, que nem
todo bicho fofinho é um símbolo de
ética e/ou vice-versa e que até as feras tem medo da imprensa.

Ao assistir “Zootopia” é impossível não nos enxergarmos na
tela: idealismos, preconceitos, disputa por poder, sonhos, acomodação e
desilusão fazem parte da personalidade dos personagens desta sociedade que tem muito a nos ensinar.
A intolerância e preconceito
não vão fazer do Brasil um país melhor. A divergência faz parte da democracia e é com diálogo que vamos
fazer avançar a nossa utopia.

DEFESA DA DEMOCRACIA

Frente Brasil Popular é lançada em Guarulhos

N

o dia 15 de abril de 2016 foi
lançada a Frente Brasil Popular Guarulhos. O evento
ocorreu na Câmara Municipal e envolveu a população, personalidades
políticas, movimentos sociais e sindicais. Nosso Sindicato esteve à frente
do processo de organização da Frente
e do lançamento em Guarulhos.

A Frente Brasil Popular foi
criada em 2015 por brasileiras e brasileiros de todas as regiões do país,
cidadãos e cidadãs, artistas, intelectuais, religiosos, parlamentares e
governantes, assim como integrantes e representantes de movimentos
populares, sindicais, partidos políticos e pastorais, indígenas e quilom-

bolas, LGBT, negros e negras, mulheres e juventude.
Seus integrantes assumem
como compromissos de luta cada uma
das diretrizes programáticas contidas
no Manifesto ao Povo Brasileiro, divulgado no dia 5 de setembro (http://
frentebrasilpopular.com.br/conteudo/
compromissos-da-militancia/).

SEU DIREITO

Licença-paternidade de 20 dias só em janeiro

A

lei está em vigor, mas no
caso da licença-paternidade
de 20 dias, seus efeitos só
valem a partir de janeiro de 2017
por envolver questões relativas a renúncia fiscal.
Como Banco do Brasil, Caixa, Santander, HSBC, Itaú, Bradesco, Safra e outras instituições
financeiras já fizeram a adesão ao
programa Empresa Cidadã, eles terão de conceder o direito a quem o

solicitar a partir do próximo ano.
Para isso, o trabalhador terá
de fazer requisição por escrito em até
dois dias úteis após o parto, apresentando documento que comprove participação em programa ou atividade de
orientação sobre paternidade responsável. A licença-paternidade de 20 dias
também se aplica nos casos de adoção.
O próximo passo é a discussão
com os bancos sobre a adoção de procedimentos para agilizar esse trâmite

logo no começo de janeiro, para estabelecer, por exemplo, que tipo de curso será aceito pelas instituições financeiras. A licença maior para os país
integra desde 2007 os debates sobre
relações compartilhadas, campanha
que busca conscientizar bancários
e sociedade sobre a importância da
divisão de responsabilidades domésticas, cuidados com os filhos, idosos
e pessoas com deficiência na família.
Fonte: Seeb SP / Seeb Guarulhos
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ELEIÇÕES

Economus: Representantes foram eleitos

A

s eleições para os conselhos
Deliberativo e Fiscal do Economus foram encerradas na
sexta-feira 15. O pleito teve a participação dos associados da ativa e
aposentados, que escolheram seus

representantes para a previdência e
plano de saúde Economus.
Antônio Saboia Barros,
apoiado pelo Sindicato para o
conselho fiscal, teve 1.661 votos.
O candidato ficou em segundo lu-

gar entre eleitores da ativa e em
terceiro entre aposentados. Somados os votos, Saboia ficou na
terceira colocação.
Fonte: Seeb SP

CEF

Contraf e Sindicatos apoiam a Chapa 5
Funcef Pra Gente
nas eleições para os
conselhos Deliberativo
e Fiscal da Funcef

E

ntre as propostas da Chapa 5
estão o fim do Voto de Minerva; a incorporação do REB
ao Novo Plano; o fim da discrimina-

ção aos participantes do REG/Replan não saldado; a defesa do Fundo
de Revisão dos Benefícios; o rodízio
nas diretorias de Investimento e de
Participações Societárias e Imobi-

BB

Sindicato apoia chapa
3 Previ – Compromisso
com Associados

N

o período de 13 a 27/5/2016, será realizado processo de consulta aos participantes e assistidos dos Planos de
Benefícios administrados pela PREVI para a
escolha dos seus representantes nos cargos de
Administração e Fiscalização e nos Conselhos
Consultivos dos Planos 1 e PREVI Futuro..
Apoiamos e indicamos o voto na Chapa 3 Previ – Compromisso com Associados.
Em suas propostas estão a garantia da solidez da Previ, a segurança do associado e a
perenidade no pagamento dos benefícios da
aposentadoria.
Em breve os funcionários das agências
receberão material específico com a apresentação de nossos candidatos e propostas.

liárias; e que a Caixa Econômica
Federal assuma os custos das ações
judiciais impetradas contra ela.
As eleições estão marcadas
para o período de 16 a 18 de maio.
É essencial que todos tenham consciência da importância de votar e,
assim, garantir a representatividade
dos assistidos e participantes nas
instâncias deliberativas e fiscalizadoras da fundação.

Nomeação
Diretora do Sindicato Luiza Helena coordena comissão
A funcionária do Itaú e diretora do Sindicato
Luiza Helena é a nova coordenadora da comissão
de refugiados e estrangeiros do Conselho Municipal de Assistência Social. Como parte do trabalho,
Luiza realizou levantamento no Departamento do
Posto Humanizado no Aeroporto, posteriormente
apresentado na reunião da Rede Social na OAB e
que será divulgado na próxima edição do Bang!
EDITAL ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de
Guarulhos e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 58.480.815/0001-03, Registro
sindical nº 24000.001776/90-53, por seu presidente abaixo assinado, convoca todos
os empregados em estabelecimentos bancários dos bancos públicos e privados, associados e não associados, da base territorial deste sindicato, para a assembleia geral
ordinária que se realizará dia 04 de maio de 2016, às 18h em primeira convocação, e
às 18h30, em segunda convocação, no endereço à Rua Paulo Lenk, nº 128, Jd. Zaira,
Guarulhos-SP, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:
1- Prestação de Contas do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2015;
2- Demonstrativo de Resultados do exercício de 2015;
3- Outros assuntos de interesse da categoria.
Guarulhos, 26 de abril de 2016.
Jessé Costa
Presidente
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SAÚDE

Dia Mundial em Memória das Vítimas
de Acidentes de Trabalho – 28/04
Contraf-CUT está no ciclo de debates referente ao Dia Mundial em
Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho – 28/04

A

Contraf-CUT participou,
nesta terça-feira (19), do
início do ciclo de debates
referente ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de Doenças e
Acidentes de Trabalho, comemorado no dia 28 de abril.
As palestras e debates são

abertas aos integrantes do movimento sindical, estudantes e pesquisadores. “Com esse evento, afirmamos o protagonismo da CUT e dos
sindicatos na luta em defesa da saúde do trabalhador”, informa o secretário de Saúde da Contraf-CUT,
Walcir Previtale.

Ato – Para encerrar o ciclo de
debates, no dia 28, haverá um ato público, com entrega de panfletos informativos, para denunciar à sociedade
a gravidade das doenças e acidentes
de trabalho. A concentração do ato
será às 15h, na Praça do Diário.
Fonte: Contraf Cut
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