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Poema de Natal
Cora Carolina

Enfeite a árvore de sua vida
com guirlandas de gratidão!

Coloque no coração laços de cetim rosa,
amarelo, azul, carmim,

Decore seu olhar com luzes brilhantes
estendendo as cores em seu semblante

Em sua lista de presentes
em cada caixinha embrulhe

um pedacinho de amor,
carinho,
ternura,

reconciliação,
perdão!

Tem presente de montão
no estoque do nosso coração

e não custa um tostão!
A hora é agora! 

Enfeite seu interior!
Sejas diferente!
Sejas reluzente!
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Ano de resistência e mudanças
É tempo de relembrar os bons e maus momentos do ano que se vai. 2017 foi um ano de muitos ataques e retirada de direitos adquiridos pelos trabalhadores e trabalhadoras 

ao longo dos anos, mas também foi marcado pela luta e resistência das Centrais Sindicais de todo o país. O momento é de refletir, tomar fôlego e retomar o esforço em 

2018, para barrar as mudanças que afetarão negativamente todos os brasileiros, não vamos desistir de lutar pelos brasileiros e brasileiras.

01JANEIRO

A 31ª Copa Bancária aconteceu num clima 

de alegria, descontração e de competição 

saudável e sagrou o time do Bradesco Bom 

Clima como grande campeão deste ano.

02FEVEREIRO

03MARÇONo mês das Mulheres, uma 

comissão de mulheres 

sindicalistas foi recebida pelo 

presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva para entrega de um manifesto de apoio e 

reconhecimento aos avanços nas políticas públicas nos 

últimos 13 anos.

70 mil pessoas se reuniram na avenida 

Paulista contra as Reformas Trabalhista e 

da Previdência propostas por Michel 

Temer e sua base aliada.

Governo golpista de 

Michel Temer não 

renovou a lei e 

bancos suspenderam 

pagamento do Vale-

Cultura

Sob o tema “Um mundo de 

corporações, um Brasil de 

contradições”, Sindicato dos 

Bancários realizou primeiro 

Ciclo de Debates em sua Sede.

04ABRIL O Brasil parou no dia 28 de abril. 

Mais de 40 milhões de pessoas em 

todo o país cruzaram os braços em 

protesto aos retrocessos propostos 

pelo governo ilegítimo na maior 

Greve Geral da história do Brasil. 

05MAIO

Um mar de gente ocupou a Capital 

Federal no dia 24 de maio. Mais de 200 

mil pessoas de todo o Brasil foram à 

Brasília protestar contra as Reformas e 

por Diretas Já.

06JUNHO

Greve Geral de 30 de junho reuniu 

milhares de pessoas na avenida Paulista e 

em capitais do Brasil em protesto contra as 

Reformas propostas por Michel Temer e 

sua base aliada.

Encontro Nacional de Funcionários
de Bancos Privados definiu a luta 
pelo emprego como prioridade.

Em uma parceria inédita, o Sindicato e Unifesp ofereceram 

um curso de extensão universitária totalmente gratuito

Mês da Mulher

Greve Geral

Em Brasília

Copa Bancária



R E T R O S P E C T I V A

07JULHO

Consolidação do Golpe: Senado 

ignorou c lamor popular e 

aprovou Reforma Trabalhista

Reforma Trabalhista

Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (Carf) perdoa 

dívida de R$338 milhões do Banco 

Santander e R$25 bilhões do Itaú

08AGOSTO

09SETEMBRO

Em homenagem ao Dia do 
Bancário, comemorado em 28 
de agosto, Sindicato promoveu 
uma grande festa para a 
categoria no Adega 33.

Sindicato dos Bancários 

foi às ruas pela anulação 

da Reforma Trabalhista

Diretoria do Sindicato dos 

Bancários participou de ato 

pela defesa das empresas 

públicas, no Rio de Janeiro

10OUTUBRO

11NOVEMBRO

Bancários e bancárias definiram planos 

de luta para a categoria na 19ª 

Conferência Nacional dos Bancários

Conferência Nacional

Com apoio do Sindicato, Corrida 

e Caminhada de Prevenção ao 

Câncer de Mama foi sucesso

Projeto qualidade de vida

A Prefeitura se omitiu, mas as entidades sociais e o Sindicato 

organizaram a XII Marcha da Consciência Negra em 

Guarulhos em defesa da vida e contra o racismo e o 

genocídio e também promoveu Palestras de Haydeé Paixão 

que encerraram  as comemorações do Novembro Negro

Consciência Negra

Reforma Trabalhista entrou em

 vigor e consolida ataque à CLT

Bancos  pagaram pr imeira  parcela  da 

Participação de Lucros e Resultados (PLR) em 

atendimento ao acordo salarial válido por dois 

anos, firmado em outubro de 2016 

PLR

·Apoiado pelo vereador Zé Luiz, Sindicato realiza 

audiência pública em defesa dos Bancos 

Públicos, na Câmara Municipal de Guarulhos

Audiência Pública

Bradesco fechou mais de 

sete mil postos de 

trabalho com Plano de 

Demissão Voluntária

Demissões

Sindicato lançou nova 

identidade visual para 

consolidar imagem da 

entidade perante a 

sociedade

Sindicato iniciou aulas de sua primeira turma para a certificação ANBIMA CEA

12DEZEMBRO

Bancário do Santander de 

Guarulhos foi grande vencedor 

d a  4 º  C a m p a n h a  d e 

Sindicalização da  FETEC/CUT e 

levou um carro 0km

Governo ilegítimo investe R$100 milhões 

em publicidade na tentativa de aprovar 

Reforma da Previdência, mas omite que 

verdadeiros privilegiados do sistema 

previdenciário são políticos, militares e 

Reforma da Previdência

Acesse a retrospectiva completa no site: www.bancariosdeguarulhos.com.br



O jornal do Sindicato é uma publicação do Sindicato dos Bancários de Guarulhos, Itaquaquecetuba, Arujá, Ferraz de Vasconcelos e Mairiporã.  

Endereço: Rua Paulo Lenk, 128 - Centro - Guarulhos- CEP 07094-040  Telefone 2440-7888 

Presidente: Luis Carlos dos Santos

Diretora de imprensa: Silvana Kaproski

Jornalista responsável: Ana Paula Almeida 

Diagramação: Tarcísio Silva

Correio: imprensa@bancariosdeguarulhos.com.br

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2018

Plenária Orçamentária do Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos Bancários de Guarulhos e Região, convocada  
através  de  Edital  de 07/12/ 2017  e  realizada  em 14/07/2017.

Resumo das Deliberações - Plano Orçamentário Anual do Sindicato para o ano de 2018.

Foi apresentada ao plenário pelo Diretor de Administração e Finanças, VALDENIR MEDEIROS DA SILVA a Proposta 

Orçamentária para o ano 2018. Foram descritas as contas de receitas e despesas e seus respectivos valores. Após toda a 

exposição e as dúvidas terem sido sanadas, foi colocado em votação o referido orçamento e solicitada a autorização para que as 

verbas alocadas para despesas correntes possam, eventualmente, ser remanejadas desde que o total de despesas não ultrapasse o projetado, 

onde os presentes aprovaram por unanimidade a  proposta.

EXTRATO DA PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018
Sindicato Dos Empreg. Em Estab. Banc.  Guarulhos e Região
CNPJ: 58.480.815/0001-03

“Nada é perfeito na vida. Assim, cedo ou tarde, a gente há de se 
deparar com um problema, uma perda, uma dor… Mesmo assim, 
devemos viver cada segundo intensamente, confiando que tudo passa e 
se transforma. O ruim dá lugar ao que é bom, os erros nos fortalecem e 
nos ensinam o caminho do acerto, as lágrimas abrem portas para o 
sorriso e, consequentemente, o velho sempre acaba abrindo espaço para 
o novo.

A vida é uma intensa provocação e o melhor que fazemos por nós 
mesmas é encará-la com fé e esperança, seja lá qual for o perrengue que 

tenhamos de enfrentar. Viva com a certeza de que nenhum problema é 
mais forte que você. As dificuldades só surgem porque somos maiores do 
que elas. A realidade é que a vida não é mesmo tão fácil e traz consigo suas 
dores, mas, se não fossem elas, não viveríamos a maravilhosa sensação da 
vitória, que só vem depois de superarmos os percalços do caminho.”

Este foi um ano de realizações. Mas o mais importante é refletir sobre 
os acontecimentos,a jornada do dia-a-dia e, concluir ao final, que 
tivemos um saldo de crescimento e aprendizado. Agradecemos a todos 
bancários e bancárias por um ano de trabalho, cooperação e confiança.

São Paulo, 14 de dezembro de  2017  -  Presidente :  LUIS CARLOS DOS SANTOS

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA

2018

215.000,00

467.000,00

322.000,00

45.000,00

105.000,00

85.000,00

0,00

1.239.000,00

DESPESAS

Pessoal  

Honorários Serv. /Manut ./Mats.

Desp. Adm. / Financeiras / Tributárias

Secretarias

Camp. /Contrib./Congr./Public.

Eventos / Esportes / Social

SUPERÁVIT

Total das Despesas

RECEITAS

Receitas Sociais 

Receitas Jurídico 

Receitas  Financeiras  

Receitas Diversas

Total das Receitas

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA

2018

840.600,00 

279.900,00

83.500,00

35.000,00

25.000,00

1.239.000,00

Mensagem de Natal e Ano Novo do Sindicato
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