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EDITORIAL

Ufa! Após um turbu-
lento processo eleitoral, 
carregado de superficia-
lidades e distorção da 
realidade, escolhemos os 
políticos que definirão 
as políticas econômicas, 
sociais, tecnológicas, 
ambientais - entre outras 
- para os próximos qua-
tro anos. Mas afinal, o 
que podemos esperar do 
novo governo?

Apoiado na obra Sapiens - de Yuval Noah Arari - é 
possível refletir sobre nosso processo de evolução como 
seres humanos. De início, a obra apresenta a insignificân-
cia de nossa espécie, já que na realidade existiram várias 
espécies humanas ou, em outras palavras, várias espécies 
do gênero homo vivendo concomitantemente, contudo, 
somente a espécie Homo Sapiens conseguiu prevalecer.

Segundo a teoria da substituição, o encontro dessas 
espécies no tempo teria provocado inúmeros conflitos e, 
provavelmente, o primeiro genocídio da história, ocasio-
nando assim o desaparecimento das demais espécies. De 
volta ao presente, no recente processo de disputa eleitoral 

prevaleceu justamente nosso gene mais primitivo, promo-
tor da discórdia, da violência, da ameaça e do medo.

Outra característica relevante foi a disseminação do 
racismo, da misoginia e de culpabilização dos trabalha-
dores (as) do campo e da cidade pelos direitos, ora con-
quistados, por aqueles que em breve estarão no poder com 
dever de fazer prevalecer nossa constituição.

Por esses poucos aspectos apresentados não é nossa pre-
tensão responder à pergunta inicial, mas demonstrar que 
se os trabalhadores continuarem com dúvidas sobre sua 
identidade de classe, as próximas gerações (estamos falan-
do de nossos filhos e netos) farão parte de uma geração de 
despossuídos e o Brasil moderno na qual muitos acreditam 
desaparecerá diante de nós, restando somente a perspectiva 
individual, egoísta e consequentemente bárbara, pois se a 
minha sobrevivência depende da exclusão do outro, tudo 
que estiver fora do padrão estabelecido poderá ser uma van-
tagem desde que eu reforce a negatividade das diferenças.

Termino dizendo que não queremos tal involução. 
Queremos concretizar sonhos, dar esperanças e valo-
rizar as diferenças, mas para isso é preciso preservar 
nossa democracia a todo tempo e em todos os lugares.

 Por ela nós lutamos!!!

Brasil moderno: na trilha da involução humana...
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Após eleição de Bolsonaro, Banco do Brasil anuncia nova reestruturação
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A escolha do novo governo 
ofereceu ainda mais segurança 
para que uma nova reestrutu-
ração fosse anunciada. Apenas 
um dia após a eleição de Jair 

Bolsonaro (PSL) à presidên-
cia da República, o Banco do 
Brasil anunciou cortes de 126 
cargos e redução de pessoal, 
eliminando funções nas áreas 

de infraestrutura, serviços e 
operações e, também, nas áre-
as de atacado nas cidades de 
Belo Horizonte, Brasília, Curi-
tiba e São Paulo.

Apesar das constantes re-
estruturações, o anúncio sur-
preendeu os funcionários e 
funcionárias da instituição. 
Dirigentes sindicais reuniram-
-se com as Gerências Regio-
nais de Pessoas (Gepes) para 
informar-se sobre o assunto 
e foram alertados pelo banco 
que 126 cargos serão cortados 
e que 66 trabalhadores precisa-
rão procurar realocação.

A medida anunciada pelo 
BB prevê que os bancários e 

bancárias afetados terão 30 
dias para tentarem realocar-se 
antes de perderem a função e 
serem afetados pela redução 
salarial. Após essa data, os 
trabalhadores terão um com-
plemento para manutenção de 
salário, com duração de apenas 
quatro meses.

“Nós acreditamos que es-
ses cortes e reestruturações 
acontecerão com ainda mais 
frequência e sem nenhuma 
comunicação prévia, essa é a 
tendência. O Sindicato tem 
papel fundamental e dará 
apoio aos bancários e bancá-
rias”, explicou Luis Carlos dos 
Santos, presidente do Sindicato.

ENTRETENIMENTO

O jornal dos Bancários 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

Expediente

Com o objetivo de estimular 
a prática de atividades físicas e a 
conscientizar as mulheres sobre 
a importância da Prevenção ao 
Câncer de Mama, o Sindicato 
dos Bancários de Guarulhos e 
Região apoiou, pelo segundo 
ano consecutivo, a Corrida e 
Caminhada pela Prevenção ao 
Câncer de Mama, que chegou 

em sua 3ª edição no dia 21 de ou-
tubro.

Mais de 70 bancários e ban-
cárias participaram do evento e 
o bancário melhor colocado na 
prova foi Valdenir Silva, o Zinho, 
que completou o circuito com 
pouco mais de 26 minutos. Na ca-
tegoria feminina, a bancária me-
lhor colocada foi Daniela Cucio. 

Com participação de mais de 70 bancários e bancárias, 
corrida pela Prevenção ao Câncer de Mama é sucesso

Para conferir a galeria de fotos completa, acesse o 
site do Sindicato: www.bancariosdeguarulhos.com.br 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIOS

Descontos de até 15% a 
todos os sindicalizados 

com filhos entre três meses e sete anos

Descontos de até 15% nas refeições e um 
ambiente aconchegante e familiar

Restaurante Viola Brasileira

Endereço: Avenida Presidente Humberto de 
Alencar Castelo Branco, 4125 A - Vila Leonor

Telefone: 2441-3465

Endereço: Rua Dona Olinda de Albuquerque, 
39 - Centro de Guarulhos

Telefone: 2463-3375/2409-8235


