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A frase acima, de inspiração comunista,
está na primeira publicação deste Sindicato,
uma cartilha. Desde março de 1959 são mais de
18 mil e 200 dias nesses 50 anos de história do
Sindicato dos Bancários do ABC. Do primeiro,
em que ocorreu a assembléia de criação da Associação, em março de 1959, da transformação
em sindicato em outubro do mesmo ano até o
momento atual.
Um resumo desses fatos está nesta edição histórica, com o primeiro presidente, as pessoas e os fatos que marcaram, as primeiras
conquistas, as greves, os anos de chumbo da ditadura, a reconquista
da democracia, o fortalecimento da entidade, a conquista da Convenção Coletiva Nacional. A maior parte dos fatos, documentada;
uma outra parcela, vinda da memória oral, carregada de sentimentos e interpretações de cada entrevistado, o que de antemão
anuncia: não é este um registro acabado, apenas o primeiro a puxar
o fio da história.
É um esboço, mas suficiente para se chegar ao objetivo traçado
pela atual gestão: a de que bancários e bancárias cada vez mais se
apropriem de sua entidade. Definido no planejamento de 2006, esse
resgate nada mais é do que um caminho para que a posse ocorra
de forma plena, pela via indispensável do conhecimento da própria
história. Os percalços foram muitos, desde a ausência de documentos até a de patrocínio e, talvez por isso mesmo, o resultado ainda
mais gratificante. A coordenação ficou por minha conta (já que sou
historiadora e também personagem nessa trajetória) e da jornalista
Maria Angélica Ferrasoli, com apoio da diretoria.
Mas esta edição é feita principalmente por e para todas as bancárias e todos os bancários que, anonimamente, vão para as agências,
os centros administrativos, os diversos postos de trabalho de cada
empresa. Que enfrentam o assédio moral, as doenças ocupacionais,
as metas abusivas.
Para quem, a cada um desses dias, ajudou a construir a história de uma entidade que existe exatamente para pensar e agir em
defesa de melhores condições de trabalho e de vida. Sem esquecer
a cidadania, o sonho de transformar este País com justiça social,
igualdade e oportunidade para todos.
Este é o desafio de todo dia. Contamos com a participação de
todas as bancárias e de todos os bancários para tornar esse sonho
realidade. Porque é dessa matéria, cotidiana, de que se alimenta e
se constrói a história.
Maria Rita Serrano
Presidenta
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Guerra Fria e um
Brasil embalado
pelos anos dourados
A Associação dos Bancários, embrião do Sindicato dos Bancários do ABC,
foi criada em Santo André no final dos anos 50, enquanto o mundo se
dividia e o País sonhava uma nova capital federal ao som da Bossa Nova

O

ano de 1959 começou com
a atenção dos homens voltada para o céu. Logo no
início de janeiro, a União
Soviética mandava para o espaço o
Luna 1, primeiro satélite a orbitar
o sol. A corrida nas estrelas entre as
duas grandes nações mundiais estava
só no início. Os Estados Unidos, porém, tinham razões bem mais fortes
para manter os pés na terra naquele
momento. Fidel Castro e seus guerrilheiros, liderados por Che Guevara,
acabavam de tomar Havana, com o
apoio inevitável dos soviéticos. O planeta azul bisbilhotava seus vizinhos,
mas andava a anos-luz da convivência
pacífica.
No Brasil de JK a euforia de um
país que se modernizava, marcado
pelo crescimento da industrialização,
estava prestes a se concretizar com a
inauguração de Brasília, mas olhares
mais atentos perceberiam até que ponto
esse entusiasmo começava a arrefecer.
A inflação dava as caras, e o poderoso
Fundo Monetário Internacional (FMI)
descerrava uma época que perduraria
por décadas, com a economia nacional

Arquivo/Cedoc - UnB

Construção de Brasília, cuja inauguração ocorreu em 1960
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Lincoln Grillo, primeiro presidente
Lincoln dos Santos Grillo foi um dos fundadores e primeiro presidente da Associação e do
Sindicato dos Bancários no Grande ABC. Era funcionário do Banco de Crédito Real de Minas
Gerais quando chegou a São Paulo no final dos anos 1940. Uma década depois, estava à frente da
Associação e no rumo da política, tendo se tornado vereador, deputado e prefeito de Santo André

Ação sindical

A participação dos trabalhadores na
vida sindical é uma necessidade efetiva.
Até porque o bancário é um dos trabalhadores mais sacrificados – enriquece os
banqueiros, que são donos do poder, que
pagam os funcionários pessimamente,
– e são de um comportamento excelente,
corretos, dedicados. Movidos por essa
circunstância, resolvemos organizar o
Sindicato em Santo André. Porque a
exploração era inconcebível. A luta se justificava àquela época e muito mais agora.
Só que hoje os bancários têm participação
mais ativa. À época era muito difícil, um
sacrifício tremendo reunir as pessoas. Os
sindicatos eram malvistos. Os gerentes dos bancos, a serviço
dos empregadores, não tinham a menor sensibilidade, fato
esse que continua, só que a luta era muito difícil. Fechávamos
o banco colocando nas chaves (fechaduras) palitos. E correndo
sempre o risco de ser presos. Alguns colaboraram para o surgimento do Sindicato, até gerentes de banco. O Benedito Antônio Carneiro, gerente do Mercantil, nos auxiliou muito. E
tínhamos um funcionário do Banco de Indústria e Comércio
de Santa Catarina, já falecido, seu Ângelo Crusco, que lutou
bravamente. O Osmar Marquezini, hoje advogado, também,
chegando a ser presidente do Sindicato. Aquela sede na rua
Luiz Pinto Fláquer (em Santo André) foi adquirida por nós.
Hoje o Sindicato tem muito mais representatividade, atuação
política. Na época era necessário começar por associação e
depois transformar em sindicato, era a condição legal.

Sindicalismo e política
No País, infelizmente, a luta muitas vezes continua
sendo pessoal. Você tinha que arrastar os companheiros
para a luta. E é das coisas mais difíceis, porque as pessoas
eram visadas. A atuação do funcionário no Sindicato era
visada pela direção local do banco, que dava as informações
à direção da sede central. Era de fato uma luta de classes,
sujeita a prisões... E a estrutura sindical não era como a
de hoje, bem organizada. Os que lutavam eram pessoas

abnegadas. Não me lembro da primeira
reunião, dos primeiros encontros... Mas
o início do Sindicato foi na rua Campos
Salles, 128. Ali tivemos inicialmente
a sede do Sindicato e da Associação.
Fui eleito vereador acho que em 1963,
quando veio a “Redentora”. a famosa
ditadura militar. Mas o Sindicato foi
antes disso... Fui afastado da Câmara
pela ditadura, obrigado a renunciar... À
época, os movimentos se restringiam às
reivindicações salariais. A preocupação
fundamental era com elas. É interessante
notar que o bancário é um funcionário
qualificado, altamente responsável. Até
nisso os banqueiros têm sorte. Fizemos
greves várias vezes, Santo André presidia o movimento,
liderava. Entre os mais combativos estavam bancários do
Commercial; até do Banco do Brasil, embora fosse mais
elitizado, com salário mais elevado. A categoria era pequena. O Sindicato tinha boletim no início, mas era incipiente.
O Sindicato dos Bancários de São Paulo já tinha a Folha
Bancária. O sindicalismo é uma escola. Fui preso em 1969,
na época do Garrastazu Médici, fiquei na delegacia perto da
antiga estação rodoviária, no Deops. Saí logo, (a acusação)
era a militância. Era fichado de comuna, e nunca pertenci
ao partido (comunista). Fui vereador pelo PSB.

Luta no ABC
A impressão que eu tenho é que o sindicalismo tem
hoje uma atuação eficiente, importantíssima. Não é aquele
do nosso tempo. É da mais alta importância na defesa dos
interesses do trabalhador. Tem uma outra visão do mundo,
mas há necessidade de avançar mais. A importância do
bancário é fundamental, e do Sindicato então nem se fala.
A vida do bancário melhorou, porque o mundo avança, mas
a melhoria não é como deveria ser. Os bancos, com esses
lucros... Eu não sei hoje qual é o ordenado do bancário, mas
me aventuraria dizer que está muito longe de corresponder
ao valor e ao trabalho dos que servem ao banqueiro. Nós
precisávamos socializar os bancos.
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atrelada ao que o Fundo mandava.
Ainda não havia o computador, quanto menos a internet, mas um fictício
Google Earth focado por estas paragens registraria uma intensa atividade
organizativa no País. Inspirados pelo
fortalecimento da democracia recente,
ainda longe do golpe militar que viria a
feri-la por um longo e obscuro período,
os brasileiros se mobilizavam em associações e entidades. É neste finalzinho
da chamada “década de ouro”, quando
soam os primeiros acordes da Bossa
Nova, que surge a Associação Profissional dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Santo André,
São Bernardo do Campo, São Caetano,
Mauá e Ribeirão Pires, embrião do
atual Sindicato dos Bancários do ABC.
Diadema era então recém-emancipada
(1958) e Rio Grande da Serra só viria a
tornar-se município em 1964.
Março de 1959 – A criação, registrada em ata, assinala o 4 de março de
1959, uma quarta-feira. Reunidos na
rua Coronel Oliveira Lima, no número
408, no centro de Santo André, às 20h,
54 bancários votaram a favor da nova
associação. Pelo mesmo quorum – 54
a zero – e também em votação secreta,
foi aprovada a composição da única

Fidel toma Cuba

Fidel Castro e Che Guevara, na Revolução Cubana

chapa presente, presidida por Lincoln
dos Santos Grillo.
O mineiro Grillo, então com 32
anos, era funcionário do Banco de

Integrantes da Associação
Presidente:
Lincoln dos Santos Grillo – Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. – Santo André
Vice-presidente:
Odilon Borba de Vasconcelos – Banco do Brasil – São Caetano
Secretário-geral:
Ângelo Crusco – Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina – Santo André
Primeiro-secretário:
Achiles Capelli – Banco do Estado de São Paulo – São Bernardo
Segundo-secretário:
Nilson da Silva Antunes – Banco Mercantil de SP – Santo André
Primeiro-tesoureiro:
Pedro Gonella – Banco do Brasil – Santo André
Segundo-tesoureiro:
Waldemar Antônio Pitton – Banco Noroeste do Estado de São Paulo – Santo André
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Crédito Real de Minas Gerais e estava havia menos de uma década no
ABC. Primeiro, instalara-se na capital
paulista, no final dos anos 40, para
onde fora transferido pelo banco. Da
agência no viaduto Boa Vista, centro
velho de São Paulo, veio para a da rua
Embaixador Pedro de Toledo, em Santo André. “A exploração do banqueiro
sobre o bancário já naquela época era
inconcebível. Só que hoje os bancários
têm participação mais ativa. Era muito
difícil, um sacrifício tremendo reunir
as pessoas. Os sindicatos eram malvistos”, revelou Grillo, em entrevistas
ao Sindicato entre 2007 e 2008 (leia
mais à pág. 5). Naquele 4 de março
começava para ele uma trajetória que,
18 anos depois, o levaria ao posto de
prefeito da cidade. A vocação política
acompanharia a história de outros
representantes da entidade, como
continua a ocorrer ainda hoje, nestes
primeiros anos do século 21.

O ABC e seus trabalhadores
No final da década de 50 Santo André era uma cidade
ativa, com predominância das indústrias metalúrgica e
química. GE, Rhodia, Pirelli, Laminação Nacional de Metais eram algumas delas. Com mais de 100 mil habitantes,
o município, cujo nascimento industrial florescera com a
tecelagem, acumulava também uma vasta experiência em
lutas sindicais.
Desde 1918 trabalhadores de todas as categorias profissionais se reuniam na União Operária de São Bernardo.
Mas antes disso, mesmo sem o apoio de uma entidade formalizada, trabalhadores da Tecelagem Ipiranguinha, uma
das primeiras empresas a se instalar na cidade, já haviam
demonstrado sua capacidade de organização. Em 1906, com
a realização de uma grande greve por melhores condições
de trabalho, levaram adiante um movimento que durou
cerca de 30 dias.
Naquele meio de século, porém, a grande força combativa estava nas mãos dos metalúrgicos. Criado em 1933, o
sindicato da categoria aglutinava lutas de todas as demais
– era, em verdade, uma espécie de pólo irradiador, no qual
trabalhadores de diferentes ofícios e suas lideranças iam
buscar apoio logístico e ideológico. À sua frente estava o

comunista Marcos Andreotti, “um homem bom, simples
e honrado”, como o descreve o jornalista e historiador
Ademir Médici. No longo período em que permaneceu na
ativa – e que foi praticamente toda a sua vida –, Andreotti
de certa forma representou para o Grande ABC o que foi
Lula no final da década de 70. Embora sem confirmação
do escritor, pode ser ele o “operário de Santo André” por
vezes citado por Jorge Amado em sua trilogia Subterrâneos
da Liberdade.
Era, portanto, nesse sindicato – alicerce de campanhas
operárias e gerador de idéias para o mundo do trabalho
e social, mas ainda bem diferente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que se tornaria famoso no futuro – que
muitas vezes os bancários marcavam presença para discutir
estratégias de mobilização. “Aqui no ABC o Sindicato dos
Metalúrgicos era o fórum em que se discutia qualquer
assunto ligado à economia, em relação aos trabalhadores,
e politicamente também. O viés político era muito forte,
comandado pelo Partido Comunista Brasileiro, o Partidão”,
conta Philadelpho Braz, líder metalúrgico que atuou junto
a este Sindicato desde 1945 e hoje é a principal referência
do sindicalismo na região (leia mais à pág. 8).

Primeiros discos que
marcam o nascimento da
Bossa Nova, movimento
que modernizou a
música brasileira.
À dir., João e Astrud
Gilberto
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Philadelpho Braz, líder metalúrgico
Philadelpho Braz nasceu em 1926 no interior de São Paulo e veio ainda garoto para Santo André.
Durante 29 anos trabalhou na metalúrgica Fichet, onde se aposentou. Filiado ao Sindicato dos
Metalúrgicos desde 1945, acompanhou como poucos a luta sindical na região do Grande ABC.
Honrosa referência dessa mesma luta, seu Phila, como é conhecido, foi preso pela ditadura militar.
Seu relato permite um panorama de fatos e personagens que se entrelaçam à história da região,
cujos desdobramentos ainda repercutem na vida dos trabalhadores brasileiros

Chegada no sindicato

Líderes bancários

Eu ingressei no sindicato em 1945,
O Lincoln Grillo (primeiro presidente
aos 19 anos. A firma em que eu trabado Sindicato dos Bancários do ABC) teve
lhava fazia grandes tanques de aço para
mais virtudes que defeitos. Foi vereador,
gasolina, petróleo etc., era uma multideputado, prefeito... Participei e ajudeinacional francesa, belga. No pós-guerra,
o como deputado estadual, prefeito...
muitos dos que fugiram e aportaram
Depois nos afastamos por divergências,
no Brasil foram trabalhar lá. Eram armas não ideológicas, pessoais, coisa
tesãos, gente qualificada. Vieram muitos
que já passou. Ele sempre foi ligado ao
anarquistas, com outra mentalidade, já
Partido Socialista, eu ao Sindicato dos
tinham uma história da luta de classes.
Metalúrgicos. O Lincoln, antes de 1964,
Então a gente foi assimilando o modo
militava muito como político-sindical.
de levantar bandeiras reivindicatórias.
O degrau da sua ascensão política praAí terminou a guerra na Europa em 22
ticamente começou no Sindicato dos
de maio de 1945 e eu subi as escadas
Bancários. Mas em 1964 teve de renundo Sindicato pela primeira vez... E
ciar ao mandato de vereador. Ele, Alaor
Philadelpho Braz Caffé Alves e Acylino Belissomi. Foram
continuo subindo até hoje. Tive muito
contato com os bancários do ABC e de
tão pressionados que renunciaram. A
São Paulo. Lembro-me de Salvador Losacco (deputado atividade do Lincoln no meio bancário era muito forte,
federal), comunista, pelo Sindicato dos Bancários de São ele liderava, e com isso galgou ascensão política muito
Paulo. Foi eleito por outro partido porque o PCB estava facilmente. Ele tinha uma oratória vibrante. Já com o Marna ilegalidade. Pedro Ivone foi deputado também... Os quezini a categoria tinha restrições ao modo de atuar. Talvez
metalúrgicos de São Paulo tinham um presidente chamado por ele não ser “discurseiro”, de se fazer ouvir. Desgastou
Remo Forli, e ali também era um fórum das demandas de um pouco, mas não tira o mérito. Ele ajudou a formar a
todas as categorias do Estado. Os metalúrgicos passaram, história do Sindicato.
Reprodução do livro O ABC dos Operários
na década de 1920, a liderar todo e qualquer
movimento. Quando se falava em greve parava
todo mundo... Os bancários sempre estiveram
na berlinda, com os piores patrões do mundo,
pois os banqueiros são a nata do capitalismo.
Aqui no ABC o Sindicato dos Metalúrgicos era o
fórum em que se discutia qualquer
assunto ligado a economia, em
relação aos trabalhadores, e politicamente também. O viés político
era muito forte, comandado pelo
Marcos
Partido Comunista Brasileiro,
Andreotti
PCB, o Partidão.
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Livro de Jorge Amado
com possível citação ao
presidente do sindicato
dos metalúrgicos
de Santo André

Tecelagem Ipiranguinha

Greves e patrões
A mentalidade dos patrões na década de 1960 era se sente superior ao outro... Até a década de 1960 não
retrógrada, era gente que se valia da repressão política se conheciam os donos dos bancos. Eram como zumbis,
pra combater os sindicalistas. Hoje é diferente, mas ninguém sabia quem eram. Depois é que se foi saber que
também não existe mais aquele sindicalismo que era o eram os Simonsen, os Safra. Aí os bancos foram sendo
nosso sonho. Com raras exceções, há sindicatos que ainda envolvidos pelas corporações multinacionais, e hoje doatuam. Quem generaliza um conceito comete injustiça, minam o mundo.
pois tem as exceções. Os sindicalistas
jovens ainda lutam de alguma forma.
Dentro do contexto de agora as coisas estão muito mais fáceis para os
sindicalistas, a mentalidade mudou.
Antes era muito difícil conversar com
o patrão. O sindicalista sempre tinha
comissão de recepção: a repressão
policial. Chegava à porta de fábrica
para uma greve e a polícia estava
lá antes. Porque a mentalidade do
patrão era assim. Todas as greves
da categoria bancária tiveram apoio
material dos metalúrgicos. Inclusive
ajudei a panfletar. Tinha apoio moral
e na condução da greve apresentávamos sugestão, a solidariedade era
total. Mas uma categoria engravatada
é mais difícil de organizar, porque
muitas vezes o próprio trabalhador Antiga sede de Utinga do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André
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Ações priorizaram
reajuste salarial e a
saúde da categoria
Organização dos bancários no Grande ABC começou a se fortalecer no
início da década de 50; categoria discutia se queria clube ou associação

O

primeiro foco de organização dos bancários do
Grande ABC é o Instituto
de Aposentadorias e Pensões
dos Bancários, o IAPB. A exemplo de
outras grandes categorias, os trabalhadores dos bancos tinham seu próprio
órgão, o que, grosso modo, corresponderia ao atual INSS. Na ata de 17 de março
de 1959, pouco depois da criação da
Associação, está registrada a leitura de
um relatório da Confederação Nacional
dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito, Contec, sobre “irregularidades” que
estariam ocorrendo no IAPB. A própria
Contec tinha constituição recente (28 de
julho de 1958) e, à época, representava
a categoria no país.
Mas é bom lembrar que, até mesmo
antes, em 1956, está registrado em ata
um encontro dos trabalhadores bancários da região, que estavam divididos em
duas propostas: a fundação da associação
ou de um clube recreativo. Os argumentos são curiosos: Nestor Pacheco Júnior,
um dos presentes, defende o clube e diz
que teria “outra” receptividade, com o
apoio dos “senhores gerentes”. A associação, diz, seria vista por “um prisma
completamente diferente”; sua constituição seria complexa e representaria
uma “atitude corajosa e improfíqua (sic)

daqueles que a defendiam”. Já o mineiro
Lincoln Grillo apóia a associação e procura desfazer a “impressão sindicalista”
que se dava a ela, posto que “não se podia
confundir absolutamente com sindicato,
muito embora pudesse vir a sê-lo”. Para
ele a associação atenderia melhor aos
interesses da classe por tratar-se de “organismo semioficial e com outra força

legal e ainda poderia atender também
à parte recreativa”. E, mais importante,
teria apoio governamental, via imposto
sindical, o que significaria “um inestimável auxílio econômico”. Ao final venceu a
proposta do clube. Mas deste clube, cuja
área poderia ser fruto de doação, não há
registro posterior, o que leva a crer que a
iniciativa não teve sucesso.

Registro na Folha Bancária, de São Paulo, da conquista do posto regional do IAPB
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Década de mobilização
Três anos depois, em artigo escrito por Grillo para a Folha Bancária
(jornal do Sindicato dos Bancários de
São Paulo) intitulado “Histórico da
Luta Sindical dos Bancários de Santo
André”, ele faz um balanço dos anos
que precedem a fundação do Sindicato

e lembra que a conquista da entidade
sindical já havia sido tentada, sem
sucesso. Grillo, na verdade, situa em
1951 o início dessas iniciativas, quando
foi realizada greve “das mais justas de
que tem participado a classe bancária”,
e lamenta o fracasso dos anunciados
clubes e associações, além de criticar

“falsos líderes que sempre preteriram
a estruturação sindical”. A greve de
1951 foi a maior da categoria realizada
no estado de São Paulo. Foram 69 dias
de protestos, com repressão e prisões,
porque se desafiava a própria Lei de
Greve, que restringia esse direito ao
setor bancário.

E nasce o Sindicato
Metalúrgicos de Santo André e Região e Bancários de São Paulo apóiam criação da entidade

É nesse cenário propício, com apoio e amparo de duas
fortes entidades sindicais – Bancários de SP e Metalúrgicos de Santo André e Região – que a Associação dos
Bancários do ABC rapidamente se transforma em Sindicato. O processo não era simples nem fácil, a entidade
tinha que encaminhar solicitação ao governo federal
que, só após análise, permitia ou não a criação de um
sindicato. A obtenção da Carta Sindical dependia bem
pouco de motivos técnicos e, muitas vezes, serviu como
filtro ideológico.
Mas esses não eram tempos de ditadura. A industrialização e a abertura do governo JK ao capital estrangeiro
alimentavam o aumento do número de trabalhadores no
País e, conseqüentemente, sua aglutinação em entidades organizadas. Esse mesmo momento econômico atraía também
bancos e banqueiros, e pelo menos um
deles em operação no Grande ABC
era oriundo de outro País: o Banco do
Trabalho Ítalo-Brasileiro, fundado por
Domenico Pellegrini, que havia sido
ministro da Fazenda do fascista Benedito Mussolini, e chegara ao Brasil em
1951. Em 1959, a região comportava
mais de uma dezena de bandeiras bancárias. Nenhuma delas (com exceção
das estatais) sobreviveu.

Calorosos aplausos
Sete meses após o nascimento da
Associação surgia o Sindicato dos
Bancários do ABC. Eram 15h do dia
10 de outubro de 1959. O encontro
ocorreu na rua Campos Salles, 128,
salas 26 e 27 do edifício Tibiriçá. No
primeiro discurso como presidente,

Lincoln Grillo recorda as tentativas frustradas de criação
de entidade até por “elementos de certo prestígio no meio
bancário”, e comemora sua realidade. Criação e estatutos
são aprovados por unanimidade, como descreve na ata o
secretário da mesa, o então bancário do Banco Indústria
e Comércio de Santa Catarina em Santo André, Ângelo
Crusco: “ Posta em discussão a questão da transformação
da Associação em Sindicato, a proposta foi unanimente (sic)
aprovada pela Assembléia, sendo que tal resolução foi recebida debaixo dos mais calorosos aplausos dos presentes”.
Os estatutos aprovados seriam reunidos três anos
mais tarde numa pequena cartilha de 15 folhas, a mais
antiga publicação da entidade de que se tem notícia. Em
sua capa, com o título de Estatutos, está aquela que possivelmente foi a primeira marca da imagem do Sindicato
do ABC: dentro de um hexágono, com
as letras A, B, C, M, R em cada ponta,
representando as cidades de Santo
André, São Bernardo, São Caetano,
Mauá e Ribeirão Pires, estão um livro,
uma pena e o símbolo de Hermes,
deus mitológico associado a múltiplas
atividades, entre elas o comércio. À
volta do hexágono o nome adotado
inicialmente pela entidade – Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Santo André.
E dentro do livro a frase “No sindicalismo o indivíduo desaparece. Só
existe o Sindicato”, análoga à máxima
de que no comunismo desaparece o
indivíduo e só o Estado passa a existir.
O logotipo guarda grande semelhança
com o adotado pela Associação dos
Cartilha da entidade
Bancários de São Paulo em 1931.
editada em 1962
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A força dos comunistas
A geração que fundou o Sindicato em 1959 tinha assistido de camarote, 12 anos antes, à primeira eleição no Brasil,
pelas urnas, de um candidato comunista. O fato inédito
aconteceu em Santo André, com a vitória de Armando Mazzo à Prefeitura e de vários vereadores de seu partido. Apesar
de democraticamente eleitos, todos foram impedidos de
assumir, num golpe orquestrado pela direita conservadora
que, pela segunda vez em sua história, mandou o partido
para a ilegalidade. Operário, Mazzo era marceneiro, com
militância no Partido Comunista desde 1930.
Submetido à cassação, perseguido sistematicamente
pelos governos brasileiros – em 1966, já na ditadura, seu
nome consta da lista dos que sofreram as punições dos atos
institucionais –, continuava firme a seus princípios em 1988,
aos 75 anos, quando relembrou o fato em entrevista à Fundação Perseu Abramo. Descreve a reportagem: “Em 1947,
tomava café da manhã com sua mãe, quando a rádio noticiou a relação de políticos cassados. Entre eles, o primeiro
prefeito operário comunista do Brasil. Sua mãe perguntou
o que estava acontecendo. ´Fui cassado´, informou Mazzo.
A mãe conformada balançou a cabeça e exclamou: ´Eu sabia
que o Armando não ia parar nem nesse emprego´”.
Pouco mais de uma década depois, com um Estado
democrático que permitia o multipartidarismo, era natural
que muitas organizações sindicais se pautassem pelo ideário
comunista, como os Metalúrgicos de Santo André e Região,
ou socialista – nesse caso, representado pelo PSB, ao qual
mais tarde se filiaria o mineiro Lincoln Grillo. Dividido
pela Guerra Fria, o mundo exigia que se descesse do muro.
Quando Fidel Castro e seus homens tomam Cuba, em 1959,
surge aquela que pode ter sido
uma das mais polêmicas
atuações do Sindicato
do ABC à época.
“Fizemos uma
assembléia e de-

Reprodução do livro
O ABC dos Operários

Impresso feito à época para a posse dos candidatos
comunistas, em 1948, que não ocorreu
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pois um manifesto pró-Cuba;
o Lincoln fez, pró-Fidel Castro.
Pegou fogo... Causou o primeiro fechamento do Sindicato”,
afirma o advogado Osmar
Marquezini, que também se
tornaria presidente do Sindicato dos Bancários do ABC, na
mais longa gestão documentada (leia mais à pág. 20).

“Esclarecimento”

Fac-símile Deops

Há registro desse manifesto no prontuário de Lincoln
Grillo no Departamento de Ordem Política e Social (Deops):
trata-se, em verdade, de um abaixo-assinado intitulado “Esclarecimento”, em que os signatários revelam apoio à Revolução Cubana e ao fuzilamento de dois sindicalistas daquele
país acusados de sabotagem, protestando contra artigo de
dirigentes sindicais locais publicado na Folha do Povo, em
23 de janeiro de 1961, que repudiava o ato. A Folha Bancária
também registra a aproximação e admiração a Fidel e seus
aliados, inclusive com a visita do secretário-geral da entidade da capital, Armando Piani, à Ilha. O jornal reproduz,
em edição de dezembro de 1960, trechos da Declaração de
Havana (hoje conhecida como a 1ª Declaração de Havana),
quando em 2 de setembro daquele ano mais de 1 milhão de
cubanos se reuniu na praça da Revolução para aprovar, na
primeira das assembléias populares, o texto que reafirmava
a soberania nacional.
Logo em seguida a essa polêmica, em abril de 1961, os
bancários do Grande ABC reafirmam sua confiança em
Lincoln Grillo à frente do Sindicato, eleito para um mandato que duraria até 1963. Pelos dados da entidade, a base
eleitoral era então de 297 sócios em condições de votar
– compareceram 245, sendo que Grillo recebeu 241 votos;
quatro foram em branco e nenhum nulo.

Bancários
de São Paulo
publicam
documento
da Revolução
Cubana para
demonstrar
apoio

Pouco mais de um ano após o nascimento da Associação dos Bancários
em Santo André, quando a entidade
já se firmara como sindicato, o município ganharia finalmente uma sede
do IAPB e um ambulatório médico,
como registra a Folha Bancária de São
Paulo, jornal que ainda hoje continua
a circular. A reportagem, intitulada
“Bancários de Santo André lavram
grande tento,” publicada em junho de
1960, destaca que, antes mesmo de a
associação ser oficializada, a categoria
já se unia no Grande ABC, tanto para
tornar possível a formação de uma
entidade que a representasse regionalmente quanto para dar vazão às
suas reivindicações iniciais. Entre elas
estava justamente a implantação de
regional do IAPB e do posto médico,
inaugurado em 21 de maio de 1960.

foi fazer curso na Escola dos Bancários
localizada no edifício Martinelli. Ainda
não tinha partido político nem destaque como sindicalista, apenas o desejo
(que conseguiu realizar) de cursar
Direito. Quando chegou a São Paulo, o
Sindicato dos Bancários de São Paulo
já era uma entidade tão forte quanto a
dos metalúrgicos no ABC.
Fundado em 1923 como associação e efetivado sindicato dez anos
depois, já enfrentara grandes greves,
como a primeira da categoria no

Brasil (ocorrida em Santos, em 1932,
quando funcionários do Banespa
reivindicaram melhores condições salariais e sanitárias, pois havia grande
incidência de tuberculose) e aquela
que conquistou a redução da jornada
de trabalho para seis horas, no ano
seguinte. Em 1934, esse sindicato
capitaneou a primeira greve nacional
dos bancários, iniciada em julho e que
prosseguiu por três dias. Por sinal,
foi justamente esse movimento que
conquistou o IAPB.

Sindicato de São Paulo
A ligação entre o Sindicato de São
Paulo e o do ABC sempre existiu.
Lincoln Grillo, embora não tenha ocupado cargos naquela entidade, deu ali
seus primeiros passos ao chegar para
trabalhar na capital paulista, quando

Reprodução de ata
anterior à Associação

Artigo de Lincoln Grillo na Folha Bancária relata criação do Sindicato do ABC
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Bancário nos anos 50,
sinônimo de “elite”

Profissional tinha alto conceito na sociedade e era estimulado pelas chefias
a manter relacionamento de amizade com os clientes

A

ntes de dar continuidade à
história do Sindicato dos
Bancários do ABC – que a
partir de meados dos anos
80 definitivamente mudará de rumo,
com as transformações no Brasil e as
investidas da Oposição Bancária –, é
preciso resgatar um pouco do que era
ser bancário quando sua entidade foi
criada. A imagem formada a partir dos
relatos de sindicalistas, trabalhadores da
época e participantes dessa história é a de
um profissional altamente conceituado.
A regra geral de atendimento era a do
bom relacionamento com os clientes,
com alta valorização das chamadas
“relações públicas”. Sem o computador,
sem o auto-atendimento ou a necessidade de cumprimento de metas e vendas
de produtos, o bancário conseguia até
mesmo firmar amizades com os clientes,
que retribuíam na forma de presentes,
crédito e descontos no comércio.
Nas pequenas cidades do interior – e
os municípios da região não estavam
longe dessa condição –, funcionários
de bancos eram vistos como “bons

partidos” pelas famílias; se fosse do BB,
então, mais ainda. A presença feminina
era escassa, tanto no banco quanto no
Sindicato. Embora o segmento já fosse
chamado à participação, eram curiosos
os caminhos para atrair as mulheres: os
sindicatos, em geral, organizavam concursos de miss e de “robustez” infantil,
premiando bebês mais gorduchos. As
atividades sociais incluíam também a
realização de bailes e disputas esportivas. Os bancários do ABC tinham
um time de futebol, cujo massagista
trabalhava no Banco Mercantil. A equipe jogava no Campo dos Alfaiates (os
alfaiates também tinham seu time), no
bairro da Casa Branca, em Santo André,
que, pelos alagamentos constantes, também era chamado Vila Sapo.

Rotina
Considerados idôneos pela própria
natureza do trabalho desenvolvida, os
bancários tinham crédito na praça e um
status ascendente.
Nas agências, ainda
não conviviam com
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o estresse da insegurança – não havia
vigias nem portas giratórias; exceções
eram os postos em empresas, que mantinham suas próprias portarias. Cabia
ao bancário levar pessoalmente grande
volume de dinheiro de uma agência
a outra, e eram essas, basicamente, as
ocasiões mais vulneráveis.
Um relato curioso dessa atividade
está na edição de 24 de janeiro de 1959
do Jornal de São Caetano, que reporta
o sumiço de Cr$ 674 mil do Banco
Real do Progresso de São Caetano,
à rua Rio Grande do Sul, 39: por ter
recebido grande volume de dinheiro,
o banco opta em descarregar parte em
instituições de maior lastro. Em geral,
dois funcionários levavam os valores,
mas, naquele dia, apenas um o fez – e
era um golpista, já procurado por crime
idêntico em outro Estado.
Apesar de um ambiente mais tranqüilo, o ritmo de trabalho já não era
assim. Muitas vezes os trabalhadores
tinham jornada excedida, havia expediente aos sábados e era
preciso repassar, via
telefone, todos os dados do balanço para a
matriz da empresa.

Antigas agências
bancárias

Nelson Colleoni, o médico dos bancários

Ambulatório, futebol...

Faculdade de Medicina do ABC

O médico Nelson Colleoni testemunhou de forma ativa a formação da categoria bancária no Grande
ABC. A partir do final da década de 1950 atendeu a esses trabalhadores e seus familiares em Santo
André. Acompanhou suas reivindicações para criação do posto do IAPB e ambulatório médico e
foi um dos eleitos pela categoria para atendê-la. Coordenador da área clínica do IAPB entre 1962 e
1967, conheceu de lideranças a anônimos bancários, e é dos poucos que pode traçar com precisão
um vasto painel da saúde desses profissionais e sua relação com o mundo do trabalho
A reivindicação de um ambulatório foi
pedra fundamental para a criação da Associação dos Bancários. Fui contratado em
abril de 1958, antes do ambulatório. Atendia
bancários e familiares, em clínica geral, no
hoje hospital Cristóvão da Gama. Havia um
gerente que se destacava, primeiro no Banco
do Distrito Federal, depois no Mercantil de
São Paulo. Chamava-se Benedito Ernani Castanho Carneiro. Era professor. Era comum
que pessoas de profissão liberal fossem gerentes de banco. Ele tinha liderança, sabia cativar.
Convocava colegas para reivindicar direitos junto à Delegacia
Estadual do IAPB. E chamou o (Ângelo) Crusco, o Jairo Borges,
do Mercantil. O Lincoln Grillo, que era o cara que conhecia
todo mundo. Seu Carneiro sabia motivar a turma. E havia o
senhor Máximo, também do Mercantil, massagista do time
de futebol dos bancários. Jogavam no Campo dos Alfaiates,
no Casa Branca, também chamado Vila Sapo, porque tinha
muitos alagamentos e o que sobrava ali era sapo.

Bancos no Grande ABC
Na década de 1950 havia aqui agências do Banco do
Brasil. O segundo em importância era o Commercial do
Estado de São Paulo, o Mercantil de São Paulo, uma agência do Banco do Distrito Federal (então RJ). Havia agentes
do Banco do Trabalho Ítalo-Brasileiro, tradicional dos
imigrantes italianos. O Banco do Crédito Real de MG, o
da Lavoura de MG, sendo que no de Crédito trabalhava o
Lincoln Grillo. Tinha o Banco da Bahia. Umas dez agências
em Santo André. São Caetano tinha mais umas cinco, e se
fundou o Banco de São Caetano, depois transformado num
banco de investimentos chamado Aplique.

Ser bancário
Ser bancário dava destaque. Era pessoa destacada pela
honestidade. Os gerentes tinham que usar paletó e gravata;

os funcionários, gravata. Na ocasião dava
um aspecto de respeito, todos barbeados. O
bancário era muito ben-quisto no comércio;
uma apresentação feita por ele tinha muito
valor. Era uma classe diferenciada.

Agências do IAPB
Tudo do ponto de vista administrativo
era tratado em São Paulo. O que foi instalado aqui em primeiro lugar foi a Agência
Especial para o ABC. Para conseguir isso,
uma comissão (formada por Carneiro, Grillo
e Crusco) foi muitas vezes a São Paulo. O
Grillo já demonstrava interesse político. Fazia contatos com
o deputado Salvador Lossaco, de grande influência na classe
bancária. Houve também interferência – não sei com certeza,
mas João Goulart, que era senador, e Leonel Brizola tiveram
participação nisso. Então, em 1960, foi instituída a agência do
IAPB na rua Cesário Mota. O IAPB inicialmente ocupou o 1º
andar para a agência e o ambulatório. Atendia clínica médica,
consultório. A agência funcionou com diversos agentes, o
primeiro foi o Lincoln Grillo. Até que, em 1967, eu era o responsável pelo ambulatório e (a agente da época) avisou que o
governo queria unificar a previdência e todos os IAPs fariam
parte de um sistema único, de maneira que o IAPB ia deixar
de existir. Os médicos foram para o Inamps, e o IAPB, como
administração, para o INPS. Foi uma coisa deprimente.

Principais doenças da categoria
A primeira era a neurose, diversos tipos, o que hoje se
chama de estresse. Em segundo, as gastropatias. Os bancários
sofriam do estômago. Pelo horário deficiente, escasso para
almoçar. Depois as doenças pulmonares. Muitos casos de
bronquite, dilatação dos brônquios. O número de fumantes
era muito alto. LER/Dort? Não foi dessa época. Sabe quando
foi? Quando substituíram a máquina de datilografia para a digitação no computador. Aí que se instalou, porque a velocidade
ou a postura de quem digita é diferente da do datilógrafo.
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Manifestações dos
trabalhadores do ABC
até o golpe de Estado
Pacto da Unidade
Intersindical unia
sindicatos da região,
com o apoio do
primeiro bispo da
diocese de Santo André

A

s categorias organizadas e
combativas de trabalhadores
do final da década de 1950 e
início da de 1960 tinham entre
suas preocupações a inflação – que na
época se conhecia por carestia ou custo
de vida – e as chamadas reformas de base,
modificações em setores estratégicos
que permitissem melhor distribuição de
renda, além da manutenção da soberania
nacional. Os jornais do período na região
do Grande ABC – o recém-batizado
Diário do Grande ABC (ex-News Sellers),
Folha do Povo e Folha de São Caetano, este
último inclusive com a coluna “Noticiário Trabalhista”, específica para as notas
sindicais assinada por Odarcy Rocha – registram algumas dessas manifestações e
as negociações com as empresas.
Ganham destaque no noticiário os
metalúrgicos, os têxteis e os trabalhadores da construção civil e moveleiros,
por suas ações e capacidade de mobilização. A região tem o Pacto da Unidade
Intersindical do ABC, organismo que
reúne os principais sindicatos e decide,
por exemplo, formas de apoio a cate-

Comício da Central do Brasil pelas reformas
de base, pouco antes do golpe de 1964

gorias em reivindicação, como mostra
edição de junho de 1959 da Folha de
São Caetano, quando o Pacto chama à
greve geral os trabalhadores da região
em apoio aos operários da fiação e tecelagem, parados há 60 dias. Ao mesmo
tempo, coleta-se açúcar, café e cereais
para auxílio aos grevistas.

Bispo “vermelho”
Desponta também nesse período
a importante presença de Dom Jorge
Marcos de Oliveira, o primeiro bispo da
diocese de Santo André e pioneiro em
manifestações em favor dos trabalhadores, como o faria mais tarde Dom Cláudio Hummes. Dom Jorge, que morreu
em 1989, era conhecido como o “bispo
vermelho”, em alusão aos comunistas.
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“Muitos dos que apóiam movimentos
comunistas buscam apenas um amparo
na defesa dos direitos recebidos de Deus.
São sofredores que a política com ‘p’
minúsculo deixou à margem da vida (...)
O comunismo no ABC como em todo
o Brasil é muito mais um problema de
luta pelo relativo bem-estar social do
que um problema ideológico”, diria ele
em reportagem de capa à Folha de São
Caetano no dia 7 de junho de 1958.
Dois anos após o nascimento do
Sindicato, em outubro de 1961, há
registro de intensa mobilização da categoria bancária na região, em especial
no Banco do Brasil. Os bancários participam de uma assembléia no Sindicato
dos Metalúrgicos de Santo André junto
com representantes da UDN, a União

Greve nacional

Bispo
Dom
Jorge

Democrática Nacional, de direita, e do
PSB, socialista. Um movimento grevista
já ocorre em outros estados, como o
da Guanabara, e a categoria do ABC
estuda a possibilidade de adesão. Em
São Paulo, a proposta de conciliação do
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) é
rejeitada e ocorre tentativa de se agredir
o representante bancário que a comunicou, o comunista Pedro Francisco
Iovine, que foi presidente do Sindicato
de São Paulo e, mais tarde, cassado,
preso na Ilha das Cobras (RJ). O ABC
fica em compasso de espera.
Entre 1962 e 1963 a organização
e manifestação dos trabalhadores se
intensificam no País. Logo no início de
1962 o Sindicato se filia à Federação dos
Bancários e, em julho, realiza uma convenção que debate, entre outros itens, o
salário profissional, contrato coletivo de
trabalho, salário-família, salário mínimo
de menores e fim do expediente aos sábados. As questões sociais incluem desde
a Previdência Social e a instalação de ambulatório médico e gabinete dentário até
a agilização de meios para obtenção da
casa própria do trabalhador. Problemas
nacionais como carestia, reformas de
base e gabinete nacionalista e popular
integram a pauta. É curioso notar que
já nesse período é sugerido por um dos
participantes que se pontue entre as
reivindicações da campanha salarial a
participação nos lucros dos bancos, conquista que só viria a se tornar realidade
33 anos depois.

No dia 15 de setembro de 1962 há
registro de uma paralisação da categoria
no Grande ABC e da decisão de que o
Sindicato ficaria em estado de assembléia
permanente. A categoria reivindicava
80% de aumento geral, Cr$ 18.000,00
de aumento mínimo e Cr$ 2.500,00 de
qüinqüênio. Com o protesto, os banqueiros ofereceram 50% de aumento
regional e Cr$ 2.000,00 de qüinqüênio,
estendendo o acordo até novembro de
1963. Apesar de rejeitada a proposta, foi
firmado contrato coletivo de trabalho em
3 de outubro. Logo no começo de 1963 a
categoria dá início a um movimento para
reivindicar o pagamento das gratificações
de balanço, o 13º sem compensação e o
fim dos 30 minutos a mais na jornada
para compensar o sábado. Mas os banqueiros endurecem e a mobilização só é
retomada na campanha salarial.
Então, em 17 de setembro, os bancários decidem parar por 24h. Numa
assembléia realizada no Sindicato dos
Metalúrgicos nesse mesmo dia, o ABC
resolve aderir e o Sindicato faz as seguintes recomendações: a greve seria de
“consciência”, sem piquetes; a entidade
distribuiria panfletos aos bancários ausentes na assembléia, alertando-os sobre
a importância de “cerrar fileiras ao nosso
lado para o maior êxito do nosso movimento”; era preciso evitar agrupamentos
nas portas dos bancos para não alertar
e avisar aos possíveis fura-greves que
seriam constituídas caravanas para São
Caetano, São Bernardo, Ribeirão Pires e
Mauá. O movimento se estende por todo
País, culminando com o pagamento de
acordos superiores aos determinados pela Justiça do Trabalho.
É a última greve nacional da
categoria bancária antes da
ditadura. O ano marca ainda
a ida de Lincoln Grillo para a
Federação dos Bancários e sua
eleição como vereador em Santo André. E a vitória de chapa
Greve bancária de
setembro de 1963

única no Sindicato, desta vez encabeçada
por Wladimir de Paula Fernandes.

Central do Brasil
Dezoito dias antes do golpe militar,
em 13 de março de 1964, o Sindicato
organiza uma caravana com 15 pessoas rumo ao Rio de Janeiro. Elas vão
participar daquele que ficou conhecido
como o Comício da Central do Brasil,
promovido por líderes do Comando
Geral dos Trabalhadores (CGT) em
apoio às chamadas reformas de base. O
Plano Trienal de Jango previa reformas
nos setores agrário, bancário, fiscal,
educacional e eleitoral e desagradava
aos mais conservadores. Em discurso
de 65 minutos, João Goulart anunciou
que havia assinado decreto que encampava todas as refinarias particulares de
petróleo e outro que desapropriava e
destinava à reforma agrária as terras em
torno de ferrovias e rodovias federais e
pedia reforma urgente da Constituição,
“acima da qual está o povo”. Na mesma
noite, o então deputado federal (PTB)
e ex-governador gaúcho Leonel Brizola
sugeria como “única solução” pacífica
o fechamento do Congresso e a formação de uma Assembléia Constituinte,
formada por “camponeses, operários,
muitos sargentos e oficiais nacionalistas”. Na memória de Osmar Marquezini,
que já atuava no Sindicato, ficou uma
imagem simbólica pela carga nostálgica
do Brasil de então: os sindicalistas de
Santo André seguem de trem litorina
até o Rio, naquela que seria a última das
grandes manifestações populares antes
de 31 de março.
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Os anos de chumbo – A ditadura militar no Brasil

Ditadura e
assistencialismo
Repressão atinge lideranças e entidades combativas em todo o País; partido
da oposição consentida, MDB da região nasce no Sindicato dos Bancários

E

ntre 1964 e 1969, 47 líderes
políticos “desaparecem”. O
Estado intervém 456 vezes
em sindicatos em 1964, e
mais 358 vezes em 1965, destituindo
lideranças (Brasil nunca mais, Dom
Paulo Evaristo Arns). É a ditadura
militar brasileira, instituída com o
golpe de Estado de março de 1964. Os
sindicatos combativos estão calados e
seus representantes submetidos a uma
repressão que persegue, tortura e mata.
Recém-eleito vereador por Santo André
pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB),
o líder bancário Lincoln Grillo acaba
“renunciando” ao mandato junto com
Acylino Bellisomi e Alaor Caffé Alves.
“Fui afastado da Câmara dos Vereadores pela ditadura militar. Obrigado a
renunciar. Sofri perseguições de toda
natureza. Era tido e havido como comunista, sem ser na verdade filiado ao
partido. Eu era – e sou – um homem
de esquerda, em cima não de palavras,
mas de princípios programáticos, e continuo sendo, continuo na luta”, relatou
Grillo durante entrevista em 2007 (ver
pág. 5). O que teria impulsionado a
saída dos três, segundo relato de Osmar
Marquezini, foram pronunciamentos
favoráveis a lideranças de esquerda
como San Thiago Dantas (ministro das
Relações Exteriores no governo João
Goulart), Miguel Arraes (governador
de Pernambuco eleito com apoio dos
comunistas e preso pela ditadura militar) e do próprio João Goulart.

Intervenções

No Sindicato dos Bancários, Wladimir Fernandes também não cumpre
seu mandato. Para o posto é designado
o interventor Antonio Mauro de Lima
Bastos. Começa então um período de
documentação cada vez mais escassa e
de definição política confusa. De acordo
com Osmar Marquezini, que acompanhou grande parte da trajetória da
entidade, foram nove as intervenções sofridas, desde a iniciada com o manifesto
pró-Fidel. Em princípio, a proximidade
do interventor com a categoria teria sido
preservada. O próprio Mauro, segundo
relato de Marquezini, era funcionário antigo do Banco Commercial de São Paulo,
sem ideologia política, e também atuava
como professor. As intervenções eram
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Herzog, jornalista assassinado
na prisão pela ditadura

definidas pela Delegacia de Trabalho de
São Paulo e, como não havia forma de
impedi-las, existia a tentativa de indicar
o interventor. Mas essa é uma relação
ainda pouco explorada pelos estudiosos
da história recente do Brasil, uma vez
que, como regra geral (em especial após
o AI-5, em 1968), muitos sindicatos
acabaram fechados ou ficaram nas mãos
de pelegos – no caso, termo aplicado não
apenas a lideranças descomprometidas
com os trabalhadores, mas coniventes
com o establishment da ditadura.
Seja como for, essa chamada “intervenção branca” é curta. No ano seguinte assume outra equipe, uma junta
governativa formada por Ney Barbosa,
Genésio de Oliveira e Almir de Souza. A
proximidade com os professores servira
para levar o Sindicato dos Bancários a
formar uma cooperativa de consumo
conjunta entre as categorias, com filiais em Santo André, no Ipiranguinha,
e na rua Marechal Deodoro, em São
Bernardo, presidida pelo professor Antonio Mauro. A iniciativa, como outras
nesse sentido, dura pouco. Se na origem
priorizava-se a autonomia e até a produção de bens para facilitar o acesso
da categoria ao consumo – em certo
período até a idéia de uma cooperativa
agrícola chegou a ser gestada –, os anos
de chumbo aos poucos empurraram os
sindicatos para o assistencialismo.
É em 1966 que Marquezini chega
oficialmente à diretoria do Sindicato.
Ele militou na Pastoral Operária e foi

filiado a dois partidos: o Comunista e,
em seguida, o Movimento Democrático
Brasileiro, MDB. Quando Marquezini
retorna ao Sindicato Lincoln Grillo, de
novo eleito presidente para o biênio 6667, não poupa críticas aos interventores,
“que não souberam merecer a confiança
que o govêrno (sic) lhes depositara e
acabaram desmoralizando o Sindicato
perante a classe bancária e a opinião
pública”. A ata de 28 de fevereiro de 1966
é contundente e cita nominalmente dois
interventores, que teriam, segundo o
documento, adotado comportamento
“criminoso e passível de responsabilidade cível e penal”.
Na mesma data é sugerida por Grillo
a instalação de um consultório dentário
com atendimento gratuito, como forma
de atrair a categoria ao Sindicato, além da
necessidade de uma sede própria. “Disse
também o presidente que o Sindicato de
Santo André tem condições de vir a ser o

segundo sindicato de bancários do Estado
de São Paulo, considerando a extensão de
sua base territorial (...), com uma densidade bancária que atinge cerca de 3.000
funcionários”. Os diretores que retomam a
entidade têm muito por fazer. O primeiro
passo é acertar contas; outros, mais fáceis,
mas não menos significativos do período
interventor, são pedir a devolução, à entidade, de cadeiras de barbeiro, mesas de
mimeógrafo e de pingue-pongue e da chave
da caixa postal do Banco do Brasil. E, nada
mais simbólico, mudar o “segredo” das
fechaduras da sede.

Bipartidarismo
Em outubro do ano anterior o governo Castello Branco havia editado o
Ato Institucional n° 2, que, entre outras
medidas, acabou com o multipartidarismo. Entre os motivos para a extinção
dos partidos estava a vitória, nas eleições
daquele ano, de candidatos do PTB e

PSD (siglas consideradas de oposição)
aos governos estaduais. Extintos os
partidos, o Ato Complementar n° 4,
cerca de um mês depois, estabeleceu ao
Congresso Nacional 45 dias para criar
organizações que funcionariam como
partidos políticos. No começo de 1966
nascem oficialmente os dois partidos que
dividiriam a cena nos anos seguintes: o
MDB, que assume papel de oposição, e
a Aliança Renovadora Nacional (Arena),
aliada ao governo da ditadura.
De acordo com Osmar Marquezini é
no Sindicato dos Bancários que surge o
MDB local. “Eu fiquei no PC até fundar o
MDB... o MDB nasceu dentro do Sindicato
dos Bancários. O Lincoln Grillo era presidente e eu secretário-geral. Fui seis anos
secretário do MDB.” O MDB ou “MandaBrasa”, como o classificaria Lincoln Grillo
muitas décadas depois, seria o guardachuva das esquerdas durante 13 anos, até
a volta do multipartidarismo no País.

Os tentáculos da repressão
Prisões e perseguições a diretores do Sindicato estão registradas em arquivos do Deops
Pelo menos dois diretores do Sindicato do ABC têm suas
prisões registradas em prontuários do Deops, o Departamento Estadual de Ordem Política e Social, hoje sob guarda
do Arquivo do Estado de São Paulo. O prontuário 142.095
pertence ao fundador, Lincoln dos Santos Grillo. Nele, documentos alertam para uma manifestação na Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo, a divulgação de um boletim sob o título “Esclarecimento”, em que o autor defende a
execução de sindicalistas acusados de sabotagem pelo governo
Fidel Castro, e sua renúncia ao cargo de vereador em Santo
André. A principal acusação é a de comunismo. No entanto,
a mesma pasta traz o atestado que o “reabilita”, já que teria
promovido “provas de real valor junto a este departamento,
dando conta de suas atividades”.
Esse atestado é solicitado duas vezes por Grillo, mas só
na segunda, em 1974, consegue obtê-lo. Na pasta estão ainda
várias cartas escritas por amigos dando conta de sua conduta
distante do comunismo, possivelmente uma das estratégias
para tentar convencer o Deops a conceder a tal “reabilitação”.
Não há citação de prisão. O outro prontuário, de número
32.805, é do ex-tesoureiro do Sindicato em 1968, Aparecido

Costa Morais. Ele foi detido em 7 de maio daquele ano (veja
entrevista à pág. 21) O motivo, segundo o Deops, seria a
averiguação e legitimação “nos termos do decreto 11.285”.
Na ocasião, Morais declara nunca ter sido preso e sempre ter
vivido no mesmo endereço. No ano de 1973, sem explicações
precisas, o Serec-5 – Setor Regional da Divisão de Segurança e
Informações da Petrobras, solicita informações sobre ele, sendo
informado da prisão. E é a vez de Morais pedir a expedição de
seus antecedentes político-sociais para fins empregatícios, uma
certidão “do que consta sobre minha pessoa, que se destina a
fazer prova perante o Dops”.
O famigerado órgão da repressão também registra o nome
de Osmar Marquezini (grafado Marchesine) em seus arquivos
no ano de 1975, mas não há protocolo específico. Outros
sindicalistas históricos da região, a começar pelo comunista
Marcos Andreotti e passando por Philadelpho Braz, José
Cicote até Luiz Inácio Lula da Silva, também têm seus passos
e/ou prisões resgatados pelo Deops, o que não deixa de ser
uma grande ironia: ao reprimir e calar, os arquivos da polícia
política escancaram detalhes do lado mais escuro dos anos de
chumbo da recente história brasileira.
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Os anos de chumbo – A ditadura militar no Brasil

Osmar Marquezini, presidente
Osmar Marquezini foi quem por mais tempo
presidiu o Sindicato dos Bancários do ABC.
Durante 14 anos, logo após o golpe militar e até
o findar da ditadura (num período entre 1967
e 1968 e depois de forma ininterrupta de 1972
a 1986) esteve à frente da entidade. Natural de
Itapira (SP), Marquezini, que se tornou advogado,
trabalhava no Banco Commercial. Quando jovem
era militante do Partido Comunista, filiando-se
depois ao MDB, que ajudou a fundar na região.
Suas lembranças mais antigas remetem a um
Sindicato atuante e com iniciativas curiosas
(como a da produção agrícola de bens, que não
chegou a vingar), mas que se tornou francamente
assistencialista sob a ditadura

Chegada ao Sindicato

Eu participava da Pastoral Operária com Dom Jorge
Marcos de Oliveira (bispo de Santo André). O Lincoln
Grillo me convidou para participar do Sindicato no segundo semestre de 1960. Fizemos um manifesto pró-Fidel,
que causou o primeiro fechamento. De toda a história do
Sindicato que eu conheço, ocorreram nove intervenções,
todas por problemas políticos. Quando o Lincoln foi eleito
vereador, em 1964, foi cassado (na verdade, renunciou para
não ser cassado) e o Sindicato fechado. A interventoria (no
Sindicato) era dada pelo delegado de trabalho de São Paulo.
Ele nomeava um funcionário do ministério. Por exemplo,
o Mauro (o interventor Antonio Mauro de Lima Bastos): ele
não tinha ideologia política, era bancário antigo, lecionava.
Mas se nomeava elemento da categoria a turma ia junto e
ele encampava a briga.

Política, prisões
Vim para a diretoria do Sindicato em 1966. Lutamos
para tirar a intervenção. Deve ter sido por aí que me filiei ao
Partido Comunista, PC. Em 1967 fui preso. Puxei (prisão)
duas vezes; foi terrível... Fiquei 11 dias no DOI-Codi. Tenho
problema na coluna de levar cacetada lá. Depois voltei a ser
preso, fiquei no Hipódromo 17 dias.
Aí tem o MDB. O MDB na região nasceu no Sindicato.
Lincoln presidente, eu secretário-geral. (Mas) Quando
veio o AI-5, eles (a ditadura) tiravam a gente de circulação
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tor, nada. Nos reuníamos em associação
de bairro. De 1968 a
1970 eu tinha desistido. Tinha sido preso,
apanhado. Foi eleito o
Wilson (Adhmmans,
presidente). Em 1971
o Antônio da Silva.
Mas quando o Lincoln foi ser deputado ninguém queria
assumir o Sindicato.
Eu era segundo-secretário, a turma me
indicou. Fui presidente de 1972 a 1985. Os
problemas principais? A jornada estendida, de 10h, 12h...
O Lincoln trabalhou para trazer para cá o IAPB. Inclusive
da nossa reivindicação saiu esse hospital Mário Covas
(estadual – iniciadas em 1976, as obras só foram concluídas
25 anos depois).

Organização e gestão
Teve muito banco parado. Em 1980 bancários de todo
Brasil se uniram em São Bernardo. Fizemos várias greves,
a gente negociava direto com o Sindicato dos Bancos,
nunca se falou em unificar com São Paulo. Naquela época
se perguntava: o ABC vai participar? Os bancários foram
fomentadores da discussão da aposentadoria por tempo de
serviço. O IAPB era de alto nível, construiu vários prédios
em São Paulo. Depois o governo juntou e nivelou por
baixo. O Sindicato teve cooperativa de consumo com filiais
em Santo André e São Bernardo. Na minha gestão a meta
foi adquirir sede. Depois uma colônia, 12 apartamentos na
Praia Grande. E a de Caraguatatuba (pela antiga Federação). Veio a cooperativa habitacional, na Vila Guiomar; o
Sindicato inscrevia para casas pelo BNH. E o clube. Havia
intenção de comprar uma fazenda, plantar e trazer para a
categoria, mas não foi adiante.
Não era difícil organizar. Chegamos a ter 93% da categoria associada. De todos os manifestos os bancários
participavam. Eram 23 sindicatos de diversas categorias (no
ABC) de mãos dadas. Houve uma união no nosso clube com
33 sindicatos em que saiu manifesto contra o governo, que
repercutiu nacionalmente.

por 14 anos
Histórias da ditadura
Daqui do Sindicato ninguém participou dos grupos
de guerrilha. Agora essa história de que eu ajudei a indicar
interventores para o Sindicato dos Metalúrgicos... isso aí
foi a pior m... Quero explicar. Eu era amigo do filho do
Ulysses (Guimarães). Um dia o Afonso Monteiro, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de SãoBernardo,
que era do PCB (antes das gestões Paulo Vidal e Lula), o
Afonso e o dr. Maurício (Soares) pediram que eu falasse
com o Ulysses para tirar a intervenção. Ulysses disse que
falaria com o ministro do Trabalho. Pediram para mandar
cinco nomes. Falei para o Afonso: pediram cinco nomes
pra montar uma junta governativa. E eles me trouxeram
cinco nomes de São Bernardo. O Maurício conversou com
a turma aqui de Santo André e eles também deram cinco
nomes. Peguei os nomes e entreguei. E foram nomeados.
São Bernardo não achou ruim. Agora, Santo André indicou por intermédio da turma de SBC e não falavam a
mesma língua. Ficaram p... da vida, mas o que tenho que
ver? O pedido foi pra ajudar, tirar a intervenção. Nunca
tive nenhuma relação com militares. Do jeito que eu tinha
apanhado, fugia dessa gente como o diabo da cruz.

Assistencialismo e saída
O Sindicato se tornou assistencialista. Na época
de 1984, 1985, o povo não tinha mais assistência.
Não tinha mais médico, nada. Então achávamos que
devíamos pelo menos dar o mínimo de assistência
aos bancários e à família. E tinha dinheiro em caixa.
A mensalidade não era cara. E foi com esse assistencialismo que acabamos chegando a 93% dos sócios.
De 1984 pra frente passou a ser assistencialista. Tudo
aquilo que (o Sindicato) fez de bonito na parte política,
ideológica, antes, de 1984 para a frente acabou mudando radicalmente para, em vez de ideologia, assistência.
Tínhamos quatro aparelhos dentários, quatro clínicos
gerais, todos os tipos de especialidade. O imposto
sindical mantinha essa assistência. O povo ficou sem
apoio, então os sindicatos tentaram ocupar essa vaga.
Saí do Sindicato em fevereiro de 1987. Peguei o período
da Oposição, mas não concorri. Em 1986 falei que ia
desistir, terminar o mandato e ir embora. O confronto
(com a CUT) não foi comigo. Era o Vagney Borges de
Castro e o (João) Gil. Houve a eleição, eu estava ali, mas
não tinha participação. Não participei de nenhuma das
confederações, nem CUT nem CGT.

Aparecido Costa,
ex-tesoureiro
Controverso, o tesoureiro do
Sindicato entre 1968 e 1970 é dono do Clube dos
Bancários, no Riacho Grande, que não tem nenhum
vínculo com o Sindicato ou com a categoria

Ingresso no sindicalismo

Eu era funcionário do Banespa e bancário há algum tempo.
O Sindicato dos Bancários de Santo André estava para ser fechado porque não tinha condição de subsistência. Era 1968. Eu
militava, em São Paulo, na Força de Participação Ativa, que fazia
oposição às diretorias antigas do sindicato, mas não tinha filiação partidária no período. Um grupo paralelo. Eu participava da
luta contra a ditadura militar, tive grandes envolvimentos com
o pessoal “lá de cima”. Depois acabaram me convidando para
participar do Sindicato e eu não podia... na realidade quando
veio o convite eu trabalhava em Santo André, mas na eleição
estava em São Paulo. Como não se conseguia formar chapa pela
situação em que o Sindicato estava, a Federação conseguiu com
que eu participasse. Seria o presidente, só que como estava fora
da base acharam que não deveria pegar a presidência. Aceitei
ser tesoureiro, mas quem presidia era eu.

Prisão
Fui preso em 1968 pelo Deops, era considerado um intelectual de esquerda. Participava da luta contra a ditadura, mas
não posso contar detalhes. E quando entrei no Sindicato fui
preso, acusado de ser o organizador daquele quebra-quebra do
Primeiro de Maio na Praça da Sé... No dia 6 de maio eu tinha
acabado de fazer um manifesto contra os generais, o telefone
toca. Um camarada se identificando como Nélson, do Banco do
Brasil. Depois, saí, e, ao chegar à Praça do Carmo, um sujeito veio
atrás: “Seu Aparecido!” Parei, ele arrancou a carteira: “Deops.
O senhor vai nos acompanhar”. Fiquei 72 horas (preso). O Lincoln Grillo, deputado estadual, conseguiu que o presidente da
Assembléia Legislativa intercedesse. Estive no Sindicato de 1968
a 1970, quando ninguém queria entrar porque tinha a ditadura
agindo com violência, aquela coisa toda. Montei ambulatório
médico, o departamento jurídico, contratei o doutor Maurício
(Soares, depois prefeito de São Bernardo do Campo).

Gestão
Tinha pouco sócio. Aí montei ambulatório médico, fiz
convênios com hospitais, hotéis, passei a fazer campanha associativa. Os gerentes deram apoio, conseguimos muitos sócios.
Lancei um jornal, Luta Bancária. Como tinha feito um trabalho
muito bom, lancei o Clube dos Bancários do Grande ABC, mas
o clube nunca teve nada a ver com o Sindicato.
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Histórias de bancários – Comportamento

Uma amizade há 50 anos
Os bancários aposentados Melchiades Ferreira, 83 anos, e Adavahyr da Silva, 84 anos, guardam muitas
lembranças comuns da época em que atuavam no Banco Mercantil de São Paulo, em Santo André. São
memórias ainda distantes da automação e da informática, quando a grande recomendação dos bancos a
seus funcionários era a manutenção do bom relacionamento com os clientes. Embora já cumprissem rotina
puxada, com serões após o expediente e trabalho aos sábados, havia tempo e estímulo para cultivar laços de
amizade e companheirismo. No caso deles, esses laços se estendem há quase cinco décadas, numa história
que extrapolou o ambiente bancário e se mantém viva até hoje. “O Melchiades é mais que um parente. É
amigo mesmo, viu?”, explica Adavahyr. “É difícil uma amizade assim. Nos encontramos sempre, telefonamos,
é muito forte”, devolve Melchiades. Tão forte que, convidados individualmente a relatar suas trajetórias como
bancários a partir da década de 50, combinaram de vir juntos para a entrevista realizada em junho de 2008.
Nela, revelam diferenças que certamente colaboraram para união tão longeva – Melchiades, por exemplo,
é casado há mais de 50 anos e tem três filhos; Adavahyr namora, mas nunca casou. O primeiro chegou a
participar da diretoria do Sindicato numa das gestões capitaneadas por Lincoln Grillo; o outro nunca ocupou
cargos na entidade, embora destaque sua importância. Ao menos dois dos pilares dessa convergência, porém,
são facilmente detectados: estão na declarada admiração pelo outro e pela profissão adotada
Revista – Como e quando vocês
entraram no banco? Como foi a
carreira?
Adavahyr – Entrei como caixa, em 9
de maio de 1960. Naquele tempo o banco dava promoções, hoje não sei como
funciona. Fui promovido a tesoureiro
e, no final, o banco me mandou para
a General Electric e deixou lá por dez
anos tomando conta do posto. Era uma
espécie de “gerentinho”. E me aposentei
em 1982.
Melchiades – Eu entrei em 1952 e
estou aposentado desde 1977. Só tinha
o segundo grau; naquele tempo a gente
não tinha muito estudo, entrava e os
funcionários ensinavam a trabalhar. Eu
estava descendo a (rua) Oliveira Lima e
o gerente me chamou perguntando se
queria trabalhar. Falei: “não, cheguei do
interior hoje, vim visitar minha irmã”.
“Vai na matriz, traz um memorando,
pode começar amanhã.” Não teve
nem entrevista, estavam precisando
de empregado, comecei no outro dia.
Trabalhei também em São Caetano, São
Paulo, diversas agências. Onde precisavam mandavam a gente.

Revista – E a jornada de trabalho?
Adavahyr – Eu trabalhava 12h, com
duas de almoço, do meio-dia às 14h.
Às vezes até mais, por fechamento de
caixa, saía à noite. Mas gostava do ser-

Adavahyr, bancário de 1960 a 1982
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viço bancário, gostava mesmo. Naquele
tempo o serviço era fácil, não é como
hoje. Um dentista uma vez me chamou
no balcão: “O senhor não quer trabalhar
na Pirelli? Tenho amizade com a diretoria”. Agradeci, não quis. Gostava do
serviço bancário.
Melchiades – Quando entrei trabalhávamos aos sábados até 1h da tarde.
Em dia de semana o banco abria às
8h e fechava às 16h para o cliente. E
nós continuávamos a trabalhar internamente até lá pelas 19h, 20h. Tinha
funcionário que estudava e ficava nervoso, às vezes perdia a aula. E o banco
não pagava hora extra. Trabalhava
sem receber. Acho que naquela época
até tinha mais fila, porque o Mercantil
pagava prefeitura, professores, funcionário de indústria. Então era mais
trabalhoso, hoje tem o computador,
que faz tudo. Chegava ao balanço, no
fim do ano, era um sacrifício. Tudo na
maquininha e na mão. Tinha que ir
lá na matriz, em SP, fechar o balanço.
Transmitia (o balanço) por telefone.
Ficávamos até tarde da noite, quase
até meia-noite.

Revista – Hoje a categoria sofre
com a correria, o estresse. Não
era assim?
Adavahyr – Não, eu gostava. Posso
relatar um negócio? Quanto fiz 15
anos de banco a diretoria me chamou
em São Paulo, deu recepção, elogiando, “Seu Adavahyr da Silva, excelente
funcionário”; deu distintivo, carta.
Tudo isso me deixava motivado. Tinha
uma instrução para a gente ter relações
públicas. O gerente falava: “Trata bem,
se relaciona”. O banco queria esse relacionamento agradável. Ele (aponta
Melchiades) era número 1 de relações
públicas. Nasceu pra isso...
Melchiades – O banco exigia que a
gente fizesse quanto mais serviço, para
aumentar o (seu) dinheiro. Queria
produção, produção eles sempre querem. Mas não forçavam muito não. A
gente tinha duas gratificações por ano.
Na metade do ano um salário mínimo,
no fim do ano também. Eu acho que
cortaram a gratificação depois que veio
o décimo-terceiro.
Revista – Vocês acompanharam o
início do Sindicato. Como era a organização? Havia muitas greves?
Melchiades – O Sindicato começou
na época em que entramos no banco. O
primeiro presidente foi o Lincoln Grillo,
que virou prefeito de Santo André. Depois o (Osmar) Marquezini. Eu participava muito, fui secretário do Sindicato
quando o Lincoln Grillo foi presidente.
As primeiras reivindicações eram para
aumento de salário, teve muita greve,
mas pacífica, nunca houve problema
nenhum. A maioria aderia. Eles (os
grevistas) queriam aumento por causa
da carestia, a inflação já existia. Naquela
época o Sindicato ajudou, sim.
Adavahyr – Ajudou. Eu acho que é
muito bom o Sindicato, é preciso que
haja sindicato. Eu tinha convênio médico
daqui, Unimed. Por sinal muito bom.
Revista – E a segurança bancária?
Adavahyr – Quando trabalhei na
G.E., ocorreram dois assaltos no pos-

Melchiades começou a
trabalhar em banco em
1957 e participou da
diretoria do Sindicato

to. Em um imobilizaram os guardas
e roubaram o posto. No outro eu ia
descendo com meu carro no dia de
pagamento com o numerário para pagar horista e me roubaram, entraram
na frente com o carro, roubaram o
dinheiro, tudo. Foi mais ou menos em
1977. O banco mandou a inspetoria
vir imediatamente conferir, fizeram
relatório. Eu fiquei muito nervoso,
tremia. Mas não tive acompanhamento psicológico, não. Não tinha
segurança nenhuma naquele tempo.
Não tinha guarda.
Melchiades – Tinha só os guardas de
portaria da firma, quando era posto.
Mas o banco não, nem porta eletrônica. Eu fui assaltado também. Íamos
buscar dinheiro na Votorantim, de
fusquinha, de carro normal. Fomos
à tarde, e acho que eles (os ladrões)
já vinham sondando. Quando peguei
o dinheiro lá em São Bernardo, (o
ladrão) veio correndo e passou a mão.
Era um saquinho de dinheiro. A gente
não tinha maldade, não tinha assalto.
O cara bateu a mão e correu, corri
atrás. Aí o banco parece que levou ao
conhecimento da polícia. Aquele tempo era Deops. Ficamos muito tempo
indo a São Paulo dar entrevista ao
Deops. Assaltos aconteciam, mas era
difícil. Hoje é normal.
Revista – Hoje vocês freqüentam
bancos como clientes. O que
sentem?
Adavahyr – Bom, tem a fila dos ido-

sos, o atendimento é rápido,
não demora muito. Eu tenho
saudades, tenho mesmo. Sei
lá, acho que nasci para ser
bancário, gostava do serviço.
Parece que estou dentro do banco, espiritualmente acho que estou. É difícil
falar bem do banco, mas eu gostava.
Melchiades – Eu acho diferente. Antigamente a gente entrava no banco e
pegava amizade com o caixa. Hoje não.
Hoje eles não dão nem atenção, não
querem conversa. O relacionamento do
bancário mudou muito, não era assim.
Os bancos também não lucravam igual
hoje não, hoje lucra demais. E se a gente
não olhar bem o extrato tiram dinheiro
e você nem sabe como.
Revista – Vocês se afastaram
do banco, continuaram amigos.
Como é essa amizade tão longa
que vocês têm?
Adavahyr – Eu conheci ele no banco, eu
já estava lá. Ficamos amigos mesmo. Um
amigo íntimo que é mais que um parente;
a senhora dele também é muito bacana.
Ele saía do banco e nem passava em casa.
Agora vai para Pederneiras comigo.
Melchiades – É simpatia, porque
amizade é simpatia que a gente pega
pela pessoa. Tem pessoas que vêm ao
encontro com a gente, e outras não
têm aquela afinidade. São mais de 40
anos, quase 50 anos. Quem acredita
em espírito pode até pensar que na
outra vida a gente foi parente. Pode
acontecer. Eu conheci o pai dele, a
mãe. Às vezes passava lá, a mãe dele:
“Vem tomar uma sopa!”. Nos encontramos sempre. Ele telefona para mim,
eu telefono para ele. É uma amizade
muito forte mesmo.
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Histórias de bancários - Poder feminino

Arquivo pessoal/Nanci Orlandoni

Miss, rainha,
presidenta...

N

anci Orlandoni tinha 20
anos em 1992. Alta e esguia
– 1,70 de altura e 55 kg –,
com um sorriso aberto de
covinhas, conquistou fácil a faixa de
Miss Bancária 1992 num concurso
promovido pela diretoria do Sindicato
dos Bancários e que reuniu mais de
20 inscritas. “Foi muito emocionante.
Quando meu nome foi anunciado já
comecei a chorar, porque meus pais
estavam ali, a torcida era grande. Uma
emoção inexplicável”, contou ela, 16
anos depois, quando já se tornara
Nanci Orlandoni Suguino e se preparava para um novo papel, o de mãe – o
primeiro filho, Breno, era aguardado
para o início de 2009.
Para a jovem bancária do Nacional,
que nos anos 90 trabalhava no posto da
Autolatina, o concurso de miss abriu

Concursos de miss
eram comuns desde
os anos 50 para atrair
as categorias a seus
sindicatos, em especial
as trabalhadoras.
No Sindicato dos
Bancários do ABC,
catorze anos separam
a coroa conquistada
por Nanci Orlandoni
da chegada de uma
mulher à presidência
da entidade
Concurso em 1992. Nanci é a terceira
da esq. para a dir.

portas e, mais que isso, um mundo de
sonhos para atuar como modelo. Vieram
desfiles, fotos, novas premiações, uma
classificação como Garota do Fantástico
(quadro do programa homônimo, mas
que não chegou a ser exibido), participações em A Praça é Nossa e o cargo
de assistente de palco no Programa do
Gugu. Foram muitas as investidas de
Nanci na área, até que entendeu que
havia chegado a hora de parar. “São
fases da vida da gente. Acabei optando
pelo banco, pela construção de uma
carreira. Mas garanto que faria tudo de
novo”, atestou. Do Nacional/Unibanco
Nanci passou para o Itaú, onde atuava
na gerência de uma agência em Santo
André quando esta entrevista foi realizada, em agosto de 2008. “Mas até hoje
tem gente que me encontra e vem falar
do concurso”, ressaltou.
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Presença feminina

Promover concursos de miss já não era
comum na década de 90, quando Nanci
conquistou sua preciosa faixa. Eles tiveram seu auge nos anos 50/60 e, no caso
dos sindicatos, além das disputas de miss
ganhavam espaço também as de bebês
– eram os chamados certames de “robustez infantil”, quando o pequeno mais gorducho (e à época esse era um sinônimo de
saúde e bons cuidados) levava o prêmio.
A edição da Folha Bancária de setembro
de 1962, ao convidar as moças para o
Concurso Rainha dos Bancários Paulistas
em sua “Página Feminina”, deixa claro o
objetivo da entidade: “O sindicalismo não
pode ser entendido como monopólio do
companheiro homem. Você, bancária,
precisa compreendê-lo, trazendo para o
Sindicato a sua colaboração na luta e na
convivência da família bancária”. Uma

das formas para essa aproximação eram
os tais concursos que, reunindo belas
garotas, obviamente também atraíam os
rapazes da categoria.
É preciso destacar, porém, que a
participação feminina no movimento
sindical bancário, embora diminuta, já
era real desde os anos 50. Data de 1957,
no Sindicato de São Paulo, a primeira
diretoria integrada por mulheres. No
Grande ABC, o livro de sindicalizações
registra entre as primeiras 20 sócias os
nomes de Dirce da Cruz, 17 anos, funcionária do Banco Federal de Crédito, e
Neide Farina, 19, do Mercantil de SP. Mas
a presença feminina no Sindicato do ABC
só começa de fato a surgir na diretoria a
partir de meados dos anos 70. Embora a
primeira composição de chapa já inclua
o nome de uma mulher – Irene Lotto –,
ela, segundo relato do então presidente
Lincoln Grillo, não tinha atuação na categoria. Nos últimos 30 anos, o próprio
crescimento da participação da mulher
no mercado de trabalho e demais setores
da sociedade, além da política de cotas
implantada em vários sindicatos (entre

Nanci, em agosto de 2008, quando se preparava para ser mãe

os quais o do ABC, que estabelece em no
mínimo 30% a composição feminina nas
chapas) garantiram uma ascensão mais
equilibrada do poder feminino também
nessa esfera. Tanto esse crescimento é ver-

dadeiro que, em 50 anos, os bancários da
região elegeram sua primeira presidenta
na atual gestão, a funcionária da Caixa
Econômica Federal e historiadora Maria
Rita Serrano.

Conquistas femininas em cinco décadas
Jornada de seis horas, salário-família, licença-maternidade,
creche, auxílio-educação para os filhos. Muitas são as conquistas das bancárias nas últimas cinco décadas – até porque,
justamente quando o Sindicato nasceu, a mulher estava à beira
de uma revolução que mudaria para sempre seu papel na sociedade. Os rebeldes anos 60 trariam a pílula anticoncepcional,
a discussão feminista e o início da ocupação do mercado de
trabalho. As bancárias não eram tantas quanto hoje, mas já se
faziam presentes. E os sindicatos, claro, intensificavam a busca
por sua participação.
Além dos concursos de beleza, bebês e outros temas
então associados unicamente ao feminino, havia o chamado
para a organização. É em 1963 que as bancárias participam
da 1ª Conferência Nacional da Mulher Trabalhadora. O
destaque fica para a participante Maria Andrade, que colocou em discussão temas como a jornada de trabalho de
seis horas e o salário-família. Mas é só a partir dos anos 80
que as bancárias promovem um debate específico, com a
realização do 1º Encontro da Mulher Bancária (em 1981).

É o mesmo ano do Caso Iracema, cuja repercussão alcança
projeção internacional: grávida, a bancária Iracema Groth
foi pressionada a pedir demissão ou aceitar a redução de seu
salário, e acabou sofrendo ameaça de aborto. Auxiliada pelo
Sindicato de São Paulo, Iracema conseguiu acordo favorável com o banco em que trabalhava – a história, reportada
pela Folha Bancária, ganhou o prêmio Vladimir Herzog de
Direitos Humanos.
Na década seguinte, reivindicações específicas como auxílios creche e babá passam a integrar a pauta das campanhas salariais. Cabe às bancárias também o pioneirismo de conquistar
na convenção coletiva uma cláusula exclusivamente dedicada à
igualdade de oportunidades no trabalho. A busca das relações
compartilhadas, a luta contra o assédio sexual (e mais tarde
também o moral, indistinto em gênero) são outras iniciativas
das mulheres bancárias. Atualmente, embora representem cerca
de 60% da categoria no Grande ABC e constituam a maior
parte dos sindicalizados, as mulheres ainda são minoria entre
os diretores sindicais.
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As grandes greves e o florescer de um novo sindicalismo

A história vira
a página

N

Com greve da Scania, em maio de 1978,
metalúrgicos do ABC começam a sacudir as
estruturas da ditadura. Em agosto, bancários
de SP também entram em greve

o final dos anos 70 os
metalúrgicos do Grande ABC dão a largada
para um movimento
que, originado na indignação e
na necessidade, iria se alastrar
por todo o Brasil e culminar, anos
depois, na retomada do Estado democrático brasileiro. Com a greve
na montadora Scania, em maio de
1978, eles cruzaram seus braços
por salários (o índice real de inflação era manipulado pelo governo
militar) e condições dignas de trabalho. Uma insurreição corajosa,
que afrontava grandes empresários
estrangeiros aliados aos generais
da ditadura militar tupiniquim,
sempre disposta a reprimir e até
matar seus opositores.
Reprodução do livro Imagens da Luta
A liderança na Scania era de Lula em assembléia no estádio de Vila Euclides
Gilson Menezes. A da categoria, de
Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula,
então presidente do Sindicato de São Bernardo do Campo e não estava nem aí para os problemas e manifestações dos tracuja trajetória, nos anos seguintes, seguiria em rumo ascen- balhadores. Foi assim que, três meses após a greve na Scania,
dente, em que pesem os muitos percalços, cassações e até a a Oposição Bancária de São Paulo chamou para a greve. A
prisão que ele e vários companheiros tiveram de enfrentar. repressão veio forte, com a prisão de vários bancários e a diNa seqüência das muitas greves e envolvimento com outros retoria fechando o Sindicato e correndo ao Tribunal Regional
movimentos pró-democracia, vieram o fim da ditadura e as do Trabalho (TRT) para assinar acordo com os patrões.
Um dos líderes do período, Augusto Campos – que
eleições diretas. Foram fundados o Partido dos Trabalhadores
mais
tarde viria a se tornar vereador pelo PT –, lembra que
(PT) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e, 25 anos
depois do estopim Scania, o metalúrgico Lula daria início, aquelas greves permitiram que uma parcela da sociedade
pelas urnas, a seu primeiro mandato como presidente da civil se integrasse ao movimento contra a ditadura, passo
colossal que colaborou para fortalecer as oposições sindiRepública do Brasil.
cais, entre elas a de sua categoria. “A luta contra a ditadura
ganhou uma dimensão popular, coisa rara nos outros
Categoria
Essa história já é conhecida da maioria dos brasileiros. movimentos sociais, quando os trabalhadores tiveram um
Mas como esse “solavanco” nas relações trabalho/política papel secundário. A partir desse movimento grevista nasceu
repercutiu na categoria bancária? Em São Paulo, a diretoria a necessidade de fundar um partido dos trabalhadores, e
do sindicato à época deixava claro que coadunava com “os o movimento de esquerda pôde sair do guarda-chuva do
poderes públicos para a promoção da paz social”. Ou seja, MDB”, relembra.
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Cicote e o apoio dos metalúrgicos
José Cicote é aposentado da Pirelli e foi vice-prefeito de Santo André.
Em entrevista em 2008, lembrou sua trajetória e a relação com os bancários

“Vermelhinhos”

Baluarte

Essa é uma história até gostosa... Nem sei se teria
coragem de fazer o que fiz. Era metalúrgico da Pirelli.
Em 1972, vim para a executiva do Sindicato dos Metalúrgicos, fiquei até 1980. Teve muita prisão, muita
cadeia. Fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional,
condenado a um ano e nove meses. Já tinha liderança, era
cipeiro, era do esporte. Trabalhei 18 anos na Pirelli, na
mesma máquina por 16, eu e o João Avamileno (prefeito
de Santo André de 2002 a 2008). Entrei para o Sindicato
em 1969, 1970. Éramos os “vermelhinhos do ABC”. Dia
12 de maio de 1978 aconteceu a greve na Scania. Dia 14,
em Santo André, na Philips. Aí começou a estourar greve.
O primeiro acordo foi com a Pirelli. Em 1979 foi mais
selvagem, com piquete, pedaço de pau. Teve um dia em
que fui preso seis vezes. O delegado, na última vez, falou:
“Você de novo?”.

Em 1980 fomos cassados. Foram 45 dias fora do Sindicato.
preparei um pessoal para fazer uma greve de questão política.
A gente começou a discutir o PT. Tivemos apoio de vários sindicatos, inclusive dos bancários. Foi preso todo mundo num
dia só. Eu, Lula, Gilson (Menezes), Devanir (Ribeiro), Djalma
Bom. Fui condenado pelo regime militar 95 vezes, não sabia
mais o que falar. O Gilson a dois anos de cadeia, eu, um ano e
nove meses... Mas a gente cumpriu só 26 ou 36 dias. Quando
voltou, não tinha Sindicato, não tinha nada. E aí voltamos ao
PT. Nesse tempo, a gente tinha um apoio muito forte do(s)
sindicato(s) da região. O Sindicato apoiou, nunca faltou em
uma assembléia nossa. Tinha o (Osmar) Marquezini, que era
aliado nosso, tinha a Carmelinda (Aparecida Vicente, diretora
do Sindicato do ABC). Na maior parte, quem bancou os boletins da gente foi o Sindicato dos Bancários. Foi um baluarte
do nosso movimento.

Vagney, presidente de 1991 a 1994
O baiano Vagney Borges de Castro era bancário do Noroeste na década de 80, quando
começou a se envolver com a Oposição Bancária e o PT, que depois abandona

Chegada

Ingressei em 1983, era do Noroeste. Cursava Relações
Públicas na Metodista, e as faculdades de comunicação
eram berço da criação de lideranças. Tínhamos contato
com o Sindicato dos Metalúrgicos, estava se retomando
aquele movimento todo (pela democracia). Havia no nosso
Sindicato uma diretoria conservadora. Fui convidado a
participar e comecei um trabalho cultural. A diretoria
então percebeu que isso poderia ser o embrião de uma
oposição (e fortalecer a que já existia). Passei a
ser discriminado, porque, de certa forma, havia
trazido esse povo.

Presidência
Fiquei internado por causa de um atentado
(em junho de 1986), havia esfriado um pouco o
movimento de Oposição. Quando retornei, havia
se esfacelado. Muitos demitidos. A imprensa colocou a diretoria na parede, não tinha como não

me receber de volta. Comecei a imaginar o que fazer. Voltei,
encabecei a chapa. E aí rompi – rompi não... Eu estava dentro
de uma diretoria entendida pela Oposição como pelega e ia
encabeçar essa chapa. Achavam isso... (que estava fazendo jogo
duplo), mas não ganharíamos o Sindicato, não tinha mais o
grupo da Oposição. Falei: “Entro, mas quero a presidência”.
Eu compus (com a diretoria considerada pelega) porque o
que eu imaginava ser o grande dificultador da aproximação
do pessoal do PT era o Osmar Marquezini. E ele saiu. O
presidente anterior, João Gil, tinha feito mudança
prorrogando o mandato. Eu entendia que só valia
para o mandato posterior, (mas) foi decisão de
diretoria. Gerou um processo. Entrou uma junta
governativa. O tribunal mandou desconstituir a
junta e aí ocorreu o processo eleitoral. Assumi nesse
ambiente e convoquei os remanescentes da Oposição. Negociamos um acordo. “Quem vai conduzir
é a comissão. Quem ganhar, ganhou.” A Oposição
ganhou. Meu mandato foi o da transição.
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Nasce a Oposição
Bancária no ABC
Integrantes sofrem perseguições, mas movimento
ganha força nas décadas seguintes

N

o Grande ABC a articulação oposicionista
começou a dar as caras
pouco depois de São
Paulo, em 1979. Embora a gestão
sindical da época abrisse à participação – seu presidente era Osmar
Marquezini, do MDB –, não era
isso o que pretendiam bancários
como o banespiano Marcos Palácio. Não havia como concordar
em ser cooptado, embora, lembre,
as tentativas ocorressem e outros, também considerados então
oposicionistas, concordassem em
integrar a diretoria. “Mas a gente
chamava de pelego (os diretores do
Sindicato), não queria se misturar.
Queria chapa pura. Ou limpava a
diretoria ou... participar, jamais!”,
conta Palácio (leia entrevista à pág.
Assembléia dos bancários na sede do Sindicato dos Metalúrgicos
30). As dificuldades de organizade Santo André na década de 1980
ção eram gigantescas: trabalhador
de banco privado acabava sumariamente demitido se participasse do movimento, e mesmo Três anos depois volta a ganhar força com uma grande greve
nos públicos a vigilância era grande. Além disso, a Oposição da categoria na região. A Oposição edita a Folha Bancária ABC,
não tinha espaço físico para reunir-se. A saída, exatamente principal registro de sua atuação, e inicia um trabalho de forcomo ocorreu nos tempos da fundação da entidade, era miga para aumentar os sócios do Sindicato – vai de banco em
recorrer à estrutura do Sindicato dos Metalúrgicos em Santo banco levantando a lista dos associados. “Quando veio a eleição
André. Ou à sede da Apeoesp, sindicato dos professores da seguinte (1986) aconteceu um problema com a inscrição de
rede pública.
dois participantes e conseguiram impugnar nossa chapa. Mas
Em 1981 a Oposição Bancária do ABC tentou montar sabíamos que tinha havido fraude. Urnas apareceram queimauma chapa, mas não conseguiu efetivar inscrição. Fazem parte das nas margens da represa Billings. Pegamos assinaturas de
do período o próprio Marcos Palácio, sua mulher à época, sindicalizados declarando que não votaram, protestamos... Os
Regina, e Vanderlei Siraque, então bancário do Banespa (ver bancários foram roubados”, afirma Palácio.
depoimento à pág. 36), entre outros. Apesar das represálias aos
Além do corpo-a-corpo nos bancos o grupo opointegrantes, com muitas demissões, o movimento não morre. sicionista buscava a participação da categoria também
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por intermédio da cultura. Havia
Greve de 1985 abre
um grupo de teatro e um cineclube,
novo período
fundado em 6 de fevereiro de 1983
No ano de 1985 a categoria bancácom a exibição de O Homem que
ria deflagra grande greve nacional. “Foi
Virou Suco, do diretor João Batista
a primeira (capitaneada pela Oposição
de Andrade. Na edição número 1 do
na região). Conseguimos parar os
Censura, boletim desse cineclube, dabancários do ABC de uma maneira
tada de agosto daquele ano, constam
espetacular. E quem dirigiu esta greve
no expediente os nomes de Vagney
fomos nós, a Oposição Bancária”, relata
Borges de Castro, Renan Arrais, João
Marcos Palácio. Mas ainda não seria
Batista Pedrosa, Cláudia Galvão e
dessa vez que a Oposição ganharia o
Marcos Henrique Bolfi. Vagney (veja
Sindicato. “Aí registrou uma pelegada
entrevista à pág. 27) já integrava a
nova. Foi o Gil, o Vagney. O Vagney
diretoria do Sindicato, assim como
era da oposição, o Gil também estava
João Claboxar Gil, que viria a suceder
com a gente no começo. E teve outros
Osmar Marquezini na presidência.
(que depois deixaram o grupo); teve o
De acordo com o Censura, naquele
Renan, que era do PC do B....”, afirma
período o Sindicato “é filiado ao moo ex-líder oposicionista.
vimento pró-CUT”, fato descartado Jornal da Oposição, em 1994
É nesse momento que fica clara a
pelo então presidente Marquezini, o
bifurcação entre o que poderia então
que mostra a divisão na diretoria. Já
se chamar Oposição. Os que já estao cineclube, que funcionou junto ao
vam dentro do Sindicato explicitam a
teatro municipal de Santo André, atraiu a atenção não só divisão. Vagney Borges de Castro, por exemplo, participava
da categoria, mas de um grande número de estudantes da da Oposição, era filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT),
região interessados nas temáticas propostas, que tinham mas integrava a diretoria do Sindicato que atacava. O mesmo
como base discutir obras cinematográficas a partir da ocorre com João Gil, que vai se tornar o próximo presidente
abordagem política.
da entidade e prorrogar seu mandato, brecando a realização

Oposição Bancária
do ABC em contato
com os bancários
nas agências na
eleição de 1994.
Ao centro, Jair
Meneghelli, então
presidente da CUT
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de eleições. Vagney protagoniza até mesmo um atentado cuja
origem nunca se explicou (e que ele atribui a razões políticas,
enquanto contemporâneos creditam a motivo passional).
Em junho de 1986 foi baleado na porta de sua casa, ficou
internado e ainda hoje tem seqüelas do ferimento.
Pouco depois, esse sindicalista se une oficialmente à
diretoria que acusava de pelega, passando a ser visto por
seus antigos pares como traidor. “Eu compus (com aquela
gestão) porque era o seguinte: um problema muito grande,
que eu imaginava ser o grande dificultador das coisas e da
aproximação do pessoal do PT era o Osmar Marquezini. Ele
saiu, então falei: vai ficar mais fácil”, justifica, classificando
sua gestão como “de transição” para a chegada da Oposição
Bancária ao Sindicato. Ameaçado de expulsão pelo PT por
sua conduta, decidiu sair do partido antes do julgamento.
Assim, num longo emaranhado de editais perdidos,
urnas desaparecidas e suspeitas de todos os lados, a primeira gestão depois da saída do emedebista Marquezini,
após 14 anos, vai ser encabeçada por João Gil, durando de
1986 a 1991 por conta da prorrogação. A Oposição, claro,
não aceita a manobra, e conquista na Justiça o direito de
intervir. No dia 20 de junho de 1991 toma posse uma diBoletim Cineclube

Marcos Palácio
à época da
Oposição
Bancária e
em 2008

Marcos Palácio foi o primeiro líder
da Oposição no movimento bancário
do Grande ABC a partir das grandes
greves dos anos 70 que sacudiram a
região e, mais tarde, todo o País. Seria
o candidato natural à presidência
desta gestão inicial se uma série de
obstáculos – factuais e jurídicos – não
tivesse sido acionada pela então
situação para impedir a ocorrência
de eleições diretas. Ironicamente,
o hoje jornalista nunca integrou
qualquer gestão do Sindicato dos
Bancários do ABC, embora tenha se
formado (e ajudado a formar) nessa
nova geração cutista

Carreira e sindicalismo
Comecei a vida bancária no Real, em 1977. Fiquei
pouco tempo e fui trabalhar na empresa de energia Light,
mas no mesmo ano, em 1978, entrei no Banespa, de onde
saí em 1987. Comecei a fazer Jornalismo na Metodista,
ter contato com o movimento sindical e participar das
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greves dos metalúrgicos. Eu elaborava um trabalho que se
chamava Ação Popular, ligado à Igreja. Quando começou
a surgir o movimento dos metalúrgicos, isso despertou
meu interesse em participar do Sindicato dos Bancários,
um sindicato em que o interventor ainda estava lá (sic),
o Osmar Marquezini. Meu primeiro contato foi me filiar.
E fui convidado a participar pelo Marquezini. Mas não
quis, eu era radical na época. Não queria me misturar
com a pelegada... Ou limpava a diretoria ou... participar,
jamais! Participava quem tinha métodos... o PCdoB, por
exemplo, variava de um lado para o outro. E aí começaram
a aparecer companheiros do próprio Banespa. O Banespa
e o Banco do Brasil eram os únicos em que se podia sentar
para conversar, porque se descobrissem (em outros bancos)
era demitido.

Chapa da oposição
Conseguimos montar uma chapa em 1982. Uma chapa limpa. Começamos a cercar para ver quando ia sair o
edital da eleição. E conseguiram esconder, perdemos o
prazo. Da chapa só ficaram empregados os do Banespa,
Banco do Brasil e Caixa Econômica; os outros acabaram
todos demitidos. Foi uma decepção: “Só daqui a três
anos!”. Fizemos tudo quanto é tipo de ação para cancelar
a eleição, não conseguimos. Então tínhamos um grupo
maior. Quem estava com a gente era o Vanderlei Siraque,
o Galileu, a Regina (Borges), minha companheira na época.
Fizemos contato com o Sindicato dos Bancários de São
Paulo, começaram a dar uma força. Trabalhamos nas lutas
internas do Banespa, elegemos diretor o Augusto Campos.
E, ao mesmo tempo, nesses três anos, trabalhávamos para
poder garantir a eleição em 1986. Aí em 1985 veio a greve.
Conseguimos parar os bancários do ABC de uma maneira
espetacular, e quem dirigiu foi a Oposição Bancária. (Mas)
Aí veio uma pelegada nova. O Gil, o Vagney Borges. O
Vagney foi da oposição. Foi um dos que não foi demitido
na época da primeira chapa. E ele acabou indo para o
Sindicato. O João Gil era outro que também estava com a
gente no começo. Nosso movimento era tão organizado
que tínhamos boletim semanal, coisa que o Sindicato não
conseguia. Fazíamos a Folha Bancária do ABC. Teve o cineclube, pra ver se a gente conseguia atrair os bancários. O
Vagney foi um dos que puxou essa idéia. Só que depois ele
pulou de lado. Isso (o atentado que Vagney sofreu) não tinha
nada a ver (com a disputa pela entidade). Eu fui convidado
pelo Marquezini para participar da chapa do Sindicato, me
ofereceu dispensa do banco. Não aceitei.

Sindicalização
Conseguimos sindicalizar muita gente, a gente sindicalizava para que pudessem votar contra os pelegos, porque eles (os
“pelegos”) demoravam para sindicalizar, enrolavam. A lista de
sindicalizados, não tínhamos, fomos levantando de banco em
banco. Os sindicalizados, na época, eram em torno de 1.500.
Quase dobramos. Registramos nossa chapa, mas conseguiram
impugnar. Entramos com mandado de segurança para poder fazer com que nossa chapa concorresse, e paralelamente
começamos a fazer um trabalho dizendo que a eleição tinha
sido uma fraude. Pegávamos os sindicalizados declarando de
próprio punho que não tinham votado. Tentamos impugnar
a eleição, foi para contagem no Sindicato dos Têxteis. À noite
as urnas foram roubadas e apareceram queimadas na beira da
represa Billings. Foi a coisa mais absurda... Dez anos depois
a gente conseguiu tomar, ficar uma semana no Sindicato. Só
que dessa história não faço mais parte. Me afastei em 1987.
Em 1988 eu já estava praticamente fora de tudo. Voltei a fazer
minha faculdade de jornalismo.

Trajetória
Aí vou como jornalista. Concomitantemente, fundamos
o PT em Mauá, em 1980. O PT era a nossa sustentação no
movimento sindical na época. Nem todos os sindicatos eram
petistas, mas todos que estavam no PT ajudaram no movimento sindical, na Oposição Bancária. A própria Apeoesp
cedeu espaço para o movimento da Oposição Bancária no
ABC. Logo em seguida, quem cedeu o espaço pra gente foi
o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, ali na esquina
da rua Gertrudes de Lima. Na época tinha o Cicote, Miguel
Rupp, João Avamileno. Nós não tínhamos o Sindicato dos
Bancários, mas uma estrutura para poder ficar na frente
deles. O (Marquezini) inclusive chegou a procurar a gente
para dizer que a chapa iria ter problema. Só que a maioria
do nosso grupo achava que ele estava dando um golpe. E
nossa surpresa foi que impugnaram a chapa na linha do
que ele tinha falado, tivemos problemas com os nomes de
dois participantes. Lembro que na época tínhamos pessoas
muito interessantes, (mas) não podiam nem fazer parte do
Sindicato. O Vagner (Castro) é uma dessas pessoas, acabou
sendo presidente do Sindicato, o que muito nos alegrou. E
o próprio Siraque, como advogado, investindo, tomando as
providências, até voluntariamente. Ele resolveu seguir, mas
teve papel importantíssimo nessa retomada do Sindicato.
Quando resolvi sair, recebi a sugestão de me transferir para o
Banespa em São Paulo e fazer parte da diretoria (de lá). Mas
eu, como era radical, saí.
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retoria provisória composta por integrantes
da chapa oposicionista. Ela é formada por
Tânia Regina Rocha Araújo (presidenta),
Antônio Renan Arrais (vice), Nedir de Almeida (secretário-geral) e os secretários e
tesoureiros Natalino Sakamuta, Ana Luiza
de Carvalho, Vagner de Castro e Regiane
Maria Pasqualini, respectivamente. Embora
já não participasse do grupo da Oposição
Bancária, a ação jurídica que permitiu a posse da junta só foi possível graças ao advogado e ex-banespiano Vanderlei Siraque, que
desde 1988 estava em seu primeiro mandato
como vereador de Santo André. “Tenho um
sentimento de realização ao recordar tudo
isso, pois participei da Oposição e depois
como advogado dessa Oposição, e vejo que
deu resultados”, afirma Siraque.

Auditoria

Greve de 1985
nas ruas do ABC
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O que ocorre nos poucos dias de poder
dessa junta abre prerrogativa para a vitória da
Oposição Bancária em 1994. Apesar de uma
liminar, obtida pela diretoria do Sindicato em
poucos dias, afastar a comissão, dando início
à administração de Vagney Borges de Castro,
os oposicionistas conseguem reunir mais
informações e argumentos para subsidiar as
críticas àquela forma de gestão e difundi-los
na categoria. “A junta foi eleita em assembléia
da categoria convocada pelos autores do
processo e com autorização judicial. Eu era o
autor do processo junto com outros membros
da Oposição. Assumimos a direção do Sindicato e iniciamos uma auditoria nas contas e
documentos da entidade, além de iniciativas
na área de comunicação. Os documentos
levantados, utilizados na eleição de 1994,
foram importantes para demonstrar a falta
de transparência e a utilização privada dos
recursos do Sindicato por parte da pelegada”,
explica Vagner de Castro, que integrou a junta
e, seis anos depois, viria a se tornar presidente
da entidade (veja mais à pág. 37).
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Após 15 anos de
oposição, a vitória
Entidade começa
a mudar sua cara
e abre as portas à
participação dos
bancários

É

na eleição de 1994, por uma
apertada maioria de votos,
que o movimento iniciado no
final dos anos 70 finalmente
pode dizer a que veio. Quem assume
a presidência é o bancário do Itaú
José Luiz da Silva. “Pela primeira vez
teremos uma campanha unificada em
nível nacional, tornando assim o Sindicato mais forte e atuante”, anunciava
o novo presidente durante a festa de
posse da Oposição, em agosto daquele
ano. A Oposição, que participara das
fundações da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e também do PT,
recebe o apoio de vários sindicatos e
entidades locais e de São Paulo, entre
elas a federação dos bancários de São
Paulo, Fetec-SP, criada em 1989.
As mudanças começam a ser implementadas rapidamente. A entidade
filia-se à CUT e dá início ao “Sindicatocidadão”, expressão que define uma organização de trabalhadores que atua em
prol de todos os direitos relacionados à
cidadania, não apenas aos que integram
o mundo do trabalho. A própria decoração da festa da conquista, após tantas
tentativas, deixa explícito o início de

uma nova fase no sindicalismo bancário
do ABC. “Nossa principal preocupação
é mudar a cara do Sindicato”, destacava
a então diretora sindical Tânia Mara.

Os anos FHC
Cinco meses após a Oposição Sindical assumir o Sindicato, em 1994, começava o governo do presidente Fernando
Henrique Cardoso (1995-2002). Suas
políticas neoliberais tiveram conseqüên
cias em todos os setores produtivos do
País. À custa de equilibrar a economia e
tornar forte o real, milhares de brasileiros
perderam seus empregos, e um amplo
processo de privatização de empresas
foi iniciado. Logo no começo de sua
administração FHC tentou inibir a ação
sindical – no caso, autorizando a invasão, pelo Exército, de quatro refinarias

Diretoria eleita em 1994

cujos trabalhadores permaneciam em
greve, aplicando altas multas àqueles
sindicatos. Para a categoria bancária os
anos neoliberais foram igualmente um
desastre. De 800 mil postos de trabalho,
em 1990, restaram 398 mil no final de
2003; ou seja, foram eliminados mais de
50% dos empregos no setor.
Aberta a temporada de fusões e
aquisições numa voracidade nunca antes
vista, com uma ostensiva participação
do capital estrangeiro, os brasileiros
viram desaparecer dezenas de bandeiras
bancárias de um momento para outro e
milhares de trabalhadores perderem o
emprego nos bancos por conta da intensificação da automação e da terceirização
de serviços. O governo federal criou o
Programa de Estímulo à Reestruturação
e ao Fortalecimento do Sistema Finan-
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ceiro Nacional, o Proer, para “socorrer”
os bancos, sem nenhuma contrapartida
social. Nas instituições públicas como
Caixa Econômica Federal e Banco do
Brasil foram dificultadas as negociações,
com grandes perdas salariais, e criados
mecanismos para a dispensa arbitrária.
Os sindicatos reagiram com grandes
campanhas e manifestações.

Novo milênio,
novas bandeiras
A primeira gestão do bancário do
Banespa (hoje Santander) Vagner de
Castro à frente do Sindicato teve início
em 1997. Reeleito presidente na virada
do século, dirigiu a entidade com o
País em duas fases distintas: ainda sob
o neoliberalismo de FHC e durante
o governo inicial de Luiz Inácio Lula
da Silva. Da primeira, figura entre
os principais embates a luta contra a
privatização do Banespa que, além da
categoria, aglutinou outros setores da
sociedade, representando uma das mais
expressivas mobilizações daqueles anos
e atingindo em especial São Paulo e a
região do Grande ABC.
Apesar de a venda do banco estatal
ter se consumado em 2000, a atuação
do movimento sindical e dos bancários
conseguiu prorrogar sua efetivação por

Oposição
lidera
assembléia
dos bancários
na década de
1980

um longo período, além de estabelecer
um processo negocial com o grupo
comprador, o espanhol Santander, que
possibilitou a antecipação e benefícios
para aposentadorias, reduzindo os riscos
de demissão, e a preservação de direitos
já conquistados pelos trabalhadores da
ativa. Embora a manutenção do emprego tenha se tornado prioridade nos anos
de política neoliberal, marcados pelas
demissões e o aumento do trabalho informal, o Sindicato avançou também em
outras frentes, discutindo questões como
a regulamentação do sistema financeiro

Regiane Pasqualini
Integrou a junta governativa que assumiu o Sindicato em 1991. Atualmente é
secretária da Superintendência Regional
da Caixa Econômica Federal

Relacionamento melhor
“Eu vinha participando de algumas reuniões, começando a conhecer o que era a Oposição Bancária e de repente
me vi dentro da diretoria provisória porque precisava de
alguns nomes e das pessoas que faziam parte do grupo de
oposição. Alguns não podiam porque não tinham tempo de
banco, outros não tinham tempo de sindicalizado. E aí eu
tinha tempo de banco e de sindicalizada, acabei entrando
na chapa e aprendendo muito do que era a luta sindical
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e a aproximação com clientes e usuários
– por exemplo, via projetos de ampliação
do horário de atendimento ou da lei que
estabelece tempo máximo nas filas.
“O bancário, por sua vez, ampliou
sua presença no Sindicato nesses 15
anos (desde que a então Oposição assumiu)”, destaca Vagner (veja entrevista à
pág. 37). A entidade estendeu a atuação
para instâncias nacionais da organização dos trabalhadores e, regionalmente,
passou a integrar debates e ações para
o desenvolvimento das sete cidades que
formam o Grande ABC.

já nesse período. Comecei a trabalhar como bancária em
1982, na agência São Bernardo da Caixa Econômica Federal. Depois me casei com um bancário, nos separamos, fiz
vários amigos nesse meio. Há muitas diferenças no serviço
bancário se compararmos com os dias atuais. Por exemplo,
os lançamentos eram manuais, o atendimento todo feito
por pessoas, já que não havia automação – a que existia era
pouca, na área de Retaguarda. Também havia menos clientes, mas o tempo demandado para as tarefas era maior; ou
seja, as filas já existiam, pois a Caixa sempre atendeu a um
fluxo grande de pessoas. A jornada de trabalho também era
maior; cheguei a ficar até 20, 22h no banco. A grande diferença que sinto hoje é da proximidade empresa/funcionário,
um relacionamento que era distante e só se transformou
pela presença do Sindicato, porque antes os funcionários da
Caixa não eram considerados bancários. Houve um avanço
nessa relação, e este mérito é do Sindicato”.

Zé Luís, primeiro presidente cutista
José Luís da Silva, bancário do Itaú, enfrentou
À dir. Zé Luís
o desafio de ser o primeiro presidente do
faz campanha
Sindicato dos Bancários do ABC após a vitória
para a Oposição.
da Oposição. Sua gestão, de 1994-1997,
Ao lado, em
escancarou as portas da entidade a seus
entrevista
na Fetec-SP
verdadeiros donos, os bancários: um dos
em 2006
primeiros passos foi adquirir nova sede, já que
na antiga, no 14º andar do edifício Quitandinha,
o próprio acesso físico era dificultado. O
só ganha eleição (nos Bancários do
depoimento de Zé Luís foi concedido em
ABC) se for de banco privado, e
outubro de 2006 para a Fetec-CUT, entidade
você é, então tem que ser você o
que, para ele, foi fundamental para a
presidente. Aí eu não me contive,
disse: vocês estão loucos, não queestruturação dessa nova etapa do Seeb ABC

Movimento

A Fetec teve um papel importantíssimo na conquista do
Sindicato dos Bancários do ABC. Naquele momento nós tínhamos na região do ABC vários movimentos sindicais que
apoiavam a luta da Oposição dos trabalhadores bancários,
dentre os quais os sindicatos dos Metalúrgicos do ABC,
Químicos, Construção Civil, Rodoviários, que tiveram papel
importante na queda dos pelegos daquela época. Mas sem
sombra de dúvida o papel de fazer toda uma articulação na
região se deu à Federação dos Bancários, a Fetec, que foi pra
lá e articulou em vários momentos. A Fetec estava dialogando o tempo todo com os Metalúrgicos, com os Químicos,
um processo muito grande de articulação.

Posse
Foi uma eleição muito difícil que a gente conseguiu
ganhar, uma eleição que... é difícil hoje falar no ABC e não
falar no Sindicato dos Metalúrgicos, mas também é difícil
não falar no Sindicato dos Bancários do ABC, com a participação de todos os movimentos. E naquele momento foi
fundamental a Federação dos Bancários ligada à CUT. Uma
coisa curiosa é que, quando nós ganhamos, o Vicentinho
(então presidente da CUT) estava fazendo um discurso no
Nordeste e quando soube começou a gritar “Ganhamos,
ganhamos!”, e ninguém entendia nada; depois ele teve de
explicar que era a eleição nos Bancários do ABC. Teve um
domingo em que o José Luiz (Ferreira Guimarães), que foi
presidente do Sindicato de Guarulhos e vereador, veio dizer
pra mim que tinha havido uma discussão com o Augusto
Campos, líder do movimento sindical, e ele disse o seguinte:

ro, não quero! Aos pouquinhos
me convenceram... Outra coisa
foi meu primeiro discurso... O pes
soal da Fetec escreveu um discurso enorme pra eu falar....
Nós fizemos uma posse com vários trabalhadores, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em Santo André, estavam
lá o Augusto Campos, Sérgio Rosa, e dirigentes da região do
ABC. Eu tremia mais do que uma vara verde pra ler aquele
discurso, nem sabia como começar. Nunca tinha visto tanta
gente! Só com o passar do tempo, pude ver a importância do
movimento sindical, de toda aquela articulação. Eu, como
não era militante, não conhecia...

Ações
A Fetec fez também com que o Sindicato dos Bancários
do ABC, que até então fazia uma luta isolada, passasse a
integrar o Estado, inclusive participando das caravanas das
campanhas salariais. Era a primeira vez que o Sindicato dos
Bancários do ABC integrava essas caravanas. O Sindicato
mudou sua atuação, passou a atuar na questão da cidadania. Um dos primeiros passos que tomamos, em decisão da
diretoria, foi comprar uma sede para o Sindicato, sair do
14º andar (do edifício Quitandinha, centro de Santo André)
e comprar uma sede onde os trabalhadores pudessem ter
acesso às decisões da categoria. Até então isso não acontecia,
foi uma coisa muito importante. Fizemos a primeira greve
com a participação dos bancários – não só a greve da categoria, importante destacar, mas em todos os movimentos
sociais na região do ABC lá estava o Sindicato dos Bancários
do ABC com toda sua diretoria. E com o apoio, mais uma
vez, da Federação dos Bancários da CUT.
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Vanderlei Siraque, advogado
da Oposição Bancária
O ex-banespiano Vanderlei Siraque participou
ativamente da Oposição Bancária mas, como
outros integrantes, não chegou a assumir
nenhum cargo no Sindicato com a vitória
nas urnas em 1994. No entanto, formado
advogado, Siraque continuou a ajudar os
participantes da Oposição, ajuizando ações
que contribuíram decisivamente para que as
eleições acontecessem de forma democrática e
a gestão cutista fosse implantada na entidade.
Vereador em Santo André e deputado estadual
pelo PT, Siraque concedeu várias entrevistas ao
Seeb ABC, compiladas no texto abaixo

a Oposição Bancária assume o Sindicato sai do modelo
assistencialista e passa a se preocupar com a luta dos trabalhadores bancários. E depois, com o Sindicato-cidadão,
não só com a categoria. Tenho um sentimento de realização
ao recordar tudo isso, pois participei da Oposição e depois
como advogado da Oposição, e vejo que deu resultados.

Coletivo
A luta é sempre coletiva... O que inspirou minha participação na vida sindical foi a Teologia da Libertação, foi
a Igreja. Depois veio o envolvimento com o Sindicato e
com a política. Mas no Sindicato, no partido ou na Comunidade Eclesial de Base, o objetivo era sempre o mesmo:
defender a igualdade, a fraternidade, ajudar a transformar
a sociedade. São diferentes vertentes, mas voltadas para
uma finalidade comum.

Origem
Nós começamos a Oposição Sindical
Bancária aqui na região do Grande ABC em
1979 e depois tivemos diversos golpes da
diretoria pelega de então.Tivemos um golpe em 1983, tivemos um em 1988, tivemos
um golpe em 1992 e, finalmente, em 1994
nós conseguimos conquistar o Sindicato
colocando uma diretoria combativa, uma
diretoria cutista no Sindicato dos Bancários
da região do ABC. Diversas pessoas participaram desse momento, pessoas anônimas,
pessoas que foram demitidas, porque na
época fazer parte do Sindicato, especialmente da Oposição, não da diretoria pelega, significava a perda do emprego. Então muitos
companheiros nossos na época perderam o
emprego, alguns foram presos, outros eram
perseguidos, inclusive politicamente.

Mudanças
Antes era impossível um gerente participar do movimento sindical. Então é uma
luta que deu resultado e vai continuar, por
melhores condições de trabalho, melhores
salários para os bancários do ABC. Quando
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Siraque à época
da Oposição
Bancária (acima).
Atualmente é
deputado estadual
pelo Partido dos
Trabalhadores

Vagner de Castro consolida
o Sindicato-cidadão
comunicação. E os documentos levantados durante esse
período foram utilizados na eleição de 1994 e importantes
para demonstrar a falta de transparência e a utilização
privada dos recursos do Sindicato por parte da pelegada.
Naquela primeira gestão da CUT no Sindicato (1994) fui
diretor de Imprensa.

Gestões

Vagner de Castro começou sua militância
no movimento bancário em 1985, quando
trabalhava no Unibanco. Participou da junta
governativa que assumiu o Sindicato em 1991
e durante nove anos, a partir de 1997, esteve
à frente da entidade. Suas gestões marcam
a consolidação dos preceitos cutistas, num
período que tem como vertentes as grandes
lutas contra a privatização, pela manutenção do
emprego no setor e o direcionamento do foco
de atuação sindical também a questões nas
áreas de saúde, segurança bancária e combate
ao assédio moral no trabalho

Militância

Acho que quando pus o pé no banco, em 1985, já fazia
parte da Oposição Bancária. Até antes, porque, por conta
da militância na Igreja, já tinha contato com a Oposição.
Em 1991 fiz parte da junta governativa que assumiu o
Sindicato, fruto do processo judicial que questionava a
prorrogação do mandato da diretoria e a alteração do
estatuto. A junta foi eleita em assembléia convocada
pelos autores do processo e com autorização judicial, e
eu era um desses autores, junto com outros membros da
oposição. A junta assumiu e iniciou auditoria nas contas
e documentos da entidade, além de iniciativas na área de

Destaco nas gestões em que estive na presidência do
Sindicato a luta em defesa dos bancos públicos, em especial
o movimento contra a privatização do Banespa, seguida das
negociações sobre a transição com o Santander. E a implantação da campanha salarial unificada entre bancos públicos
e privados; investimentos em comunicação... A implantação
da concepção do “Sindicato-cidadão”, com a inclusão da
entidade em debates sobre desenvolvimento regional, regulamentação do sistema financeiro e uma aproximação com
os clientes e usuários por meio de projetos de ampliação do
horário de atendimento bancário e do que estabelece tempo
máximo de permanência nas filas.

Categoria
O bancário ampliou sua presença no Sindicato nesses
15 anos, as assembléias estão maiores e outros canais de
participação são utilizados. Nos anos 90 o Sindicato tinha
que garantir forte aparato nas agências para dar segurança
aos bancários na participação das atividades da campanha
salarial. Hoje realizamos assembléias de rua e paralisações
que envolvem várias regiões, apesar do aumento da pulverização da categoria em agências cada vez menores. Os
bancários do ABC inovaram ao longo dos últimos anos
no modelo de organização da categoria e os próximos
anos vão exigir postura ainda mais ativa, tendo em vista
o reconhecimento das centrais sindicais brasileiras, o que
sinaliza mudanças na estrutura sindical, e as alterações no
sistema financeiro, que vão aprofundar sua concentração.
Acho que o bancário é, sobretudo, um lutador, porque
entra no banco com a perspectiva de passagem, muda
de perspectiva com o tempo – porque se profissionaliza,
estuda, a qualificação é cobrada –, é submetido a pressões
e metas e ainda assim consegue resistir com alegria, lida
com pessoas, tenta fazer o melhor atendimento possível...
É um lutador.
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A CUT no Sindicato – Conquistas e desafios

Tempo de esperança
Gestão de Maria
Rita Serrano é
marcada pelo
pioneirismo de
uma mulher na
presidência e pela
expectativa de um
Brasil desenvolvido

A

partir de 2006 o Sindicato
dos Bancários do ABC passa
a ter uma mulher na presidência, a funcionária da
Caixa Econômica Federal e historiadora
Maria Rita Serrano. Rita, que iniciou
sua militância na Igreja, já participara
da diretoria cutista em outras gestões da
entidade e, no ano de 2002, integrou a
administração municipal de Rio Grande da Serra, como vice-prefeita e secretária da área social. Presidenta da ONG
Associação Cidadania e Vida (ACV),
expandiu a atuação para os setores
educacional e primeiro emprego, por
intermédio de parcerias e cursos para
formação profissional de adolescentes.
À frente do Sindicato, Maria Rita
considera a modernização sua principal
marca. Entre as iniciativas de destaque
estão a aquisição de uma nova sede para
a categoria, ampliação da comunicação
– com reformulação no jornal, site e
inclusão de novos canais de diálogo,
como envio de newsletters e torpedos
– e projetos de cunho histórico e cultural. Um deles é justamente o resgate e
preservação da memória institucional,

que tornou possível uma mostra fotográfica, vídeo e esta revista sobre os 50
anos da entidade. “Os bancários do ABC
mereciam ter sua trajetória recuperada
e registrada. É uma categoria combativa
que, como muitas outras, colabora a
cada dia para tornar este um País mais
justo e democrático”, apontou.

Crescimento e ameaça
de crise
Os anos de Maria Rita à frente do
Seeb ABC coincidem com o segundo
governo do sindicalista Lula na presidência da República. As mudanças no
País, com crescimento da economia
e recuperação do nível do emprego,
tiveram impacto no setor bancário,
que depois de grandes cortes voltou a
contratar. Nos bancos públicos foram
abertos novos concursos e, embora
ainda sem suprir a necessidade, igualmente registrado aumento. Apesar de
os reajustes superarem o índice inflacionário, configurando aumento real
nos salários, e de melhorias expressivas
na Participação nos Lucros e Resultados
e concessão de auxílio-educação, a ca-
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tegoria bancária viu piorar o ambiente
de trabalho, com mais pressão, assaltos
e seqüestros, e até a prática de assédio
moral. Como nos anos 60, as doenças
nervosas voltaram a figurar entre as que
mais atingem a categoria.
Entre as conquistas nacionais do
período destacam-se a 13a cesta-alimentação, que passa a fazer parte da
Convenção Coletiva a partir de 2007,
e o pagamento de parcela adicional
da PLR. Os bons ventos da economia,
porém, começam a ser desviados ao
final de 2008, quando a crise financeira
nascida nos Estados Unidos ameaça o
mundo. “Ainda não sabemos o reflexo
na categoria bancária, mas podemos
esperar por muitas dificuldades, já que
os bancos com certeza vão se utilizar
da crise para reduzir custos, inclusive
demitindo, como já começa a ocorrer”,
destacou Maria Rita quando esta entrevista foi realizada, em fevereiro de
2009. “No entanto, já sabemos – e esse
trabalho prova isso – que escrevemos
nossa história a cada dia. E os bancários
estão sempre dispostos a enfrentar a
adversidade”, completou.

Maria Rita Serrano, primeira presidenta
A militância de Maria Rita Serrano começou nos
grupos de jovens ligados à Igreja Católica. Em
1989, após trabalhar em indústrias químicas e
metalúrgicas, deu início à carreira de bancária,
na Caixa Econômica Federal. Quando a chapa
cutista ganhou as eleições no Sindicato, ocupou
o posto de tesoureira, tornando-se secretáriageral na gestão seguinte e, posteriormente,
presidenta. Autora de livro sobre Rio Grande da
Serra, onde atuou na prefeitura, ela atualmente
é mestranda na área de Administração

Militância

Comecei a militar na Igreja Católica em grupos de jovens.
Com 15 anos já era catequista e presidia um grupo com idade
de até 15 anos que se chamava MUC – Mocidade Unida Cristã, na Vila Linda, em Santo André. Ali adquiri consciência das
diferenças de classes sociais e da importância de os trabalhadores se organizarem. A influência da Teologia da Libertação
foi determinante para a minha formação e valores. Como filha
de pai pedreiro e mãe dona de casa tive que começar a trabalhar com 15 anos: trabalhei no chão de fábrica de indústrias
químicas e metalúrgicas, até que, em 1989, prestei concurso
público e entrei na Caixa Econômica Federal.

Sindicato, Oposição, presidência
Em 1991 tivemos duas greves na Caixa, uma em março
e outra em setembro. Participei ativamente do movimento
com colegas da região e a empresa demitiu muitos empregados. O Sindicato em nenhum momento apoiou a greve.
Quem ajudou foi o pessoal da Oposição Bancária da CUT:
Siraque, Vagner de Castro, José Alexandre (Justino) e outros.
Então comecei a atuar com eles. É uma honra, depois de 50
anos, com uma categoria majoritariamente feminina, ter
sido eleita presidenta. Um marco histórico, mas não tarefa
fácil. Passei por situações muito difíceis, já que a maioria do
movimento sindical é formada por homens e alguns têm
muita resistência em aceitar a coordenação de uma mulher.
Além do mais, conciliar a vida sindical com a família, mesmo
para mim que tenho um companheiro presente em todas
horas, é um verdadeiro desafio. Minha esperança é que a
minha presença sirva de incentivo para que mais mulheres
venham para o Sindicato. A sociedade só vai encontrar
equilíbrio quando as relações de poder representarem as

necessidades de homens e mulheres, isso só será possível
com as mulheres e os homens atuando juntos.

Gestão
Antes de falar sobre projetos e ações preciso destacar
a equipe de valorosos(as) companheiros(as) do Sindicato,
dirigentes e funcionários que atua cotidianamente junto à
categoria. Sem nossa unidade nada seria possível. Em 2006
realizamos o planejamento da diretoria e definimos que o foco
seria fazer o bancário se apropriar do Sindicato, participando
da vida da entidade e das decisões. A estratégia foi investir na
comunicação, resgatar a história do sindicato, construir nova
sede administrativa e um espaço social para assembléias, cursos e atividades culturais e aumentar o número de sócios e a
participação da categoria nas atividades. Conseguimos realizar
quase todas essas ações, falta só a sede social, que deveremos
inaugurar até o fim desta gestão, em junho. E o resultado foi
surpreendente: atingimos 80% de sócios, milhares de bancários participaram das assembléias e atividades convocadas
pelo Sindicato e, em dezembro, pesquisa de campo revelou
que mais de 70% da categoria aprovavam a gestão.

Mudanças e futuro
A categoria passou e passa por mudanças profundas: a
diminuição no número de bancos e de bancários, a terceirização, a pressão por venda de produtos, exigência de especialização e concorrência desenfreada entre os bancos. Tudo isso
trouxe novos desafios na organização dos trabalhadores e dos
sindicatos. Por outro lado conseguimos grandes avanços com
a estratégia da campanha unificada entre bancos públicos e
privados, que resultou em novas conquistas e garantias. E pela
primeira vez conseguimos discutir com os bancos a necessidade de um levantamento – através do mapa da diversidade
– das desigualdades sociais nos bancos, seja entre homens
e mulheres, negros e brancos e portadores de necessidades.
O debate mostrou que as diferenças existem e precisam ser
denunciadas e resolvidas. Mas temos muito pela frente ainda:
as mulheres são a maioria da categoria, mas continuam em
cargos inferiores e ganham menos. Creio que o sindicato do
futuro precisará ampliar sua base de atuação para o ramo
financeiro, pois não podemos permitir que os trabalhadores
de lotéricas, correspondentes bancários etc., façam o mesmo
serviço de bancários sem ter nenhuma garantia, nem que os
bancos aumentem cada dia mais os seus lucros à custa de
trabalhadores adoecidos. Nossos desafios serão bem maiores,
mas nossos dirigentes estão preparados para continuar na
luta por uma sociedade melhor para todos.
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Funcionários do Sindicato

“Dr. Maurício”, o advogado que virou prefeito

Prefeito de São Bernardo
por três mandatos,
Maurício Soares começou
no Sindicato dos
Bancários do ABC no final
da década de 60. “Toda a
formação política que tive
veio do meu trabalho com
os sindicatos”, diz

Conhecido principalmente por sua
atuação junto à categoria metalúrgica
de São Bernardo, o advogado Maurício
Soares, o Dr. Maurício, por três vezes
prefeito daquela cidade, também atuou
no Sindicato dos Bancários do ABC.
Ele começou na entidade no final da
década de 60, de maneira informal (sem
registro em carteira), e prosseguiu até
1992. “Tudo, toda a formação política
que tive, veio do meu trabalho com os
sindicatos. Já tinha feito política estudantil, corrido da polícia... Depois, em
1965, já ajudava a oposição metalúrgica”, revela o mineiro de Abaeté crescido
no Grande ABC.
O convite para o trabalho nos Bancários, conta, veio de sindicalistas como
Aparecido Costa (ex-tesoureiro da entidade em 1968) e Osmar Marquezini
(ex-presidente com primeira gestão em
1967). “Não havia um departamento
jurídico; no começo, era só eu. Atendia
ao bancário, datilografava a petição, fazia

os arquivos, comparecia às audiências.
Era um período de restrição, de ditadura,
não se podia nem falar em greve, qualquer manifestação era reprimida. Então
o Sindicato trabalhava mais como um
prestador de serviços, assistencialista.
Havia muitas ações para pagamento de
horas extras nos Bancários, este era o
grande mote. E outras de demissão por
justa causa, suspensões”, relembra.
Segundo Soares, assessor do prefeito
de São Bernardo Luiz Marinho quando
esta entrevista foi concedida, em março
de 2009, a ditadura não dificultava seu
trabalho na hora de fazer pleitos trabalhistas, mas sim se havia a necessidade
de socorrer algum preso no Deops. “Não
me lembro de que isso tenha ocorrido
no Sindicato dos Bancários, mas fui
muitas vezes ao Deops pelos sindicatos
dos Metalúrgicos, dos Moveleiros, da
Construção Civil. Os Bancários eram
um sindicato mais tranqüilo, mais de
se fazer acordo, colocar panos quentes”,
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explica o advogado, que na juventude
militava na AP (Ação Popular) e também
chegou a ser preso por um dia no mesmo
Deops quando atuava no Seeb ABC: “Me
lembro que depois passei na sede (da
entidade) para justificar a ausência”.
No período em que atuou no Sindicato, Maurício Soares trabalhou nas
sedes das ruas Luiz Pinto Fláquer e
Quitandinha; além do jurídico, lembra, havia o atendimento médico e
a colônia de férias na Praia Grande.
Mas o primeiro prefeito petista de São
Bernardo não ficou para ver a chapa da
CUT vencedora. Ele foi afastado, em
1992, segundo aponta, por retaliação de
uma diretora sindical da época, porque,
quando na Prefeitura, havia demitido
um sobrinho dela que ali trabalhava
sem concurso. Mas fez valer seus direitos e provou na Justiça o vínculo com a
entidade. “Todos os processos estavam
assinados por mim, não havia como
negar”, explica, sorrindo.

Mudança
priorizou
qualidade
de vida

Dona Ana e o
aprendizado
do que é um
sindicato

Apoio na
construção
de uma
nova entidade

“O Sindicato hoje tem uma preocupação com a qualidade de vida do
bancário que eu não conseguia perceber
anteriormente. Comecei em 1992 na
subsede de Mauá, na gestão do Vagney
Borges de Castro, e acredito que as mudanças vieram principalmente depois
de 1994, quando assumiu o pessoal da
CUT. A gente vê isso pelas campanhas
salariais, o envolvimento nas questões
de melhorias para a categoria. E para os
funcionários também mudou, a relação
ficou mais fácil e, as pessoas, mais acessíveis. Acho que o papel da entidade é estar
sempre olhando pelo bancário, que vem
ao Sindicato com vários tipos de problema, tanto de relacionamento quando de
saúde. O Sindicato tem de estar sempre
atuando nesse sentido, tentando melhorar a qualidade de vida deles”.

“Comecei no Sindicato em 1997,
sou ajudante geral. Antes, trabalhava
como diarista, e é bem diferente, porque em casa de família muitas vezes
não era registrada e aqui sou desde o
primeiro dia. Nesse tempo aprendi que
o Sindicato tenta ajudar a categoria
bancária, luta para reunir os bancários
a reivindicar mais aumento, condições
de trabalho. E também ajuda outros
trabalhadores, outros sindicatos. Eu
gosto de trabalhar aqui, já conheço
todo mundo; quando entrei o Vagner
(de Castro) também estava entrando
como presidente, depois veio a Rita
(Serrano) e todo esse período foi muito
bom, o Sindicato mudou muito, foi
mudando para melhor. Espero ficar
até me aposentar”.

“Vim para o Sindicato em 1994, para
ajudar no processo eleitoral. Eu era assessor político da Fetec e vim colaborar na
montagem da chapa no ABC, que já era
pró-CUT. O trabalho foi mais no sentido
de associar a categoria e organizar a base,
pois o Sindicato apresentava então pouca
inserção na base, poucos filiados, baixa
organização e um patrimônio dilapidado. Como tinha sido bancário e atuado
no Sindicato de Bragança Paulista, além
da CNB, sei que as necessidades dos bancários são as mesmas em todo o País, pois
têm o mesmo patrão; o que diferencia a
região é o fato de ser o berço do movimento sindical, do PT, da CUT. Hoje, 15
anos depois, acho que avançamos muito,
a participação do bancário do ABC cresceu e ele enxerga no seu Sindicato um
sindicato representativo”.

Izabel Cristina de Araújo,
gerente administrativa

Ana Jovina da Costa,
ajudante geral

Júlio Nascimento,
assessor político
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Principais lutas e conquistas desde 1994
1994 – Dois anos após a assinatura da

2000 – Funcionários do BB, Banespa e e estatais. Julgamento de dissídio no BB

convenção nacional coletiva a campanha
tem como slogan “Banqueiros: Sócios da
Inflação, Cúmplices da Miséria; Não às
Demissões e às Perdas Salariais”. Até o
Exército entra em luta contra os bancários,
que paravam agências Brasil afora. Com o
Plano Real, a categoria antecipa a campa
nha, pois salários são congelados e preços
disparam. A conversão da URV para o Real
causa perdas salariais de cerca de 9%. A
Confederação Nacional dos Bancários faz
o mapa do emprego bancário no Brasil. No
ABC 68 mil trabalhadores de várias catego
rias cruzam os braços contra o Real.

CEF cruzam os braços. TST mantém o
salário congelado nos federais e determina
só o pagamento de abono.

1995 – Debates priorizam participação
de lucros e resultados; conquistados R$
200 de PLR.

1996 – Adotado o Plano de Ação Reage
Brasil, chamando à discussão sobre desem
prego, latifúndio, violência, trabalho escravo
e infantil, exclusão social e concentração de
renda. Após greve de nove dias nos bancos
privados Fenaban apresenta aumento de
12% e PLR de 60% sobre salários mais R$
270. Nos federais o governo inicia a política
de congelamento. Há resistência e a catego
ria obtém abono em lugar de reajuste.

1997 – PLR passa a ser de 80% do salário.
Tem início a concessão de auxílio para
qualificação profissional.

1998 – Conquistada antecipação salarial
em abril. A preservação dos empregos
é prioridade. Bancos oferecem reajuste
zero e propõem jornada de 8h. Índice é de
apenas 1,2%.

1999 – Após protestos Fenaban con
cede 5,5% e PLR de 80% do salário
mais R$ 400.

e Caixa estabelece mesmos índices da
Fenaban. Trabalhadores dos privados e
Nossa Caixa aprovam reajuste de 8,5%
(mais R$ 30 para salários de até R$ 1.500)
2001 – Campanha tem como tema “Agora e PLR de 80% do salário mais R$ 705.
é a Hora de Reacender a Esperança”. Conquistada cesta-alimentação extra no
Fenaban pressiona para extinguir o anuê valor de R$ 700.
nio em troca de indenização. Bancários
deliberam que decisão é individual. Rea 2005 – Greve de seis dias conquista
juste de 5,5%, PLR de 80% mais R$ 500 reajuste de 6%, abono de R$ 1.700 e
e abono de R$ 1.100.
Participação nos Lucros e Resultados de
80% do salário mais fixo de R$ 800.
2002 – Com o tema “Juntos, Conquistar
e Mudar“ campanha dá início às pressões 2006 – Privados e Nossa Caixa fecham
pela instituição da mesa única de negocia com 3,5% (0,63% de aumento real),
ção entre os setores privado, estadual e PLR de 80% do salário mais R$ 828 e
federal. A defesa do emprego continua no adicional de até R$ 1.000 ou R$ 1.500,
foco dos bancários, com denúncias sobre dependendo do lucro do banco. CEF
as conseqüências das privatizações, fusões paga PLR da Fenaban sem teto e verba
e incorporações. Começa luta contra o complementar (R$ 3.617) proporcional
assédio moral.
aos dias trabalhados em 2006, além de
ampliar bolsas de estudo. BB tem avanço
2003 – Os bancários usam o slogan “Que a na PLR semestral (de 88% a 95%) mais
responsabilidade social vença a ganância” e R$ 412, acrescidos de R$ 1.819,49 e
vão à luta para tentar recompor perdas. Os reajuste de 3,5%.
bancos oferecem 9% de reajuste. A campa
nha chega ao fim nos privados com acordo 2007 – Reajuste de 6%, com aumento
de 12,6%, abono de R$ 1.500, PLR de real de 1,13%. É o quarto ano consecutivo
80% do salário mais R$ 650 (com limite de que a categoria conquista índice acima
R$ 4.600) e cesta-alimentação de R$ 200. da inflação. PLR de 80% do salário mais
Funcionários dos federais permanecem na R$ 878 (teto de R$ 5.826). Adicional à
luta por recomposição para compensar os PLR entre R$ 1.200 e R$ 1.800. A 13ª
oito anos de arrocho salarial do governo cesta-alimentação passa a fazer parte da
FHC. Bancários do BB e Caixa vão à greve. Convenção.
Depois de três dias o BB aceita cumprir a
convenção da categoria. Na Caixa o movi 2008 – Reajuste em 10% para quem ga
mento se estende até o nono dia e, mesmo nha até R$ 2.500 (ordenado e gratificação,
sem alcançar todas as reivindicações, sem contar o anuênio/ATS) e 8,15% para
inaugura negociação permanente.
os que ganham mais. PLR de 90% do sa
lário mais R$ 966. Bancos que distribuírem
2004 – Defesa do emprego, aumento real menos de 5% do lucro líquido pagam PLR
e PLR justa são as bandeiras, além da de 2,2 salários. Parcela adicional atinge
união entre bancários de bancos privados teto de R$ 1.980.
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Futuro

Organização e desafios
para a categoria
Pioneiros na obtenção de uma
convenção nacional, bancários
miram na união dos trabalhadores
do sistema financeiro

E

m 50 anos a categoria bancária consolidou sua organização nacionalmente. Um
grande passo dessa história
recente foi a convenção coletiva nacional, válida para todos os estados
brasileiros, conquista pioneira, de 1992.
E, paralelamente, a criação de entidades
que formam uma estrutura diretiva e
de administração que preserva a autonomia de cada sindicato. Fundada em
1989, a Federação dos Bancários da
CUT, Fetec, além de intensificar a luta
pela convenção nacional, participou e
continua a participar de projetos para
mudanças no sistema financeiro, entre
muitas outras lutas comuns, como o
combate à precarização do emprego,
fim das terceirizações etc.
Outro braço estrutural da categoria
foi a Confederação Nacional dos Bancários (CNB/CUT), que daria origem,
em janeiro de 2006, à Contraf, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro da CUT. O objetivo
da Contraf é atender às demandas das
diversas categorias envolvidas em atividades do sistema financeiro, uma vez
que muitas delas permanecem à margem da convenção nacional, apesar de
seus integrantes atuarem em empresas
controladas pelos bancos. De acordo
com a Pesquisa Nacional por Amostras

Campanha Nacional
2008: em busca da
união de todo os
trabalhadores que
prestam serviços ao
sistema financeiro

de Domicílio (Pnad) de 2004 o total de
trabalhadores dessas categorias ultrapassa 1 milhão.

Projetos
Entre os projetos do movimento
sindical bancário cutista está, portanto, a inclusão, nas negociações
sindicais, de todos os trabalhadores
que fazem parte do processo de intermediação financeira, lutando por
seus direitos e em busca de novas
conquistas. É o chamado sindicato
por ramo de atividade, que abriga
não uma, mas todas as categorias de
determinado segmento. Com isso,

amplia-se a representação e poder dos
trabalhadores.
A luta contra a violência, por mais
segurança nos bancos, o fim do assédio
moral, a preservação da saúde do trabalhador e a igualdade de oportunidades
independentemente de gênero, raça,
opção sexual ou para portadores de
deficiência são outras bandeiras do movimento bancário cutista no caminho do
futuro. Bandeiras já erguidas ao lado da
melhoria das condições financeiras como
salário, PLR, etc., mas que precisam continuar a ser empunhadas pelo objetivo
comum de um mundo mais justo e solidário, base do Sindicato-cidadão.
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Futuro

“Quando penso em 50 anos de história sindical imagino as conjunturas
políticas e econômicas diferentes passadas e a luta necessária para trazer
a entidade para o campo cutista. Os
bancários têm papel estratégico no
desenvolvimento do País e, organizados, são essenciais para continuarmos
mudando a cara do Brasil. Parabéns a todos companheiros
e companheiras, dirigentes e militantes, por essa história. É
motivo de orgulho saber que vocês compõem a CUT.”
Artur Henrique – presidente da CUT nacional

“O Sindicato dos Bancários
do ABC tem tido uma enorme importância na construção da política da categoria
tanto em nível estadual
quanto nacional. É uma entidade com uma força muito
grande de organização de
base e um celeiro de grandes
quadros. Sem dúvida são 50 anos vitoriosos e que
merecem nossos aplausos.”
Vagner Freitas – presidente da Contraf-CUT

“Desde que o Sindicato veio
para a CUT, os princípios classistas foram se fortalecendo dentro
da entidade. As ações junto com
as demais entidades garantiram
a ampliação de conquistas. Mas
ainda há desafios: garantia de
emprego, construção de carreira
e direito à aposentadoria, para que todos os bancários
que entram no sistema tenham a opção de estabelecer
projetos com segurança e qualidade de vida.”

“O que nos deixa orgulhosos não
são os festejos dos 50 anos em si,
mas as condições em que o sindicato atinge meio século, com grande
representatividade e capacidade
de luta. Apostamos que trilhará os
próximos 50 anos com esse mesmo
grau de respeito à classe trabalhadora e de elaboração de políticas,
continuando a ser ponta-de-lança na organização das
lutas em São Paulo e em nível nacional.”

Luiz Cláudio Marcolino – presidente do Seeb-SP

Sebastião Cardozo, presidente CUT/SP e FETEC/CUT-SP

As perspectivas para o ABC
Diretores do Sindicato revelam desejos e projeções para a entidade e trabalhadores

“Vejo no futuro de bancários (as)
a luta pela continuação e fortalecimento da união em prol de
melhores condições de trabalho
e vida para a classe trabalhadora.
Entre esses desafios estão a luta
contra as doenças ocupacionais,
verdadeira epidemia no setor
financeiro, e a busca de igualdade
de oportunidades para todas as
bancárias e todos o bancários.”

Adma Maria Gomes, diretora do Sindicato
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“Como diz o poeta, ‘se muito vale o já feito, mais vale
o que será’. Portanto, temos
que arregaçar as mangas
e intensificar ainda mais a
atuação do nosso Sindicato
na busca de melhores condições de trabalho.”

Orlando Puccetti Junior, diretor do Sindicato

“Os bancários têm pela frente
muitos desafios. É necessário,
cada vez mais, buscar um ambiente de trabalho saudável,
com uma política de reconhecimento do trabalhador no
dia-a-dia e financeiramente. É
preciso também que o Sindicato se fortaleça cada vez
mais, pois quanto mais associados, maior a representação da entidade na hora de negociar.”

Já foram muitas as conquistas
obtidas pelos bancários do ABC,
mas a melhoria das condições de
trabalho e vida depende de cada
um de nós. E essa luta passa também pela preservação e estímulo
aos valores culturais. Resgatar a
nossa história é um passo muito
importante, pois é a partir desse
conhecimento que passamos a compreender melhor a
formação da categoria e sua organização.”

Élson Marcos Siraque, diretor do Sindicato

Otoni Pedro de Lima, diretor do Sindicato

“Vejo para o Sindicato e os
bancários um futuro em que
precisamos estar muito unidos
para atravessar a crise mundial
financeira e para enfrentar o
banqueiro, que, como sempre,
reclamará e exigirá cada vez
mais dos bancários. Somente
com a organização do Sindicato
e a união dos bancários vamos conseguir superar as
dificuldades que virão.”

“Sinto-me orgulhosa de fazer
parte de um sindicato que se
consolida a partir de 94 junto
com Fetec, Contraf e CUT num
instrumento importante na
defesa dos direitos dos trabalhadores bancários.Vamos continuar nesta trajetória para garantir
que nossos associados nos vejam
melhores a cada dia.”

Eric Nilson Francisco, diretor do Sindicato

Marilda Assis Marin, diretora do Sindicato

“Precisamos, para o próximo
período, nos dedicar à discussão da qualidade de vida dos
bancários. Investimento em
segurança, saúde, combate às
metas abusivas e uma maior
participação dentro dos resultados alcançado. Precisamos
ousar, pois nos momentos de
crise é que as grandes soluções são encontradas, e as
grandes lideranças surgem.”

“A luta pelo emprego, o combate à precarização e à terceirização, avanços nas conquistas
da categoria, preservando a
política de aumento real, o
combate às metas abusivas e
avanço na distribuição da PLR
são algumas das prioridades
dos bancários e das bancárias
para os próximos anos. Além das discussões da
regulamentação do sistema financeiro nacional.”

Gheorge Vitti Holovatiuk, diretor do Sindicato

Belmiro Moreira, diretor do Sindicato
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Cinqüenta anos
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Presidentes
1959 a 1963

Lincoln Grillo

1964

Wladimir de Paula Fernandes

1964

Assume o interventor Antonio Mauro de Lima Bastos

1965

Assume junta governativa integrada por Ney Barbosa,
Genésio de Oliveira, Almir de Souza.

1966/1967

Lincoln Grillo

1967/1968

Osmar Marquezini assume em 28 de maio de 1967

1968/1970

Wilson Costa Adhmanns

1971

Antonio da Silva

1972/1986

Osmar Marquezini

1986/1991

João Claboxar Gil

1991

Assume junta provisória composta por Tânia Regina
Rocha Araújo (presidenta), Antônio Renan Arrais (vice),
Nedir Fernandes de Almeida (secretário-geral), Natalino
Yoshimi Sakamuta, Ana Luiza de Carvalho, Vagner de
Castro e Regiane Maria Pasqualini

1991

Vagney Borges de Castro

1994

José Luiz da Silva

1997/2006

Vagner de Castro

junho 2006/2009

Maria Rita Serrano

Patrocínio

