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Em defesa da democracia no Brasil
O Sindicato dos Bancários do ABC, que desde o início da gestão 
cutista nos anos 1990 tem no processo democrático sua diretriz, 

repudia a tentativa de impeachment da presidenta Dilma 
Rousseff, na verdade uma tentativa de golpe parlamentar, e 
reafirma sua posição em defesa da democracia e dos direitos 

dos trabalhadores e cidadãos brasileiros.

Defender a democracia é defender a transparência e o diálogo. 
O impeachment de um presidente não é algo leviano que 

vise atender a interesses pessoais de outro político; no caso o 
presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que acionou o processo 

porque não teve o apoio que esperava dos parlamentares 
petistas. Sua irresponsabilidade não pode deixar o País à mercê 

da instabilidade e do risco de retrocesso, muito menos 
desrespeitar os 54,5 milhões de votos recebidos pela presidenta. 

Num País em que falta o alicerce democrático falta tudo, e 
os mais prejudicados são os trabalhadores e suas entidades 

representativas. Vamos para as ruas defender 
a democracia, o Brasil e o povo brasileiro.
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BANCO DO BRASIL

Em reunião ocorrida na última quinta, 3 
de dezembro, entidades representativas 
de funcionários e aposentados apre-

sentaram ao BB propostas e premissas para 
continuidade das negociações na Cassi. As 
entidades cobraram uma resposta sobre a 
possibilidade de o banco fazer investimentos 
nos projetos em desenvolvimento na Cassi 
que contemplam propostas, já apresenta-
das, sobre ampliação do modelo de atenção 
integral à saúde. 

Também foi reivindicada a validação e 
conclusão da parte do projeto feito na Cassi 
que dependia das áreas de indicados do 
banco. Segundo os representantes do banco 
os investimentos e os projetos, que também 
demandam investimentos, foram estudados, 
e será possível apresentar respostas na pró-
xima reunião, marcada para 21 de dezembro 
em Brasília.

Entidades apresentam propostas 
para continuidade das negociações da Cassi

Também cobraram resposta sobre investimentos nos projetos em desenvolvimento
Após a discussão de pauta emer-

gencial visando o fechamento do 
exercício de 2015 e as discussões 
durante a Campanha Nacional dos 
Bancários, a negociação entra agora 
numa nova fase, em que as propos-
tas apresentadas precisam ser de-
batidas com todos os funcionários 
ativos, aposentados e pensionistas.

As entidades informaram ainda 
ao banco que continuam deba-
tendo propostas adicionais, que 
serão apresentadas nas próximas 
reuniões. 

 
Propostas

• Antecipação de contribuições patronais 
futuras de 06 (seis) meses, conforme Art. 25 
do Estatuto da Cassi, que diz que eventuais 

insuficiências financeiras do Plano de 
Associados da Cassi poderão ser cober-
tas pelo Banco do Brasil S.A. exclusiva-
mente sob a forma de adiantamento 
de contribuições.

• Manutenção das atuais cobertu-
ras do Plano de Associados para todos 
os participantes (ativos, aposentados, 
pensionistas e dependentes)

• Aperfeiçoamento e integração 
dos modelos e processos de negocia-
ção e regulação

• Garantia de acesso ao Modelo de 
Atenção Integral à Saúde com a Estra-
tégia Saúde da Família para todos os 

participantes do Plano de Associados
• Investimento de R$ 150 milhões, ex-

clusivamente pelo BB, para viabilizar os 
projetos-piloto de expansão do Programa de 
Estratégia Saúde da Família;

• Garantia estatutária da proporcionalida-
de contributiva de 1 (participante) x 1,5 (BB);

• Debate sobre o custeio da Cassi que 
contemple a capacidade de pagamento de 
despesas e a recomposição de reservas

• Manutenção da solidariedade como 
regime de custeio

• Garantia estatutária de reavaliação pe-
riódica do custeio

• Manutenção do compartilhamento da 
gestão

• Compartilhamento da responsabilidade 
pelos eventuais déficits, na proporção das 
contribuições de participantes e BB.

Representantes do ABC na Conferência

Salão azul do Sindicato dos Bancários de SP lotado 
com funcionários da ativa e aposentados do BB

EDUCAÇÃO

Luta dos estudantes contra fechamento 
de escolas de rede pública de SP é vitoriosa

Eles enfrentaram o governo Alckmin e a truculência de sua polícia, e continuam mobilizados

Os estudantes das escolas públicas de São Paulo conquis-
taram na última semana um feito histórico: o recuo do 
governo Alckmin no chamado processo de reorganização 

com fechamento de escolas, que havia sido imposto via decreto e 
sem discussão com a comunidade escolar. No entanto, em encon-
tro realizado no último domingo, 6, na EE Diadema (a primeira das 
unidades ocupadas), os jovens deixaram claro que o movimento 
terá continuidade, “seja ocupando as escolas ou as ruas”.

Para os estudantes é fundamental que Alckmin declare a re-
vogação da reorganização em audiência pública, e que sejam pu-
nidos os policiais que agrediram ou ameaçaram os participantes 
dos protestos, além do fim de todos os processos contra alunos, 

funcionários, professores ou apoiadores, sem perseguição ou 
criminalização. A mobilização estudantil começou em setembro 
e resultou em quase 200 escolas ocupadas e várias manifesta-
ções de rua.

Em Santo André na última segunda-feira, 7, foram desocupa-
dos o prédio da Diretoria Regional de Ensino e de outras cinco 
escolas. Segundo nota da UMES local, publicada pelo facebook da 
entidade, “o movimento contra reorganização continuará efetivo 
para provocar e participar dos debates a respeito da escola que 
queremos. Não aceitaremos nenhuma mudança sem debate com 
a comunidade escolar”. Na próxima quarta, 9, um encontro dos 
estudantes deve traçar novas diretrizes para o movimento.
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POLÍTICA

Dia 16 tem manifestação nas ruas 
de São Paulo contra o impeachment

É hora de defender a democracia brasileira 
e dizer não às tentativas de retrocesso

Todos os que defendem a 
democracia e a legalidade 
do mandato da presiden-

ta Dilma Rousseff têm encontro 
marcado no próximo 16 de de-
zembro, quando democratas e 
nacionalistas de todas as cores 
irão às ruas para manifestar 
repúdio ao processo de impe-
achment. A mobilização de rua 
acontece a partir das 17 horas 
na Avenida Paulista, numa 
caminhada que chegará até a 
Praça da República, no centro de São Paulo. 
O calendário também prevê atos em vários 
outros estados do País, além do DF.

A data para São Paulo foi definida após 
debates entre as entidades que compõem a 
Frente Brasil Popular e a Frente Brasil Sem 
Medo, que são integradas por movimentos 
sociais de todos os estratos populares da 
sociedade, pelas centrais sindicais e sindi-
catos filiados e partidos políticos. As duas 
frentes pretendem reunir também aqueles 

que, embora não filiados e não militantes, 
acreditam que a quebra da ordem democrá-
tica vai prejudicar o povo e a classe traba-
lhadora; enfim, os que dependem do suor 
de seus rostos para sustentar suas famílias 
e a si mesmos. 

“Não podemos admitir que a democracia 
no Brasil, tão duramente conquistada, seja 
ameaçada. Não queremos retrocessos e nem 
queremos que o impasse siga paralisando 
o país. 

Com o golpe, 
trabalhadores 
foram os mais 
prejudicados 

Os mais prejudicados com o golpe civil-
-militar de 1964 foram os trabalhadores 
brasileiros. A constatação não é fruto de 
achismo, mas do longo estudo realiza-
do pela Comissão Nacional da Verdade 
(CNV), em seu relatório final divulgado 
em 2014. De acordo com a CNV, a alian-
ça empresarial-policial que já existia no 
governo Vargas se transformou numa 
aliança empresarial-policial-militar du-
rante a ditadura, criando assim um novo 
regime fabril com agentes da repressão 
infiltrados entre os operários.

A repressão sobre os sindicatos tam-
bém foi pesada, inclusive no Grande ABC, 
que já concentrava grandes lideranças. 
Entre 1964 e 1969, 47 líderes políticos 
“desapareceram” no Brasil. Só no primei-
ro ano do golpe o Estado interveio 456 
vezes em sindicatos e, no seguinte, mais 
358 vezes. Com isso, líderes foram presos, 
torturados ou mortos; muitos tiveram de 
se exilar e vários sindicatos ficaram fe-
chados ou sofreram intervenções. Nestes 
últimos, as entidades ganharam a cara do 
assistencialismo: não havia reivindicações 
ou organização para campanhas salariais; 
os trabalhadores eram “atraídos” por 
consultas médicas, festas etc. 

É só a partir do final dos anos 1970 o 
sindicalismo autêntico vai ressurgir no 
País, tendo o ABC como protagonista e 
Lula como grande liderança. É o começo 
do chamado novo sindicalismo, que vai 
gerar a CUT e caracterizar suas entidades 
filiadas, muitas delas recuperadas das 
mãos de interventores pelo voto direto.

Nos últimos meses, na verdade desde a 
eleição presidencial, forças conservadoras 
têm pressionado para que uma pauta con-
trária à pauta vencedora da eleição dite a 
política econômica do País. Isso somado ao 
fato de que a bancada de deputados e se-
nadores eleita em 2014 consegue ser ainda 
mais patronal, ruralista, machista e reacioná-
ria do que as anteriores, como poucas vezes 
visto na nossa curta história democrática, o 
que tem trazido instabilidade às instituições.

"Com a crise econômica o governo 
apostou na governabilidade e compôs com 
grupos até mesmo antagônicos ao projeto 
que vinha, até então, gerando distribuição 
de renda, aumento do nível de emprego e 
aumento real de salário. Mas a eleição de 
Eduardo Cunha agravou o quadro. Escudado 
pela grande mídia e fazendo-se passar por 
defensor da moral (apesar da sua implicação 
em vários escândalos), passou a controlar a 
Câmara dos Deputados contra o governo", 
relembra Belmiro Moreira, presidente do 
Sindicato. 

 Acossado por ter mentido à CPI sobre 

Forças conservadoras pressionam
para retirar direitos dos trabalhadores

o fato de ter dinheiro escondido na Suíça, 
e respondendo a processo de cassação no 
conselho de ética da Câmara, Cunha tentou 
mais uma de suas chantagens e ameaçou o 
PT para que ou votasse pela sua absolvição 
ou sofresse o desgaste de se defender de um 
processo de impeachment. Com a recusa dos 
deputados petistas , Cunha apelou ao gol-
pe. "É certo que o pedido de impeachment 
ficou enfraquecido por ter sido aceito por 
um presidente da Câmara desmoralizado na 
sociedade e também por alterações legisla-
tivas, aprovadas recentemente, que enfim 
regularizaram as alegadas pedaladas fiscais 
(base do pedido de impeachment). Só que 
os golpistas, agora diante da falta de consis-
tência do tal pedido de impeachment, e com 
Cunha enfraquecido no Congresso, planejam 
retardar ao máximo a tramitação do impedi-
mento no intuito de fazer o País sangrar, para 
que, mesmo sem votos, possam novamente 
voltar ao poder", acrescenta.

A quebra das regras democráticas, mes-
mo que disfarçadas num golpe parlamentar, 
tem como objetivo principal legitimar retro-

cessos nos direitos dos trabalhadores, basta 
analisar a trajetória dos golpistas e seus 
apoiadores para descobrir a que interesses 
servem. "O golpe não é só contra a presiden-
ta Dilma, é também e principalmente contra 
os avanços e o protagonismo alcançados 
pelos trabalhadores desde a redemocrati-
zação", finaliza Belmiro.  
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Livro sobre movimento 
operário no ABC será 

lançado no dia 18
Iniciativa é do Instituto 

Centro de Memória & Atualidades

Os trabalhadores militantes do Grande ABC têm muitas histórias 
para contar, e isso há muito tempo, já que a região sempre 
teve forte presença de sindicatos, partidos de esquerda e gru-

pos organizados. Essas trajetórias ganham agora uma nova luz, com 
o lançamento, no próximo 18 de dezembro, do livro O Movimento 
Operário no ABC paulista contado por seus atores.

O livro é uma produção do Instituto Centro de Memória, sediado 
em Santo André, e conta com o apoio do Sindicato e patrocínio da 
Caixa. Os depoimentos dos 18 militantes que participam da publica-
ção permitem ao leitor um aprofundamento das décadas de 1950 a 
1970, passando por períodos críticos do País, como o da ditadura civil 
militar instalada em 1964. “A obra é também uma forma de mostrar 

nossa cara, nesse momento em 
que vivemos uma conjuntura 
que está soprando para a direita 
e para políticas neoliberalizan-
tes em toda a América Latina”, 
aponta Cido Faria, um dos coor-
denadores do Instituto.

O lançamento será realizado 
no Teatro Municipal de Santo 
André, a partir das 14h. Os 
exemplares serão distribuídos 
gratuitamente, mas é preciso 
fazer a inscrição num dos se-
guintes sites:
www.institutoima.wix.com/
movimento-operario
ou www.institutocentrodeme-
moria.org

Foi realizado no último dia 3, celebração 
inter-religiosa de ação de graças na Sede Social 

do Sindicato.  Com a presença de 
representantes de diversas religiões, 

foi celebrada a união, o amor e a paz.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO 
RAMO FINANCEIRO DO GRANDE ABC, inscrito no CNPJ sob 
o nº 43.339.597/0001-06, com registro sindical sob o nº 
46000.005206/00-46, por seu presidente abaixo assinado, CON-
VOCA todos os sócios da base territorial deste Sindicato (Santo 
André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, 
Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), para a Assembleia 
Geral Ordinária, que será realizada no dia 17 de Dezembro de 
2015, às 18h30min em primeira convocação, e às 19h em segunda 
convocação, à Rua Xavier de Toledo, 268, Centro, Santo André/SP, 
para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 
Plano Orçamentário do Sindicato para o ano de 2016. 

Santo André, 08 de Dezembro de 2015. 
Belmiro Aparecido Moreira
Presidente
CPF nº 107.567.078-03


