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Diga não ao retrocesso

Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras teve como ponto central a defesa da democracia, e de tudo 

aquilo que está inscrito na Constituição. Como bem definiu a presidenta Dilma, em seu discurso no 

Vale do Anhangabaú, em São Paulo, os que operam o golpe contra seu mandato têm todo direito de 

oferecer seu programa à sociedade, mas não podem impor seu projeto à força. 

E o que querem impor não foi o programa que venceu as eleições.
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Vai piorar

À medida em que o tempo passa e o vice-presidente 
Michel Temer vai mostrando suas preferências e 
prioridades fica mais fácil entender o que seria 

um eventual governo comandado por ele, caso o golpe 
contra a presidenta Dilma se consolide. Entre suas pe-
ripécias, só na última semana, figuram uma tentativa de 
indicação de Antonio Cláudio Mariz para ministro da 
Justiça, o mesmo Mariz que assinou manifesto contra a 
Lava-Jato e defende uma empreiteira envolvida. Temer 
recuou depois da má repercussão.

Ele também afirmou que vai criar um conselho 
para acelerar as privatizações e deixou claro que suas 
ações na área social serão bem mais limitadas do que 
a da presidenta Dilma Rousseff e do presidente Lula. 
Vai priorizar “os 5% mais pobres” e deixar os demais a 
ver navios. Auditorias na Caixa e BB figuram entre os 
planos, um indicativo de que as duas empresas também 
poderão ser preparadas para a venda, como ocorreu 
nos anos do governo de Fernando Henrique Cardoso, 
quando sofreram um visível processo de sucateamento, 
deixando de cumprir seu papel como bancos públicos.

Finalmente, há ainda o risco de Temer ser substituído 
por Eduardo Cunha em alguma etapa de seu governo; 
ou seja, o que já é muito ruim sempre pode piorar.

Dilma anuncia correção da tabela do IR

A presidenta da Repú-
blica Dilma Rousseff, 
que participou neste 

domingo do 1º de Maio da 
CUT no Vale do Anhanga-
baú, em São Paulo, anunciou 
várias medidas na área social. 
Entre elas está o reajuste da 
tabela do Imposto de Renda 
para Pessoa Física em 5% e 
aumento da licença-pater-
nidade para funcionários 
públicos.

Caso a correção do IR 
se mantenha, será isento 

quem ganhar até R$ 1.999,18. 
Hoje, o limite é R$ 1.903,98. 
“A correção da tabela do 
Imposto de Renda é uma 
reivindicação histórica dos 
sindicatos cutistas. Nos anos 
de FHC houve praticamente 
um engessamento dessa ta-
bela”, afirma o presidente do 
Sindicato, Belmiro Moreira. 
Além dos descontos mensais, 
a mordida do Leão também 
pesa sobre os assalariados. 
Uma conquista da categoria 
do ano de 2012 foi justamen-

Anúncio foi feito no 1º de Maio promovido pela CUT, assim como a licença-
paternidade de 20 dias para servidores, entre outras medidas da área social

te a isenção do IR sobre os 
ganhos da PLR até R$ 6 mil.

A extensão da licença-
-paternidade para 20 dias 
também deve ser usufruída 
por bancários das instituições 
públicas. Há dois meses a 
presidenta já havia sanciona-
do lei que cria a Política Na-
cional Integrada para a Pri-
meira Infância e que permite, 
entre outros pontos, que as 
empresas possam ampliar de 
5 para 20 dias a duração da 
licença-paternidade.

10 de maio será Dia Nacional de Luta

A CUT convocou para 
10 de maio um Dia 
Nacional de Luta 

contra o Golpe e em Defesa 
de Direitos. A ideia é unifi-
car os trabalhadores dos se-
tores público e privado para 
derrubar o impeachment, 
com a participação de ou-
tras centrais sindicais. “Re-
sistência se faz com luta e 
vamos paralisar fábricas, es-
colas, retardar atendimento 
onde for possível, na guerra 
junto com estudantes, com 
toda a sociedade”, afirmou 
Vagner Freitas, presidente 

da CUT nacional.
Durante o ato em 1º de 

Maio o dirigente voltou 
a apontar que a CUT não 
reconhecerá o governo do 
atual vice-presidente Mi-
chel Temer (PMDB) caso 
o golpe triunfe, porque 
não representa a vontade 
popular. Para exemplificar, 
citou a pesquisa da Central 
que aponta o repúdio da 
sociedade ao processo. “Na 
pesquisa que fizemos, o Te-
mer só tem 1% de aceitação; 
ou seja, o povo não o quer 
no poder.”

Manifestação deverá ter paralisações e atos unindo trabalhadores dos 
setores público e privado

Vagner alertou ainda 
aqueles que acreditam no 
discurso de que o impea-
chment resolve o problema 
do Brasil. “Os golpistas 
estão vendendo a ideia de 
que com o impeachment, no 
dia seguinte, a economia 
crescerá 10%, um milhão de 
empregos serão gerados e o 
Brasil sairá da crise, mas o 
impeachment aprofundará 
a crise”, disse. Os detalhes 
sobre do Dia Nacional de 
Luta serão divulgados em 
breve no site e facebook do 
Sindicato.

No 1º de Maio, o recado das ruas: o Brasil não quer uma ponte para o século 19

O 1º de Maio, como 
tradicionalmen-
te acontece há 130 

anos, mais uma vez ecoou em 
diferentes línguas, sotaques 
e tons as angústias, celebra-
ções e aspirações do mundo 
do trabalho. No Brasil, as 
relações entre capital e tra-
balho – também em alguns 
aspectos entendida como luta 
de classes – nunca estiveram 
tão azedadas como atualmen-
te pelo menos desde os anos 

1950/60, entre a tentativa de 
golpe contra Getúlio Vargas 
e o golpe consumado contra 
João Goulart.

Ambos em atos de viola-
ção explícita da ordem ins-
titucional e democrática, e 
tendo como operadores os 
mesmos de hoje: detentores 
do grande capital, dos meios 
comerciais de comunicação, 
e como principal argumento 
para seduzir os habitantes dos 
andares inferiores o combate 

à corrupção. Enfim, é o andar 
de cima da luta de classes com 
seu “poder de sedução” – con-
centrado na mídia, em setores 
do Judiciário e em rios de di-
nheiro com que mantêm seus 
representantes no Legislativo. 
Sempre em erupção quando a 
democracia passa dos limites 
e, por meio dela, o andar de 
baixo começa a se empode-
rar, ainda que sob regime de 
conciliação de classes. Para 
embelezar o golpe, desta vez 

dão-lhe o nome de Ponte para 
o Futuro.

 Assim, o 1º de Maio no 
Brasil não poderia ter outro 
assunto principal que não a 
tentativa do andar de cima de 
derrubar o governo trabalhis-
ta de Dilma Rousseff – ainda 
que ela tenha dado tantos 
sinais de que o grande capital 
não teria de se preocupar com 
seus anéis, tampouco com 
seus dedos.

 Os atos por todo o país 

celebraram o sabor das con-
quistas alcançadas nos últi-
mos 130 anos, e a disposição 
de ir à luta contra os que 
pretendem ver a relação ca-
pital e trabalho se tornar tão 
desigual com era em maio de 
1886 – levando à luta aqueles 
operários de Chicago, em 
muitos à morte. Foi um 1º 
de Maio de rebelião contra 
a construção de uma ponte 
para o passado.
Com informações da Rede Brasil Atual



3Edição 908

Maio/2016

Sindicato alerta população de Diadema sobre saúde dos bancários

O Bradesco, que anun-
ciou lucro de R$ 4,113 
bi no primeiro trimes-

tre do ano tem adotado um 
novo modelo pra maximizar 
o lucro, o "over". O banco tem 
dispensado trabalhadores(as) e 
não tem contratado outros para 
repor. Segundo levantamento 
feito na Regiao,  o Bradesco 
está com uma dafasagem de 
7,14% no total de funcionários 
no ABC.

“O patrocinador das 
Olimpíadas no Brasil está 
tentando apagar a chama do 
emprego, (- propaganda e + 
resposabilidde social!)" pro-
testa Gheorge Vitti, diretor 
do Sindicato e funcionário 
do Bradesco.

Há menos bancários nas 
agências do que o necessário, 
e isso é facilmente compro-
vado”, afirma Gheorge. Ele 

Atividade realizada no dia 29 envolveu agências da região central da cidade

Votação do relatório da Cassi

Os associados da Cai-
xa de Assistência 
dos Funcionários 

do Banco do Brasil (Cassi) 
podem votar até 6 de maio, 
a aprovação do relatório 
anual da Cassi. O Sindicato 
orienta os associados a apro-
varem o documento pois 
é importante a aprovação 
para a retomada do processo 
de negociação que busca a 
sustentabilidade da caixa de 
assistência.

Podem votar funcioná-
rios da ativa e aposentados 
do Banco do Brasil que são 
associados e estão em pleno 
gozo de seus direitos junto 
à Cassi, conforme o Estatuto 
da Entidade. Os da ativa e 
quem se aposentou após 31 
de janeiro deste ano votam 
no Sisbb. Aposentados até 
31 de janeiro de 2016 votam 

nos Terminais de Autoaten-
dimento (TAA).

O Relatório Anual 2015 
está disponível em diferentes 
formatos digitais: um hotsite, 
que permite acessar capítulo 
por capítulo, uma versão 
completa em PDF e um apli-
cativo gratuito para celulares 
smartphones. Ou pelo site 
http://www.cassi.com.br.

Neste ano, o documento 
não foi impresso, por deci-
são do Conselho Delibera-
tivo da Cassi. Quem desejar 
também pode solicitar a 
versão PDF por email (rela-
torioanual@cassi.com.br), 
indicando em que endereço 
eletrônico deseja recebe-lo. 
Dúvidas sobre o acesso tam-
bém podem ser esclarecidas 
pelo telefone 61 3212-5035, 
de segunda a sexta-feira, das 
9h às 18h.

Sindicato e Contraf-CUT orientam associados 
a aprovarem balanço

Bradesco lucra, mas demite

O Sindicato realizou 
na sexta-feira, 29, 
atividade em Dia-

dema para alertar a popu-
lação, clientes e usuários 
dos bancos sobre a questão 
da saúde dos trabalhadores 
bancários. Durante a ativi-
dade, que foi realizada na 
região Central da cidade, 
envolvendo várias agências 
de diferentes bancos, os 
diretores do Sindicato con-
versaram com os clientes e 
usuários dos bancos além de 
distribuírem material infor-
mativo para a população. 

“É muito importante 
realizarmos esse tipo de 
atividade para que a po-
pulação saiba que os ban-

Segundo levantamento há uma defasagem de 
funcionários na Região

cários sofrem com metas 
abusivas e adoecem e, com 
isso, o atendimento fica 
prejudicado. A demora no 
atendimento por exemplo 
não é culpa do bancário e 
sim do banqueiro que quer 
lucrar a qualquer custo 
com menos funcionários. 
Essa sobrecarga de trabalho 
causa inúmeras doenças 
nos bancários”, disse o 
presidente do Sindicato, 
Belmiro Moreira.

Essa atividade integra 
série de ações que estão 
sendo desenvolvidas pela 
entidade para abordar di-
ferentes temas relativos ao 
mundo do trabalho. Além 
da distribuição de jornais 

e conversas com clien-
tes e usuários dos bancos, 
a manifestação também 
contou com a presença de 

artistas do grupo Arca, de 
Ribeirão Pires. Entre os 
personagens representados, 
um banqueiro que cobrava 

metas da bancária e uma 
trabalhadora sofrendo com 
o trabalho excessivo como 
se fosse uma máquina.

lembra que o fato nada tem a 
ver com a compra do HSBC 
(ainda não concretizada). 
“Os bancários do HSBC não 
virão suprir a deficiência no 
Bradesco”, destaca, lembran-
do que o Bradesco lucrou 
mais de R$ 1 bilhão por 
mês e poderia tranquilamen-
te contratar mais. “Porém, 
preferem investir menos e 
lucrar mais”, reforça. Em 
todo o Brasil foram extintos 
1.466 empregos em relação a 
dezembro passado, e em 12 
meses (de março de 2015 a 
março de 2016), foram 3.581 
vagas a menos.

Eleição da Previ 
começa dia 13

Começa no próximo 
dia 13 e vai até dia 
27 a eleição da Previ. 

O Sindicato apoia e indica o 
voto na chapa 3 Previ Com-
promisso com Associados, 
que tem entre seus integrantes 
Marcel Barros para diretor de 
Seguridade. 

"A Chapa 3 apresenta pro-
postas para garantir a solidez 
da Previ, a segurança do as-
sociado e a perenidade no 
pagamento dos benefícios de 
aposentadoria", explica Otoni 
Lima, diretor do Sindicato 
e funcionário do Banco do 
Brasil.

Entre os compromissos da 
chapa 3 estão a luta pela ma-
nutenção da  gestão compar-
tilhada, com a eleição direta 
de metade da diretoria e dos 
conselhos; lutar contra a apro-
vação do PLS 388 e insistir no 
fim do voto de Minerva. 
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Segurança
O sindicato fechou na 

quinta-feira, 28, a agência 
do Banco do Brasil no 
Parque São Vicente em 
Mauá devido à mesma estar 
com a porta de segurança 
quebrada.

Isenção na Zona Azul a deficientes e idosos, 
proposta pelo Sindicato, vira lei em Santo André
Iniciativa partiu do Sindicato e beneficiará também pessoas com dificuldade de 
locomoção temporária

O Sindicato sugeriu, 
a Câmara dos Ve-
readores de Santo 

André aprovou e o prefeito 
Carlos Grana aprovou a lei 
que isenta do pagamento da 
Zona Azul (estacionamen-
to rotativo) os motoristas 
cujos veículos transportam 
pessoas idosas, maiores de 
60 anos, ou com deficiên-
cia visual, física e mental, 
com mobilidade reduzida e 
aquelas com dificuldade de 
locomoção temporária.  

“É uma conquista muito 
importante. A lei é fruto 
de nossa parceria com a 
vereadora Bete Tonobohn 
Siraque (PT, uma das au-

toras)”, destaca o diretor 
sindical João Antônio Pi-
res.  A lei 9.775 é de 3 de 
dezembro passado. Para 
obtenção da isenção é ne-
cessário que o veículo tenha 
em local visível o Cartão 
Nacional do Idoso/Defis, 
emitido pelo Departamento 
de Engenharia de Tráfego, 
situado à rua Catequese 227, 
11º andar, Bairro Jardim, 
Santo André. Para obter 
o cartão basta comparecer 
no DET, mediante agenda-
mento pelos telefones 4468-
4424/4468-4401/4468-4403. 
Veja a relação de documen-
tos necessários no site do 
Sindicato.

Candidato da chapa 5 da Funcef visita locais de trabalho na Região

O Sindicato dos Ban-
cários do ABC vem 
realizando reuniões 

com os bancários da Caixa 
para abordar as eleições da 
Funcef, que acontecem entre 
os dias 16 e 18 de maio para 
preenchimento de vagas 
nos conselhos deliberativo 

Valter Ribeiro apresentou propostas da chapa apoiada pelo Sindicato

e fiscal. As mais recentes 
ocorreram no dia 28, em 
caminhada por várias uni-
dades de trabalho da região 
com a presença do candidato 
Valter San Martin Ribeiro 
(titular – conselho fiscal). A 
diretoria do Sindicato apoia 
a chapa 5 – Funcef pra Gen-

João Pires, diretor do Sindicato com a vereadora 
Bete Tonobohn Siraque

te, pelo comprometimento 
de seus integrantes com os 
interesses dos trabalhadores, 
e a adesão dos funcionários 
no ABC é grande. 

Entre as principais pro-
postas da Chapa 5 estão o 
fim do voto de Minerva, in-
corporação do REB ao Novo 
Plano, fim da discriminação 
aos participantes do REG/
Replan não-saldado, defesa 
do Fundo de Revisão dos 
Benefícios e rodízio nas di-
retorias de Investimento e 
de Participações Societárias 
e Imobiliárias. 

Os integrantes também 
se opõem ao Projeto de Lei 
Complementar 268, que aca-

ba com a representação dos 
trabalhadores nos fundos 
de pensão e deve tramitar 
em breve na Câmara dos 
Deputados.

As visitas dos represen-
tantes da Chapa 5 da Fun-
cef às agências do ABC são 
acompanhadas por diretores 
do Sindicato, tais como Jor-
ge Furlan, Inez Galardino-
vic, Adalto Pinto e Maria 
Rita Serrano. Neste dia 28, 
Furlan e Valter estiveram em 
setores da Gihab e Gigov em 
Santo André e agências de 
São Caetano, Rudge Ramos 
(São Bernardo), Diadema e 
Santo André (avenida Por-
tugal).

Discrepância
No Brasil mais de 700 

mil trabalhadores se aci-
dentaram no exercício de 
seus empregos, segundo a 
Previdência Social, apenas 
em 2013 – período com 
informações mais recentes. 
No mesmo ano, de acordo 
com o Censo do IBGE, 
4,9 milhões de brasilei-
ros declararam ter sofrido 
um acidente relacionado 
à ocupação profissional. 
A discrepância entre os 
números evidencia a legião 
de vítimas silenciosas do 
trabalho que fica desampa-
rada da rede de seguridade 
social. 

Superávit
A balança comercial 

registrou mais um recorde 
no mês de abril. O superá-
vit foi de US$ 4,8 bilhões, 
o maior para o mês desde 
1989, ano que marca o 
início da série histórica. 
O saldo foi puxado pela 
venda de produtos básicos, 
que cresceu 2,5% na com-
paração com abril do ano 
passado.


