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Sindicato apoia

Emprego, saúde e segurança nos bancos são desejos de bancários, clientes e usuários.
Atividades realizadas pelo Sindicato debatem com a sociedade questões relativas chapa 5 – Funcef
pra Gente
ao mundo do trabalho com destaque para esses temas.
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Em frente junto com os trabalhadores(as)
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Seguir em frente ao lado
dos trabalhadores(as)

C

om a aprovação da abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff pelo
Senado o Brasil começa a viver um governo

cujas diretrizes sintetizadas no projeto “Uma ponte para
o Futuro” traz sérios riscos para a classe trabalhadora.
Terceirização sem limites, flexibilização e retirada de
direitos, privatizações estão na pauta do governo Temer,
cuja composição ministerial não contava com nenhu-

Página infeliz da nossa história

A nova ameaça às empresas estatais e as más
lembranças dos bancários nos anos FHC

A

comunidade Vamos
Vencer-Contra o
Golpe Fascista, ao
publicar uma foto do ex-presidente FHC com críticas à
sua condução das estatais, no
último 30 de abril, conseguiu
suscitar em muitos bancários
de instituições públicas e seus

ma mulher até a última quinta, 12, mas já instalava no

Goldfajn, do Itaú (Banco Central).
Para as entidades cutistas, entre as quais está o Sindicato, o governo Temer é ilegítimo, pois resulta de um
golpe contra o voto de milhões de brasileiros. “A CUT
resistirá a toda e qualquer iniciativa que vise retirar direitos dos/as trabalhadores/as, precarizar as relações de
trabalho, diminuir o investimento nas políticas sociais
e piorar a qualidade das políticas públicas”, destaca
nota oficial da central. O Sindicato, assim como fez nas
últimas semanas, seguirá em atividades pela defesa do
emprego, de saúde, segurança, melhores condições de
trabalho e democracia, ao lado de bancários e da sociedade. E, com a proximidade da campanha nacional,
naturalmente ampliará essas ações, já que o cenário é
francamente desfavorável para a classe trabalhadora no

que quem viveu para contar.
Confira alguns comentários abaixo e no link e
saiba que o Sindicato não
tem qualquer vínculo com
a página. Para publicação
no NB, inclusive, os nomes
dos autores dos posts foram
preservados.

https://www.facebook.com/contragolpefascista/photos/pb.735288736605613.2207520000.1462064575./815351265266026/?type=3&theater

poder pelo menos dois representantes dos banqueiros:
Henrique Meirelles, do banco Original (Fazenda) e Ilan

familiares e amigos recordações do que foram aqueles
anos de neoliberalismo - uma
ameaça que hoje novamente
bate à porta dos brasileiros se
o impeachment se concretizar.
São lembranças de estresse,
demissões, suicídios, PDVs
forçados... e nada melhor do

•

"Vivi na pele anos da privataria tucana. Sou casada com aposentado do Banco do Brasil
e meu cunhado aposentado da Embraer. Foram anos de TERROR."
• “Eu também trabalhava na Light quando foi trocada por papéis podres, no ano de 1996.
No ano subsequente passaria para o Governo pelo término da concessão. Um sociólogo
maquiavélico, a escória da sociedade”
• “Tive que aposentar proporcional pq fui demitida pela privataria tucana, só sabe quem
viveu na pele, a midia não divulgava nada negativo da privataria, a população não tomou
conhecimento, mas se fosse o PT os quatro cantos saberiam”
• “Inclui também o BANERJ, foram milhares de demissões, suicídios, enfartados e derrames e vários casamentos destruídos, pq veio a crise financeira na vida de um casal.
Muitos não aguentaram!”
• “Eu e minha família sofremos estes 8 terríveis anos, como empregado da CAIXA, não
entendo como ainda tem colegas nossos que defendem estes pilantras do PSDB”.
• “Sou vizinho de um desses Bancários que cometeu Suicídio por causa dessas Demissões.
Aqui em Olinda - Pernambuco Brasil”.
• “A pressão sobre os funcionários do BB era tão grande, que a ordem era demitir quem
não aderisse ao PDV, caso estivesse no rol de "elegíveis"”.
• “Sou aposentada do banco do Brasil, sobrevivi a esses terrores no governo Fhc, fui
transferida para outra cidade, sem pedir, não consigo entender como funcionários que
perderam o emprego naquela época defendem hj esses terroristas”

governo Temer e no Congresso Nacional.
As lutas em defesa dos direitos dos trabalhadores
fazem parte da história da humanidade, e sobrevivem
mesmo nos estados autoritários. Por isso, seguiremos
em frente, e sem admitir retrocessos.

Ato em defesa das empresas públicas lança
campanha ´Se é público é para todos´

S

e é público é para todos e, assim, defender
as empresas públicas
é defender o Brasil. É com
essas premissas que o Comitê Nacional em Defesa das
Empresas Públicas e suas
entidades organizativas e de
apoio lançam em 6 de junho
uma campanha nacional
para envolver os brasileiros
na luta pela valorização das
estatais e contra projetos que
tramitam na Câmara dos
Deputados e colocam em
risco esse patrimônio, como

o PL 4918.
O lançamento será marcado por ato político e cultural
na Fundição Progresso, no
Rio de Janeiro. De acordo
com a coordenadora do comitê nacional, Maria Rita
Serrano, o Rio foi o local
escolhido porque ali estão
as sedes de muitas das empresas públicas, como Petrobras, BNDES, Casa da Moeda, Furnas e várias outras.
Além disso, vai receber as
Olimpíadas, e a visibilidade
será grande.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas do Ramo Financeiro do Grande
ABC, com CNPJ nº 43.339.597/0001-06, por
seu Presidente abaixo assinado, convoca
todos os empregados em Empresas do
Ramo Financeiro do Grande ABC da base
territorial deste Sindicato (Santo André,
São Bernardo do Campo, São Caetano do
Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra), sócios e não sócios para
a Assembleia Geral Ordinária, que será
realizada no dia 01 de Junho de 2016, às
18h30 em primeira convocação, e às 19h00
em segunda convocação, à Rua: Xavier de
Toledo, 268 – Centro, Santo André/SP, para
discussão e deliberação acerca da seguinte
ordem do dia: 1) Prestação de contas de
suas atividades e dos balanços financeiro
e patrimonial referente ao exercício financeiro do ano de 2015. Santo André, 13 de
maio de 2016.
Belmiro Aparecido Moreira – Presidente – CPF nº 107.567.078-03
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Sindicato cobra posição do Bradesco sobre demissões na Região
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Reunião é fruto de atividade realizada pelo Sindicato

N

o dia 5 de maio o
presidente do Sind i cat o, B elm iro
Moreira acompanhado do
secretário geral e coordenador da COE do Bradesco,
Gheorge Vitti estiveram
reunidos com a Gerente de
Relações Sindicais do Bradesco, Eduara Cavalheiro e
com o Diretor da Regional
SP1, Francisco de Assis da
Silveira Júnior, para cobrarem uma posição do banco
referente as demissões que
vêm ocorrendo na Região
do ABC. Essa reunião é fruto
da atividade do Sindicato
realizada na Regional Santo
André no dia três.
Durante a reunião os
representantes dos bancários do ABC apresentaram

os números das demissões
ocorridas desde agosto do
ano passado, período este
que parou de haver novas
contratações e reposição dos
trabalhadores que saíram
através de transferências.
“Essas demissões vêm ocorrendo principalmente após
a aquisição do HSBC e, além
disso, não está havendo a
reposição desses demitidos,
diminuindo assim os postos
de trabalho e, consequentemente, o número de funcionários nas agências”, disse
Belmiro Moreira.
O banco afirmou que não
tem política de demissão
como está sendo ventilado
entre os trabalhadores e que
vai fazer um levantamento da falta de funcionários

Sindicato realiza atividade contra demissões na Regional Santo André
nas agências da Região. Segundo os representantes do
Bradesco as reposições vêm
através do Telebanco. “Em
todas as agências há falta
de trabalhadores(as) ocasionando sobrecarga de traba-

Sindicato apoia a Chapa 3 - Compromisso com
Associados na Previ; eleição começa dia 13
Eleição para diretor de seguridade e conselheiros será de 13 a 27 de maio

O

s funcionários do
BB elegem de 13
a 27 de maio seus
representantes nos cargos
de Administração e Fiscalização e nos Conselhos
Consultivos dos Planos 1
e Previ Futuro. Elegerão o
diretor de seguridade, além
dos conselheiros deliberativos, fiscais e consultivos.
O Sindicato apoia a Chapa
3 – Compromisso com Associados, liderada por Marcel
Barros, que é candidato à
reeleição.
"É muito importante que
os funcionários do BB participem dessa eleição para que
a defesa de seus interesses
na gestão dos recursos da
Previ seja garantida", disse
Otoni Lima, diretor do Sindicato e funcionário do BB.

lho, porém a cobrança pelas
metas são cada vez maiores,
bastando verificar o lucro
de 4,1 bilhões no trimestre”,
protesta Gheorge Vitti.
“O Sindicato continuará
cobrando uma posição do

banco e se nenhuma atitude
for tomada para frear essas
demissões, vamos realizar
outras atividades, inclusive
com fechamento de agências”, finaliza o presidente
do Sindicato.

Na Funcef, vote chapa 5 –
Funcef pra Gente

O

Sindicato apoia a
chapa 5 – Funcef pra
Gente nas eleições
que acontecem entre 16 e
18 de maio para escolha dos
representantes dos conselhos
deliberativo e fiscal.
Encabeçada por Antônio Luiz Fermino (titular
– conselho deliberativo),
a chapa tem como demais
integrantes Emanoel Souza
de Jesus (suplente), Valter
San Martin Ribeiro (titular
– conselho fiscal) e Silvana

Ferro Pellegrini Anaruma
(suplente), comprometidos
com as lutas e interesses dos
trabalhadores.
O Conselho Deliberativo
é o órgão máximo da Funcef.
Responsável pela definição
da política geral de administração e de seus planos de benefício. Já o Conselho Fiscal
verifica se os atos de gestão
administrativa e econômico-financeira estão em conformidade com a legislação e as
normas da entidade.

A Chapa 3 é composta por representantes do
Plano 1, Previ Futuro e dos aposentados
A Chapa 3 é formada
por aqueles que defendem
o funcionalismo do BB há
anos e já provaram sua seriedade e responsabilidade.
"A Previ é uma conquista

dos funcionários dp BB e
tem sido a garantia de boa
gestão de recursos, por isso
é preciso fortalecer a representatividade dos empregados.", finaliza Otoni.

Os candidatos da Chapa 5 têm histórico de
lutas em defesa dos trabalhadores
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Ciências
do Trabalho
Estão abertas até 10 de
junho as inscrições para o
processo seletivo do curso
de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências do Trabalho, na escola Dieese. Para
as inscrições pela internet o
encerramento se dará também às 18h de 10 de junho,
no site http://sagu.dieese.
org.br/vestibular.

Comissão
da Verdade
O Ministério do Trabalho e Previdência Social
anunciou a criação de uma
comissão da verdade que
vai investigar intervenções
em sindicatos e prisões de
sindicalistas entre 1946 e
1995, com destaque para os
anos de ditadura civil-militar. A portaria estabelece a
organização e abertura dos
arquivos, após pressão da
CUT e do Arquivo Nacional

Por mais emprego, saúde e segurança nos bancos
Esse é o desejo de bancários, clientes e usuários, como comprovam as atividades
realizadas pelo Sindicato na região

O

15 de abril passado
marcou o início de
uma série de atividades organizada pelo
Sindicato para debater com
os bancários e a sociedade
questões relativas ao mundo
do trabalho e à democracia.
Emprego, saúde, condições
de trabalho, segurança, foram alguns dos temas em
destaque. As atividades
atingiram agências de todas
as bandeiras nas principais
concentrações bancárias das
cidades do Grande ABC.
“Temos que ficar atentos. A campanha nacional
2016 já está aí, e é preciso
compreender o que ocorre
na conjuntura nacional.
Há pautas no Congresso
Nacional que, se aprovadas, vão destruir direitos e

piorar ainda mais a situação
dos trabalhadores”, explica
o presidente do Sindicato,
Belmiro Moreira, citando
projetos que permitem a
terceirização sem limites,
estímulos à privatização e
flexibilização de leis trabalhistas que só foram conquistadas após a luta de
muitas gerações.
Clientes e usuários participaram das atividades com
boa recepção e, também, Atividades começaram por Santo André...
com muitas reclamações,
principalmente a formação
de longas filas de espera
para atendimento, causada
pela falta de funcionários, já
que os bancos lucram muitos mas não contratam mais
trabalhadores. Confira, nas
fotos, um rápido balanço ...São Bernardo do Campo e Mauá também
das ações.

receberam os diretores do Sindicato...,

Comissão
da Verdade 2
Já a Comissão Nacional da
Verdade investigou durante
dois anos os crimes ocorridos
durante a ditadura civil-militar e entregou o relatório
final em 2012. O conteúdo
apontou que 536 sindicatos
estiveram sob intervenção e
ao menos 114 trabalhadores
foram assassinados, sendo 35
sindicalistas.

Turismo

Interessados em participar do Conselho Diretor
do Fundo Municipal de
Turismo de Santo André
têm até 16 de maio para se
inscrever no Departamento
de Turismo, no 3º andar do
prédio da biblioteca, Praça
IV Centenário, de segunda
a sexta. A eleição será no dia
24 de maio.

assim como Diadema, Ribeirão Pires e
Atores do Grupo ARCA realizam esquetes para
clientes e usuários dos bancos
Cliente do Bradesco
Leandro Gabriel de
França, já enfrentou fila
de uma hora e se sentiu
constrangido ao ser
“expulso” do banco na
hora de pagar uma conta São Caetano do Sul.
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