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Cidadania, ponto inicial: leia editorial na página 2

Funcionários do Bradesco cobram transparência nos números de demissões e 

contratações em mesa de negociação. Além das demissões foi pontuada a falta de 

contratações, que tem ocasionado sobrecarga de trabalho nas agências.

Veja detalhetes na página 3
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Cidadania, ponto inicial

Quando foi promulgada, em 1988, a atual Consti-
tuição Federal foi chamada de “constituição-ci-
dadã”. Formulada logo após o final da ditadura 

civil-militar (1964-1985) ela traz avanços impensáveis 
nos anos de escuridão, estabelecendo o respeito aos 
brasileiros em seus diferentes credos, classes, gênero, 
idade e tantas outras formas de diversidade.

Dessa matriz vieram muitos outros documentos im-
portantes, como os estatutos do adolescente (1990), idoso 
(2003), deficientes (2016). Obviamente, crimes contra 
esses e outros segmentos continuam a ser cometidos, 
como se pode confirmar no dia a dia e como tragicamente 
ocorreu na última semana, com o estupro coletivo de 
uma adolescente. Mas há, sim, um respaldo fundamental 
que, se não impede, inibe e cobra providências.

A liberdade de expressão, garantida pela Constituição, 
cria uma cultura que possibilita, por exemplo, a realiza-
ção de manifestações, sejam 
elas do movimento sindi-
cal, social ou, mais recen-
temente, a parada LGBT, 
no último domingo. São 
pilares de uma cidadania 
duramente conquistada, 
que não se pode deixar ruir 
sob a cultura de retrocesso 
apresentada pelo governo 
interino de Temer e seus 
aliados.

O estupro coletivo de 
uma adolescente de 
16 anos no Rio de 

Janeiro, divulgado na sema-
na passada, chocou o País 
e mais uma vez levantou a 
discussão sobre a violência 
cometida contra meninas e 
mulheres, além da necessi-
dade de mudanças na educa-
ção dos meninos e na forma 
de atendimento a vítimas 
desse tipo de crime. Mais 
ainda, estendeu o debate 
sobre a divulgação nas redes 
sociais - negativo pela expo-
sição pública da vítima mas, 
por outro lado, positivo ao 
ampliar o repúdio a tal vio-
lência e exigir providências. 

No Brasil, segundo da-
dos do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública (FBSP) 
uma mulher é estuprada 
a cada 11 minutos. “Nós, 
trabalhadoras e trabalha-
dores da CUT, repudiamos 
o machismo e a misoginia 
que sustentam a cultura do 
estupro que torna todas as 

mulheres vulneráveis à vio-
lência. As estatísticas mos-
tram que, na base desta cul-
tura da violência, a maioria 
das vítimas são as mulheres 
da classe trabalhadora: 52% 
das vítimas de estupro são 
mulheres pobres e negras. 
Lamentamos que o gover-
no golpista tenha primeiro 
desmontado o Ministério 
da Cidadania, responsá-
vel pela pasta da Secretaria 
de Política para Mulheres, 
Igualdade Racial e Direitos 
Humanos, e depois tenha es-
colhido para a Secretaria das 
Mulheres uma parlamentar 
fundamentalista que, entre 
outros absurdos, ataca os di-
reitos sexuais das mulheres e 

Caso de estupro coletivo no RJ reacende 
debate sobre violência contra a mulher, 
educação e atendimento a vítimas

seus direitos reprodutivos”, 
aponta nota divulgada pela 
Central Única dos Trabalha-
dores (CUT).

As advogadas da adoles-
cente pediram a substituição 
do delegado que começou a 
investigar o caso, Alessan-
dro Thiers, da Delegacia 
de Repressão aos Crimes de 
Informática (DRCI), que 
teria deixado a menor acuada 
durante depoimento. Com 
isso, a investigação deverá 
ser desmembrada, com o 
delegado cuidando do crime 
de divulgação pela internet 
e a titular da Delegacia da 
Criança e do Adolescente, 
Cristiana Bento, assumindo a 
investigação sobre o estupro.

Dados do FBSP apontam que a cada 11 minutos uma mulher é 
estuprada no Brasil

STF pode estar envolvido no 
golpe, afirma professor da UnB 

O STF pode estar 
envolvido no gol-
pe que tenta tirar a 

presidenta Dilma Rousseff 
da presidência definitiva-
mente. A avaliação é do 
professor de Direito Público 
da Universidade de Brasília, 
Marcelo da Costa Pinto Ne-
ves. “Acho que o STF está 
envolvido neste processo, 
pois está muito parcial. Ele 
tem tomado medidas que, às 
vezes, são muito duras para 
setores do governo e muito 
parcimoniosas, lenientes e 
favoráveis a grupos perten-
centes à política tradicional 
brasileira. Além disso, o 
STF tem se manifestado e 
prejulgado casos que ainda 

vai avaliar”, afirmou.
Leia a entrevista com-

pleta do professor no site da 
Rede Brasil Atual: http://
www.redebrasilatual.com.
br/politica/2016/05/stf-esta-
-envolvido-no-processo-do-
-golpe-afirma-professor-da-
-unb-4082.html

Marcelo Neves: golpe envolve 
parlamentares,TCU, grande 
mídia e Judiciário, incluindo o 
Supremo Tribunal Federal

Mulheres protestam em frente ao STF em Brasília contra a decisão do ministro Gilmar 
Mendes pelo Habeas Corpus deferida em favor de Roger Abdelmassih 

Foto: Wilson Dias/ Agência Brasil
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COE do Bradesco cobra transparência nos números de demissões 
e contratações em mesa de negociação

GT de Saúde e Condições de Trabalho é instalado 
oficialmente no Itaú com reuniões periódicas

Em reunião realizada 
no último dia 24 
entre o banco Itaú e 

a Comissão de Organização 
dos Empregados (COE),  
foi instalado oficialmente o 
Grupo de Trabalho de Saú-
de e Condições de Traba-
lho. Os representantes dos 
trabalhadores e do banco 
formalizaram um calendá-
rio periódico de reuniões 
de 15 em 15 dias. 

Entre os itens de pau-
ta,  saúde e condições de 
trabalho, além da imple-
mentação da cláusula 57. 
Segundo Adma Gomes, 
diretora do Sindicato e in-
tegrante da COE, além das 
discussões sobre a cláusula 
57, os representantes dos 
trabalhadores vão elencar 

Os representantes dos trabalhadores e do banco formalizaram um 
calendário periódico de reuniões de 15 em 15 dias

Foi realizada no dia 25 
passado reunião entre 
a Comissão de Orga-

nização dos Empregados 
(COE) do Bradesco, a dire-
toria de Recursos Humanos 
e o departamento de rela-
ções sindicais do banco, que 
teve como tema principal o 
emprego. Os representantes 
dos trabalhadores cobraram 
transparência nos números 
referentes às demissões e 
contratações.

A COE apresentou os 
números referentes à onda 
de demissões em todo o 
território nacional. Tam-
bém ressaltou que, além dos 
cortes de postos de trabalho, 
a contratação inexiste.

Segundo a diretora de 
Recursos Humanos, Glauci-

mar Peticov, “não existe um 
processo de incentivo às de-
missões e tampouco algum 
projeto de reestruturação 
no Bradesco”. De acordo 
com a diretora as demissões 
que estão ocorrendo são de 
várias formas, entre elas de 
troca qualitativa, espontâ-
nea ou aposentadoria. Além 
disso, alegou que estão ocor-
rendo contratações.

Para o diretor do Sindi-
cato e coordenador da COE, 
Gheorge Vitti, esta alegação 
da diretora não correspon-
de à realidade em relação 
às contratações e demis-
sões. “Somente no primeiro 
trimestre do ano tivemos 
1.466 desligamentos, o que 
corresponde a mais de 90% 
de todo o primeiro semestre 

Além das demissões foi pontuada a falta de contratações, que tem ocasionado sobrecarga de trabalho nas agências

do ano de 2015, quando 
foram demitidos 1.618 fun-
cionários. No comparativo 
com o primeiro trimestre de 
2015, em que ocorreram 544 
fechamentos de postos de 
trabalho, este aumento passa 
de 160%”, alegou Gheorge.

Entre os destaques da 
reunião, a COE cobrou do 
banco um levantamento 
referente às demissões e 
contratações no período de 
janeiro de 2015 até maio 
de 2016. “É de extrema 
importância que o banco 
apresente este levantamento 
na próxima negociação para 
cruzarmos com a realidade 
em cada região do país", 
ressaltou Gheorge.

Além das demissões foi 
pontuada a falta de contra-

tações que tem ocasionado 
sobrecarga de trabalho nas 
agências e departamento. 
Foi realizado um levanta-
mento através das federa-
ções e sindicatos de todo o 
país que constata os núme-
ros apresentados na reunião.

Outros pontos que fazem 
parte da minuta específica 
vão ser debatidos na próxi-

ma mesa de negociação, que 
está agendada para o dia 9 
de junho. 

Paralisação - Neste mes-
mo dia, o Sindicato para-
lisou as três regionais do 
Bradesco na Região: Santo 
André, São Bernardo do 
Campo e São Caetano do 
Sul.

ponto a ponto 
as questões que 
interferem na 
saúde do tra-
balhador, com 
a  f ina l idade 
de melhorar o  
local de traba-
lho. “A saúde 
do trabalhador é uma pau-
ta que requer constante 
diálogo com a instituição 
financeira.  Com as reuni-
ões periódicas vamos ter a 
oportunidade de discutir 
vários itens importantes 
com o banco, inclusive 
sobre casos de assédio mo-
ral e organizacional, que 
abalam o dia a dia da nossa 
categoria”.

Para os membros da 
COE essa reunião é um 

grande avanço para discutir  
a saúde do trabalhador e 
suas condições de trabalho, 
pois há vários pontos para 
debater nos próximos en-
contros. "A instalação ofi-
cial do GT de Saúde mostra 
o quanto é importante e 
complexa a pauta sobre esse 
tema", disse Adma. 

A próxima reunião será 
dia 9 de junho na sede 
da Contraf-CUT, em São 
Paulo.

Chapa 3, apoiada pelo Sindicato, 
vence eleição para da Previ

A Chapa 3 – Compro-
misso com Associa-
dos, apoiada pelo 

Sindicato, obteve 27.201 
votos e venceu a eleição 
para a renovação de parte 
da diretoria e conselhos da 
Previ, fundo de pensão dos 
funcionários do Banco do 
Brasil, realizada entre 13 
e 27 de maio. A Chapa 3, 
que concorreu com outras 
quatro chapas, é encabeçada 
por Marcel Barros, reeleito 
diretor de Seguridade. Teve 
o apoio da maioria das enti-
dades sindicais e associativas 
de todo o país.

S e g u n d o 
a diretoria do 
Sindicato, foi 
uma vitória im-
portantíssima 
para todos os 
que defendem 
a gestão demo-

Marcel Barros é reeleito diretor de Seguridade

crática e paritária, que tem 
garantido o poder de fiscali-
zação dos associados. “Nós, 
da Chapa 3, vamos lutar jun-
to com os sindicatos e par-
ticipantes de outros fundos 
para impedir a aprovação 
do projeto do senador Paulo 
Bauer, que impede a eleição 
para a diretoria e parte dos 
conselheiros dos fundos 
de pensão”, afirma Marcel 
Barros.

A posse dos novos diri-
gentes acontece nesta quar-
ta-feira, 1º de junho, para um 
mandato de quatro anos.
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´Se é público, é para todos´: 
campanha nacional será lançada 
em 6 de junho

Uma campanha em 
defesa das empresas 
e serviços públicos 

será lançada nacionalmente 
no próximo 6 de junho no 
Rio de Janeiro, por iniciati-
va do Comitê Nacional em 
Defesa das Empresas Públi-
cas, que reúne centenas de 
entidades e representantes 
dos movimentos social e 
sindical. O Sindicato é uma 
das entidades patrocinado-
ras do evento.

" Esse evento acontece 
num momento de conjun-
tura política conturbada, na 
qual o governo Temer ataca 
as empresas públicas e quer 
um esvaziamento dos ban-

cos públicos, inclusive no 
BNDES. Por isso é impor-
tante que os trabalhadores 
se mobilizem em defesa do 
seu patrimônio", disse Bel-
miro Moreira, presidente do 
Sindicato.

O comitê teve origem na 
mobilização de entidades 
dos movimentos sindical e 
social contra o Projeto de 
Lei 555 (PLS 555), que al-
terava a composição, gestão 
e funcionamento das empre-
sas estatais, que deveriam se 
tornar sociedades anônimas. 
O projeto acabou passando 
no Senado, mas com alte-
rações importantes obtidas 
por essa mobilização. Agora 

Sindicato é um dos patrocinadores do evento de lançamento, que será 
realizado no Rio de Janeiro

o projeto está na Câmara 
como PL 4918, e a luta para 
impedir que traga retroces-
sos e privatizações continua.

A programação do even-
to do dia 6 já está disponí-
vel, assim como o material 
de divulgação. A ideia é 
promover o debate “O que é 
público pra você?”, a partir 
de palestras e discussões 
com intelectuais, especialis-
tas e representantes dos mo-
vimentos social e sindical e 
sempre dentro da premissa 
de que “Se é público, é para 
todos”.

Veja abaixo a progra-
mação e colaborem com a 
divulgação via rede social.

Os anúncios dos no-
vos presidentes da 
Caixa e Banco do 

Brasil são um sinal de alerta 
aos trabalhadores e movi-
mento sindical. A Contraf-
-CUT já lamentou a escolha 
de Gilberto Occhi para 
comandar a Caixa, embora 
seu nome ainda tenha de 
ser aprovado pelo conselho 
de administração do banco, 
que é controlado pelo gover-
no federal. 

E por que lamenta? Por-
que, antes mesmo de as-
sumir, Occhi estuda o fe-
chamento de agências. Sua 
principal meta será reverter 
o quadro de agências defi-
citárias. Já no caso do BB 
o ex-secretário-executivo 
do Ministério da Fazenda, 

Paulo Caffarelli, será o novo 
presidente. 

Mesmo sendo funcioná-
rio de carreira, trabalhando 
por 30 anos na instituição 
federal e chegando ao cargo 
de vice-presidente, é evi-
dente que Caffarelli trará 
para o banco a política desse 
governo interino, que já 
deixou claro sua intenção 
privatista, e caberá ao mo-
vimento sindical lembra-lo 
de compromissos com a ma-
nutenção do banco público 
e o funcionalismo. 

Outra decisão anunciada 
pelo governo é a manuten-
ção do atual presidente do 
BNB, Marcos Holanda. O 
economista é uma indicação 
do líder do PMDB no Se-
nado, Eunício Oliveira (CE

Movimento sindical está 
atento às mudanças na 
presidência dos bancos 
públicos
Contraf-CUT já lamentou a indicação de 
Gilberto Occhi para comandar a Caixa
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Seminário internacional A Justa Rebeldia 
das Mulheres na América Latina acontece 
essa semana em Santo André

Nós dias 02, 03 e 
04 de junho, as 
mulheres que ou-

saram enfrentar com armas 
em punho, as tiranias e di-
taduras na América Latina 
e Caribe,  vão estar no ABC 
para falar de suas experiên-
cias. Elas pretendem dizer, 
principalmente às jovens 
mulheres, que a luta valeu 
a pena,mesmo quando tive-
ram que enfrentar perdas 
de entes queridos, torturas 
e prisões. A liberdade ven-

ceu o medo e o obscuran-
tismo.

Teremos palestras temá-
ticas no Sindicato dos Me-
talúrgicos de Santo André, 
Sindicato dos Bancários do 
Grande ABC e no Centro 
Acadêmico  Fundação San-
to André (FAFIL).

No dia 04 de junho, sá-
bado, a partir das 9 horas 
haverá um grande evento 
com as guerrilheiras da 
América Latina e Caribe no 
Teatro Municipal de Santo 

Evento que revela a luta das mulheres nas ditaduras é organizado pelo 
Instituto Centro de Memória & Atualidades e tem o apoio do Sindicato

André. Teremos momentos 
de confraternização e show 
musical. 

Não podemos dar as cos-
tas à América Latina. Com-
pareça e solidarize com as 
nossas guerrilheiras que de-
dicaram suas vidas às causas 
da liberdade  até os últimos 
limites. Faça suas inscrições, 
obtenha mais informações 
e conheça a programação 
completa no site www.mu-
lheresnaosilenciadas.org/

Sindicato fecha agência do Banco 
do Brasil de Ribeirão Pires por 
falta de segurança

O sindicato fechou 
na sexta-feira, 7 a 
agência do Banco 

do Brasil de Ribeirão Pires 
após tentativa de assalto.

“O Sindicato exigiu ga-
rantias do banco para que 
os trabalhadores da agência 
tenham tranquilidade quan-

to a sua segurança”, explica 
Natalino Fabbrini, diretor 
do Sindicato e funcionário 
do Banco do Brasil.

"Cobramos tambémpro-
vidências quanto ao au-
mento de ocorências veri-
ficadas nas agências do BB 
no ABC", finaliza Natalino.

No sábado, dia 28, o Sindicato realizou uma Feijoada para os sócios da 

entidade. Os presentes além de saborear uma deliciosa feijoada ainda 

se divertiram com muito pagade da banda Grupo Pequeno Resumo 
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Mobilização traz conquistas no Banco Mercantil

Após mobilização no 
Mercantil, com pa-
ralisação das agên-

cias do ABC em 23 de fe-
vereiro passado, represen-
tantes do banco aceitaram 
negociar com os dirigentes 
sindicais as reivindicações 
dos trabalhadores. Entre 
elas estão mais contratações 
e mudança na forma de 
abastecimento e no convê-
nio médico.  

A negociação aconteceu 
no último 10 de março, e 
trouxe os seguintes resul-
tados:

- Plano de saúde: deixa 
de ser Unimed ABC e passa 
a ser Bradesco Saúde a par-
tir de 1º de junho.

Agência com a área de autoatendimento reformada. Abastecimento 
dos caixas eletrônicos agora são feitos pela parte de trás.

- Mudança na forma de 
abastecimento, que deixa 
de ser frontal e se torna 
mais segura. A alteração já 
ocorreu em quatro agências 
da região: na Santo André, 
na Senador Fláquer, na São 
Bernardo e na Dr. Fláquer. 
Neste mês de junho a mu-
dança atinge as agências 
Nossa Sra. das Vitórias e 
Diadema, além da agência 
Mauá (esta última a partir de 
12 de junho). Em Ribeirão 
Pires o processo está sendo 
orçado, segundo o banco.

- Contratações: Foram 
realizadas contratações nas 
agências Mauá, Santo An-
dré e Senador Fláquer, to-
talizando três.

“Apesar das conquistas, 
o Sindicato alerta que ainda 
há problemas que inter-
ferem negativamente nas 
condições de trabalho e que 
são necessárias mais con-
tratações, porque o volume 
de atendimento é grande, 

especialmente em função 
do pagamento de benefícios 
do INSS, sobrecarregando 
os trabalhadores e preju-
dicando também clientes e 
usuários”, destaca o presi-
dente do Sindicato, Belmiro 
Moreira.

Paralisação de agências da região resultou em mudanças no abastecimento e contratações

O pato do pato
“Passamos um ano terrível em 

2015 e fizemos todo o esforço para 
não ter corte em programa social. 
Nós assumimos (a proposta de se 
recriar) a CPMF, sem pudor. Nunca 
entramos nessa do pato (símbolo 
criado pela Fiesp para protestar 
contra aumento de impostos). Ali-
ás, o pato tá calado, sumido. O pato 
tá impactado. Nós vamos pagar o 
pato do pato, é?” Dilma Rousseff, 
presidenta afastada, em entrevista 
publicada pela Folha de S.Paulo em 
29 de maio passado

Assalto ao Pré-sal
A FUP e a CUT divulgaram 

nota de repúdio às medidas anun-
ciadas pelo governo ilegítimo de 
Michel Temer, entre elas a intenção 
de abrir a exploração do Pré-Sal 
para as multinacionais. De acordo 
com as entidades o principal obje-
tivo dos golpistas é tomar de assalto 
a mais cobiçada reserva de petróleo 
do planeta, um tesouro que especia-
listas estimam em no mínimo 273 
bilhões de barris de óleo.

Solidariedade

Uma das maiores e mais impor-
tantes centrais sindicais do mundo, 
a norte-americana AFLCIO enviou 
carta ao presidente Obama ma-
nifestando solidariedade com os 
trabalhadores brasileiros que agora 
tem seus direitos ameaçados com o 
governo golpista vigente. A íntegra 
da carta pode ser lida no endereço 

http://www.cut.org.br/noticias/
aflcio-enviou-carta-ao-presidente-
-obama-manifestando-solidarie-
dade-com-os-trabal-f1f9/

Meritocracia
Aos 7 anos de idade, Michel 

Miguel Elias Temer Lulia Filho, o 
Michelzinho, é proprietário de pelo 
menos dois imóveis cujos valores 
somados superam R$ 2 milhões. 
O pai, Michel Miguel Elias Temer 
Lulia, de 75 anos, presidente em 
exercício da República, passou para 
o caçula e único herdeiro do seu 
casamento com Marcela dois con-
juntos comerciais em São Paulo.

Diretor do Sindicato recebe homenagem por 
atuação em defesa de direitos de LGBTs

O secretário de Im-
prensa e Comuni-
cação do Sindicato, 

Otoni Lima, foi homena-
geado pela Câmara dos Ve-
readores de Ribeirão Pires 
por sua atuação em defesa 
dos direitos dos LGBTs. A 
homenagem, no último 24 
de maio, contou com a pre-
sença do vereador Renato 
Foresto (PT) e de Eduardo 
Suplicy, que até recente-
mente ocupava o posto 
de secretário de Direitos 
Humanos da cidade de São 
Paulo.   

“Quem merece essa 
homenagem são os tra-
balhadores bancários que 
souberam fazer de nossa 

categoria referência em 
avanços sociais”, afirmou 
Otoni. A solenidade ocorreu 
a poucos dias da 20ª edição 
Parada do Orgulho LGBT 
(Gays, Lésbicas, Bissexuais, 

Otoni Lima foi homenageado pela Câmara de Vereadores de Ribeirão Pires

Transsexuais), realizada em 
29 de maio em São Paulo, e 
que neste ano trouxe como 
tema Lei de Identidade de 
Gênero Já! Todas as pessoas 
contra a transfobia. 

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

Sindicato dos Empregados em 
Estabelecimentos Bancários de Santo 
André, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
43339597/0001-06 Registro sindical 
nº 46000.005206/00-46 por seu 
presidente abaixo assinado, convoca 
todos os empregados de financeiras 
da base territorial deste sindicato, 
para a assembleia geral extraordiná-
ria   que  se   realizará dia 02/06, às 
18h00, em primeira convocação, e 
às 18h30 , em segunda convocação, 
no endereço à Rua Coronel Francisco 
Amaro nº 87 Centro – Santo André, 
para discussão e deliberação acerca 
da seguinte ordem do dia: 1. Discus-
são e deliberação sobre aprovação da 
pauta de reivindicações da categoria 
dos financiarias 2016/2017, inclusive 
sobre participação nos lucros e re-
sultados para o exercício de 2016 e 
eventual convenção coletiva aditiva; 
2. Autorização à diretoria da entidade 
para realizar negociações coletivas, ce-
lebrar convenção coletiva de trabalho, 
inclusive de PLR, bem como conven-
ção coletiva aditiva e, frustradas as 
negociações, defender-se e instaurar 
dissídio coletivo de trabalho, bem 
como delegar poderes para tanto; 3. 
Deliberação sobre desconto a ser feito 
nos salários dos empregados em razão 
da contratação a ser realizada; 

Santo André 30 de maio de 2016. 
PRESIDENTE: 

Belmiro Aparecido Moreira


