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Quem manda no governo Temer? Leia editorial na página 2

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deve julgar na próxima quarta, 
8, a compra do HSBC Brasil pelo Bradesco. A Superintendência Geral já havia divulgado 

parecer favorável em abril, mas estabeleceu condições, entre as quais condicionar a 
aprovação à celebração de um Acordo em Controle de Concentrações (ACC). Agora 

o tribunal do órgão analisará esse parecer. A compra do HSBC pelo Bradesco foi 
anunciada em agosto do ano passado, por 5,2 bilhões de dólares.
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No governo Temer, 
o mercado manda

Quem acreditou no discurso de austeridade, de re-
dução nos ministérios e nos programas sociais para 
cortar custos alardeado pelo governo interino de 

Michel Temer por certo não entendeu a notícia: sem ba-
rulho, a Câmara dos Deputados aprovou na última semana 
a criação de 14.419 cargos federais, quase quatro vezes os 
4 mil postos comissionados que Temer prometera cortar 
neste ano. E logo depois de aprovada a pauta-bomba que 
prevê o reajuste de servidores públicos, ao custo de R$ 58 
bilhões até 2019, pediu ´aplausos´ para o Congresso.

Mas quem conhece o projeto do PMDB não teve motivos 
para se assombrar. Afinal de contas, o que vale para esse 
governo é o desmonte, não a economia: por muito pouco, 
o País não fica sem ministério da Cultura, como já ficou 
sem a pasta de Mulheres, Igualdade Racial, Juventude 
e Direitos Humanos, fundamentais na implantação de 
políticas cidadãs. É esse mesmo desmonte e com o apoio 
desse mesmo Congresso que Temer quer aplicar aos bancos 
públicos, Petrobras, SUS, educação. Para depois privatizar, 
acabando com bens, empresas e serviços públicos.

É a regra de mercado que vale neste governo. Não 
importa se haverá gastos excessivos; o que importa é que 
não se priorize o pro-
jeto popular que tirou 
milhões de brasilei-
ros da pobreza, nem 
os programas sociais 
que colaboraram com 
isso. A prioridade 
para o Brasil de Te-
mer passa bem longe 
dos trabalhadores.

Primeiro foi o dono do 
Safra, Joseph Safra, 
indiciado no final de 

março por suspeita de ma-
nipulação nos julgamentos 
junto ao Conselho Adminis-
trativo de Recursos Fiscais 
(Carf), órgão do Ministério 
da Fazenda responsável 
pelo julgamento de recur-
sos de empresas multadas 
pela Receita Federal. E 
nesta semana foi a vez de 
o presidente do Bradesco, 
Luiz Carlos Trabuco, ser 
indiciado no inquérito da 
Operação Zelotes, que apu-
ra a compra de decisões no 
Carf. Safra é acusado de 
negociar propinas de R$ 
15,3 milhões com servido-
res da Receita Federal para 
obter decisões favoráveis do 
órgão à empresa, enquanto 
Trabuco estaria envolvido 
em transações com lobistas 
a respeito de um “contrato” 

para anular um débito de 
R$ 3 bilhões com a Receita 
Federal. 

A PF chegou a Trabuco 
por meio de interceptações 
telefônicas autorizadas pela 
Justiça, obtendo detalhes 
das conversas do grupo (já 
denunciado sob acusação 
de corrupção no Carf) com 
intermediários do Bradesco. 
O indiciamento de Trabuco 
e de mais nove pessoas se 
baseia principalmente nes-
sas interceptações, apesar de 
não terem sido grampeados 
os executivos do Bradesco. 
O banco, obviamente, nega 
ter contratado serviço de 
lobistas no Carf e afirma 
que Trabuco não participou 
de qualquer reunião com o 
grupo citado.

“Queremos saber o desfe-
cho dessas histórias, vamos 
ficar alertas. A corrupção 
não é exclusiva de uma 

Mais um banqueiro é indiciado na 
Operação Zelotes

empresa, um partido ou 
um grupo. Ela está em pra-
ticamente todos os lugares 
e deve ser apurada e puni-
da”, aponta o presidente 
do Sindicato, Belmiro Mo-
reira. Ele lembra que estão 
envolvidos milhares de 
empregos, e por isso mesmo 
a apuração das denúncias 
deve ser rigorosa e pauta-
da pela responsabilidade, 
sem especulações Outros 
executivos de dois bancos 
e ex-representantes do Carf 
também foram indiciados. 

Zelotes e o Carf - A 
Operação Zelotes foi defla-
grada em março de 2015. 
Inicialmente, apurava o pa-
gamento de propina a con-
selheiros do Carf para que 
multas aplicadas a empresas 
– entre bancos, montadoras 
e empreiteiras – fossem re-
duzidas ou anuladas. 

Depois de Safra, Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, é acusado de 
envolvimento ilícito com o Carf

Assembleia aprova contas 2015 por unanimidade

Os bancários partici-
param, na quarta-
-feira, 01, da as-

sembleia de prestação de 
contas das atividades do 

Sindicato, apresentação do 
balanço patrimonial e fi-
nanceiro do exercício 2015. 

 Após a apresentação 
do balanço feita pelo se-

cretário de finanças do 
Sindicato, João Pires, os 
números foram aprovados 
pelos presentes por unani-
midade.
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Trabalhadores do Itaú obtém vitória no plano de previdência complementar

O Plano Itaubanco 
CD, um dos vários 
planos de previdên-

cia complementar do Itaú, 
teve um excedente de R$ 
1,418 bilhão no fundo previ-
dencial. Esse excedente foi 
gerado por acontecimentos 
como rentabilidade acima 
da inflação e ganho de uma 
ação judicial referente à 
imunidade tributária. A 
boa notícia é que parte des-
te saldo, que corresponde 
a R$ 695,8 milhões, será 
distribuído linearmente 
entre os participantes, uma 
conquista da negociação do 
movimento sindical e dos 
conselheiros eleitos para a 
Fundação Itaú Unibanco 
com a direção do Itaú.

"Esse incremento de re-

Plano Itaubanco CD distribuirá linearmente R$ R$ 695,8 milhões entre os 21.189 participantes

Santander não avança em negociação para 
renovar o acordo aditivo

Foi realizada no dia pri-
meiro, a segunda roda-
da de negociação entre 

o Santander e a Comissão de 
Organização do Empregados 
sobre a renovação do acordo 
aditivo. Para o diretor Ageu 
Ribeiro, que participou do 
encontro como representan-
te do Sindicato, a avaliação 
do resultado   não foi  n ada 
animadora. 

“Após 19 dias de posse 
da minuta e um dia inteiro 
explicando cláusula por cláu-
sula do porquê das nossas 
reivindicações, os repre-
sentantes do banco tiveram 
uma atitude ´protocolar´ e 
não apresentaram uma única 
contraproposta. Fizemos um 
esforço na exposição para 
ganhar tempo e assim evitar 
estender a negociação pró-
ximo à campanha salarial”, 
afirma. A próxima reunião fi-
cou marcada para 7 de junho.

curso, trará uma significati-
va melhora na aposentado-
ria. Essa é a importância de 
termos Conselheiros repre-
sentando os trabalhadores, 
zelar e fiscalizar os recursos 
junto com a patrocinadora. 
Essa é mais uma vitória a ser 
comemorada e compartilha-
da com todos", comenta Lo-
bão, representante eleito do 
Comitê de Gestão do Plano 
Itaubanco CD e diretor do 
Sindicato.

Dos R 1,418 bilhão de ex-
cedente, a Fundação e os re-
presentantes dos sindicatos 
e conselheiros negociaram a 
criação de um fundo admi-
nistrativo e de contingências 
judiciais, num total de R$ 
259 milhões. O saldo restante 
é de R$ 1.159 bilhão. Desse 

montante, os trabalhadores 
conquistaram 60%, que cor-
responde a R$ 695,8 milhões, 
total que será distribuído en-
tre os 21.189 participantes do 
plano, sendo 10.421 ativos, 
4.428 assistidos (aposenta-
dos) e 6.340 entre auto pa-
trocinados (funcionários que 
saíram do banco, mas que 
continuaram contribuindo 
para o fundo) e BPD (Bene-
fício Proporcional Diferido). 
Isso representará um acrés-
cimo médio de 11% sobre 
o saldo total das contas in-
dividuais dos participantes. 
Vale lembrar que as contas 
individuais dos participantes 
desse plano são alimentadas 
mensalmente com recursos 
originários do fundo previ-
dencial. O resultado dessa 

negociação será submetido 
à apreciação na próxima 
reunião do Conselho Deli-
berativo da Fundação Itaú-
-Unibanco. 

PAC 3: outra vitória - Os 
participantes do PAC 3, ou 
seja, aqueles trabalhadores 
que entraram no Itaú depois 
de 1980 e não migraram para 
o Itaubanco CD, também 

têm motivo para comemorar. 
Os conselheiros há tempos 
reivindicavam o fim da cor-
reção do benefício pela TR. 
Consultaram a Previc, órgão 
regulador dos fundos de pre-
vidência complementar, que 
emitiu instrução orientando 
que a correção passe a ser 
feita pelo IPCA, muito mais 
vantajoso.

Negociação foi longa mas obteve vitória

Representantes do banco não apresentaram nenhuma contraproposta, e 
novo encontro foi marcado para o dia 7

Dentre as reivindicações 
dos trabalhadores do San-
tander estão jornada gradu-
al para o funcionário que 
retorna de licença médica, 
estabilidade provisória para 
empregados em regime de 
pré-aposentadoria, discussão 
de fórmula para tornar mais 
justa a distribuição do PPRS, 
aumento da oferta de bolsas 
de estudo e realocação dos 
trabalhadores das áreas de 
sobreposição (decorrentes 
de fechamento de agências 
e centros administrativos) 
para outras áreas adminis-
trativas ou para a rede. Além 
disso, é prioritária a questão 
do emprego e sua qualidade, 
ea garantia contra a dispensa 
imotivada, com reconheci-
mento dos termos da Con-
venção 158 da OIT.

 A intenção dos repre-
sentantes dos bancários é   
avançar em cláusulas ba-

seadas nesta convenção da 
OIT, contra as demissões 
imotivadas e também por es-
tabilidade no emprego.    Isto 
porque já houve precedente 
de  estabilidade   em acordo 
feito na época do Banespa  
e nem por isso  a instituição   
deixava de dar lucro.

Condições de trabalho – 
Para o movimento sindical 
a melhoria das condições de 
trabalho passa por mudanças 
na forma como são determi-
nadas e cobradas as metas. É 
preciso que a meta contrata-
da para o mês possa de fato 
ser cumprida até o final do 
mês, e não nos primeiros 10 
dias, como costuma ocorrer 
no banco. Outro ponto é que 
a meta tem de ser compatível 
com o tamanho da agência e 
sua localização; ou seja, em 
caso de redução no número 
de funcionários, também a 
meta deve ser reduzida.

Sindicato participa do dia de 
luta pelo emprego no HSBC

No dia 31 passado, o 
Sindicado partici-
pou do Dia Nacional 

de Luta dos funcionários do 
HSBC com atividades em 
agências da Região. Além do 
HSBC a atividade aconteceu 
também em agências do Bra-
desco. As agências ficaram 
paralisadas por uma hora 
e os diretores do Sindicato 
realizaram reuniões com os 
funcionários e distribuíram 
material impresso. “Nós es-
tamos cobrando a manuten-
ção dos empregos e melho-
res condições de trabalho”, 
explica Belmiro Moreira, 
presidente do Sindicato e 

funcionário do HSBC.
Durante o ato, dirigentes 

do Sindicato explicaram para 
a categoria sobre o risco de 
demissões principalmente 
durante o processo de incor-
poração pelo Bradesco. “Há 
uma grande preocupação 
em relação a emprego entre 
os funcionários do HSBC e 
isso causa uma grande ins-
tabilidade no ambiente de 
trabalho”, disse Belmiro.

Segundo a Pesquisa de 
Emprego Bancário nos qua-
tro primeiros meses de 2016 
foram fechados 4.553 postos 
de emprego bancário no 
Brasil. 

Presidente do Sindicato, Belmiro Moreira, realiza reuniões 
com funcionários nas agências do HSBC e Bradesco
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Caixa é o 2º maior banco 
do País; luta para que 
se mantenha pública é 
fundamental 

A Caixa ultrapassou o 
Itaú e é o segundo 
maior banco do País. 

Neste primeiro trimestre de 
2016 seus ativos cresceram 
5% acima da inflação no pe-
ríodo, para R$ 1,24 trilhão. 
“O resultado só confirma o 
que sempre afirmamos: a 
Caixa deve prosseguir com 
seu papel de inclusão, com a 
manutenção e ampliação dos 
programas sociais”, destaca 
Maria Rita Serrano, repre-
sentante dos trabalhadores 
no Conselho de Administra-
ção da instituição e coorde-
nadora do Comitê Nacional 
em Defesa das Empresas 
Públicas.  

No entanto, a Caixa 100% 
Pública está ameaçada pelo 
governo golpista de Michel 
Temer, assim como seus 
trabalhadores. A intenção 
de abrir capital do banco e 
privatização dos serviços já 
foi aventada pelo novo pre-

Instituição ultrapassou o banco Itaú em ativos, e 
só fica atrás de outro público, o Banco do Brasil

Sede Social do Sindicato recebe 
Seminário internacional 

OSindicato dos Ban-
cários do ABC foi 
parceiro do semi-

nário internacional A justa 
rebeldia das mulheres na 
América Latina e Caribe, 
organizado pelo Institu-
to Centro de Memória & 
Atualidades (IMA) do ABC 
entre os dias 2 a 4 de junho.  

O evento revelou his-

Os bancários do ABC participaram, no dia primeiro, 
de manifestação na rodovia Anchieta para dar apoio 
aos metalúrgicos da Mercedes-Benz e Ford. O ato, que 
teve a participação de mais de 11 mil trabalhadores,  foi 
em defesa do emprego e a renovação dos programas 
que garantem a proteção dos postos de trabalho nas 
montadoras. 

tórias de mulheres que 
ousaram enfrentar, com 
armas em punho, as tira-
nias e ditaduras em países 
da América Latina. 

A programação incluiu 
palestras, roda de conversa 
com a juventude e ativida-
des culturais e a sede social 
foi palco de algumas das 
palestras.

sidente, Gilberto Occhi. Há 
também a possibilidade de fe-
chamento de agências consi-
deradas deficitárias (cerca de 
100, segundo reportagem do 
jornal O Estado de S.Paulo), 
prejudicando clientes, usuá-
rios e os empregados do ban-
co. “A questão da abertura de 
capital da Caixa é pauta dos 
trabalhadores e já resultou 
numa campanha vitoriosa 
em abril de 2015, assim como 
a luta contra o Estatuto das 
Estatais. Não vamos aceitar”, 
reforça Maria Rita.

A manutenção dos bancos 
públicos – e é bom lembrar 
que o primeiro da lista dos 
maiores é o Banco do Brasil, 
também estatal (de econo-
mia mista) – está inserida 
na campanha “Se é público, 
é para todos”, lançada na 
última segunda, 6, no Rio de 
Janeiro. O objetivo é envol-
ver a sociedade na defesa de 
tudo o que é público: bens 

materiais e imateriais 
como empresas, esco-
las, cultura, saúde e 
serviços. A iniciativa 
é do próprio comitê 
nacional, cujas ações 
incluem a mobilização 
contra pautas-bomba 
em trâmite no Con-
gresso Nacional e que 
podem resultar em re-
trocesso para o Brasil.

Clique 
Paranapiacaba
Em comemoração aos 13 

anos, será realizado o 1º Con-
curso de Fotografias do Parque 
Natural Municipal Nascentes de 
Paranapiacaba. Para participar 
basta visitar o local, tirar a foto 
e postar no Facebook da Pre-
feitura de Santo André (www.
facebook.com/prefeituradesan-
toandre). As inscrições podem 
ser feitas até 26 de junho, e o 
regulamento está disponível no 
link: http://www2.santoandre.
sp.gov.br/images/Concurso_de_
Fotografia_PNMNP_2016_cor-
rigido_Vers%C3%A3o__Fi-
nal_30-05-2016.pdf

SUS agonizante
“Como está proposto, in-

viabiliza o funcionamento do 
programa. Ou seja, a morte do 
SUS”. Assim o ex-ministro da 
Saúde, Arthur Chioro, que che-
fiou a Pasta da Saúde entre 2014 e 
2015, avalia o impacto dos cortes 
propostos pelo governo interino 
de Michel Temer, que girariam 
em torno de R$ 44 bilhões a R$ 
65 bilhões a menos para o SUS a 
partir do próximo ano. Segundo 
Chioro, assim não será possível 
manter programas básicos, como 
vacinas e SAMU, entre outros.

Piso dos vigilantes
Acontece nesta segunda, 6, 

em Brasília, audiência pública 
para apresentação e lançamento 
do projeto de lei que fixa o piso 
nacional dos profissionais de se-
gurança privada em R$ 3 mil. O 
ato foi proposto pelo senador Pau-
lo Paim (PT-RS), que preside a A 
Comissão de Direitos Humanos 
(CDH). A reunião, da qual parti-
cipam representantes sindicais da 
categoria. tem início às 9h, na sala 
6 da Ala Nilo Coelho, e pode ser 
acompanhada por meio do portal 
e-Cidadania (https://www12.se-
nado.leg.br/ecidadania/) ou pelo 
Alô Senado (0800-612211).

Sabatina BC
Está prevista para 7 de ju-

nho, às 10h, a sabatina do novo 
presidente do Banco Central, 
Ilan Goldfajn, ligado ao ban-
co Itaú. É possível participar 
encaminhando questões com 
acesso pelo link http://www12.
s e n a d o . l e g . b r / e c i d a d a n i a /
visualizacaoaudiencia?id=7276
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