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A vida tem 
que ser soberana

A morte de dona Ma-
risa Letícia, mulher 
do ex-presidente 

Lula, causou comoção no 
País na semana que pas-
sou. Companheiros de uma 
longa estrada, dona Marisa 
esteve ao lado de Lula nos 
momentos decisivos da vida 
dele e do País, desde a mili-
tância como sindicalista no 
ABC até a presidência da 
República e, mais recente-
mente, na defesa aos muitos 
e injustos ataques sofridos 
pela família.  

A dor de sua perda é 
maior do que todas as aná-
lises que podem ser feitas 
no momento. No entanto, 
é impossível não se chocar 
com a atitude de médicos 
que, sem respeito ao pró-
prio juramento da pro-
fissão – necessariamente 
humanista -, divulgaram 
informações sobre seu es-
tado de saúde e, pior ainda, 
desejaram abertamente sua 
morte por ser ela mulher 
do principal líder petista 
do Brasil.

Em tempos assim, em 
que o ódio parece querer 
se sobrepor à humanidade, 
é fundamental que cada 
pessoa saiba exatamente 
de que lado está. E isso não 
se aplica à política, mas à 
capacidade de ser ou não 
humano, de valorizar a 
vida de forma soberana, 
acima de qualquer condi-
ção. Respeito e dignidade 
não estão condicionados a 
status, posição social, di-
plomas ou ideologias. São, 
simplesmente, respeito e 
dignidade, e têm de valer 
para todo mundo e em todo 
o mundo. 

  
Belmiro 
Moreira 

Presidente 
do Sindicato

Bradesco 
e Safra 

antecipam 
PLR

A antecipação da segun-
da parcela da PLR é 
tradicionalmente rei-

vindicada pelo movimento 
sindical bancário no início 
do ano. Com isso, Bradesco 
e Safra já anunciaram que 
vão fazer o pagamento antes 
do prazo (a data limite é 2 de 
março), e a pressão continua 
para que outros bancos si-
gam pelo mesmo caminho. 

No caso do Bradesco o 
pagamento será realizado 
em 10 de fevereiro, segun-
do informou a instituição 
financeira à Contraf-CUT. 
O banco deverá creditar o 
restante da regra básica e a 
parcela adicional, que será de 
R$ 4.346,69. Já o Safra infor-
mou que fará o pagamento 
da segunda parcela e do valor 
adicional no próximo dia 24. 

Safra: Juiz determina bloqueio de R$ 1 milhão
Decisão integra Operação Zelotes, que apura o pagamento de propinas

A Justiça Federal de 
Brasília determinou 
o bloqueio de até 

R$ 1 milhão em bens do 
banqueiro Joseph Safra e de 
outras cinco pessoas suspei-
tas de pagamento de propi-
nas no âmbito da Operação 
Zelotes da Polícia Federal. 
Segundo a Justiça há indí-
cios de prática de improbi-
dade administrativa na peça 
elaborada pelo Ministério 
Público, o que justificaria a 
decisão de bloquear os bens 
dos envolvidos. 

A decisão, em caráter 
liminar, atende a um pedi-
do do Ministério Público 
Federal em ação civil pú-
blica. Além de Safra, foram 
afetados pelo bloqueio João 
Inácio Puga, ex-diretor e 
ex-membro do conselho de 

administração do grupo Sa-
fra; Jorge Victor Rodrigues, 
Jeferson Ribeiro Salazar, 
Lutero Fernandes do Nasci-
mento e Eduardo Cerqueira 
Leite. Em dezembro a Justi-
ça encerrou a ação criminal 
da Zelotes contra Joseph 
Safra por falta de provas, 
mas a ação contra os demais 
acusados no caso continua. 
Para o MP, o grupo teria sido 
responsável por livrar a JS 
Administração de Recursos, 
empresa do grupo Safra, 
de dívidas tributárias no 
Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (Carf) 
que somavam R$ 1,49 bi-
lhão em 2014, o equivalente 
a R$ 1,8 bilhão em valores 
atualizados. 

A assessoria de imprensa 
do Safra divulgou em nota 

que a inclusão de Joseph 
Safra na nova ação movida 
pelo MPF é "arbitrária". 
Também em nota, Luiz 
Francisco de Carvalho, ad-
vogado do Banco Safra, 
afirmou que a ação civil 
causa estranheza porque 
Joseph Safra já foi excluído 
da ação penal que apurava 
os mesmos fatos, por falta 
de justa causa. 

O novo processo tem 
como base as mesmas acu-
sações da ação penal da 
Zelotes. De acordo com 
o MP, as propinas teriam 
passado de R$ 15 milhões. 
Apontado na acusação como 
"destinatário dos efeitos dos 
atos corrompidos", Joseph 
Safra estaria, segundo o MP, 
a par das negociações e teria 
tomado decisões de acerto 

da propina. Sobre o valor do 
bloqueio, o juiz argumentou 
que R$ 1 milhão para cada 
réu é suficiente para "ga-
rantir o juízo" em caso de 
condenação. 

Além do Safra, o Brades-
co é outro banco investiga-
do pela Zelotes por supostos 
atos de corrupção no Carf.

Após protesto e ação na Justiça, aumento 
no Saúde Caixa é suspenso
Movimento sindical conseguiu liminar; eleição dá vitória à Chapa 2 
no Conselho de Usuários

Um protesto contra 
reajustes no Saúde 
Caixa aconteceu 

por todo o Brasil no último 
dia 31. Nesta mesma data, à 
noite, a Justiça do Trabalho 
do Distrito Federal conce-
deu liminar anulando os 
novos valores que seriam 
cobrados a partir de feve-
reiro.

A ação na Justiça foi im-
petrada pela Contraf-CUT, 
pela Fenae e por sindicatos 

bancários, inclusive o do 
ABC, após o banco anunciar 
o aumento sem respeitar 
acordo que determina a 
negociação com os empre-
gados em caso de mudanças 
no plano.

 A decisão unilateral da 
Caixa desrespeitou a 32ª 
cláusula do acordo aditivo à 
Convenção Coletiva de Tra-
balho (CCT). As medidas 
teriam que ser discutidas 
previamente com o movi-

mento sindical e também 
no Conselho de Usuários. 
Durante os protestos contra 
a arbitrariedade foi distri-
buída carta-aberta desta-
cando que houve superávit 
da ordem de R$ 66 milhões 
no ano passado, que os assis-
tidos já pagam mais do que 
os 30% previstos e que não 
existe, portanto, motivos 
que justifiquem o aumento.

Eleições – Também no 
dia 31 foi encerrada a elei-
ção para o Conselho de 
Usuários do Saúde Caixa. A 
vencedora, com 7.569 votos, 
foi a chapa 2 – Movimento 
pela Saúde, apoiada pelo 
Sindicato e que defende 
mais participação, transpa-
rência e humanização.
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Realocação e condições de trabalho no BB  são discutidas
Segundo Gerev, há na região 24 funcionários que ainda não foram realocados; reunião aconteceu na sede do Sindicato

Representantes do 
Banco do Brasil e do 
Sindicato reuniram-

-se na última sexta, 3, na 
sede da entidade em Santo 
André para discutir a situa-
ção de funcionários afetados 
pelo processo de reestrutu-
ração. Participaram a Gerev 
Priscila Requejo, primeira 
mulher a assumir a função 
no BB na região (oriunda 
da Nossa Caixa) e seu co-
lega Claudinei, que foram 
recebidos pelo presidente 
do Sindicato, Belmiro Mo-
reira, e os diretores sindicais 
Otoni Lima, Milton Kobo e 
Natalino Fabrini. 

Segundo Priscila, os fun-
cionários ainda não realoca-
dos são sete administrado-
res, cinco gerentes de aten-
dimento, um da gerência de 

governo e 11 assistentes. O 
Sindicato destacou a neces-
sidade de que a realocação 
ocorra o mais rapidamente 
possível, além de cobrar a 
manutenção de função de 
Caixa aos que perderam a 
função em agências que não 
são PSO. “Também reivindi-
camos que não haja pressão 
para que os bancários peçam 
remoção nas agências com 
excedentes”, afirma o diretor 
Otoni, funcionário do BB.

A preocupação com as 
condições de trabalho nas 
agências transformadas em 
PAA, naquelas exclusivas 
para PJ e escritórios de 
negócio foi outro ponto 
destacado pelos represen-
tantes do Sindicato, que 
pediram ainda mais escla-
recimentos sobre estes pro-

jetos e providências quanto 
a diminuição do número de 
trabalhadores.

Brasília - A Comissão de 
Empresa dos Funcionários 
do BB se reuniu com o banco 
no último dia 3, em Brasília, 
para mais debates sobre o 
processo de reestruturação 
e mais uma rodada da Mesa 
Temática de Prevenção de 
Conflitos, com o tema BB 
Digital. O banco apresentou 
os números da reestruturação 
até o momento, envolven-
do movimentações laterais 
e nomeações de ascensão, 
descensos e descomissiona-
mentos, em cada cargo. Pelos 
números divulgados pelo 
banco, ao final do processo 
de reestruturação, mais de 
2500 funcionários perderão 
seus cargos e terão salários 

Assembleia histórica rejeita proposta de reforma estatutária 
do Banesprev; eleição para colegiado vai até dia 20

No dia 28 do mês 
passado mais de 
1.600 banespianos, 

representando cerca de 7 
mil pessoas, se dirigiram ao 
E.C. Banespa, em São Pau-
lo, para dar um recado ao 
Santander: NÃO à reforma 
estatutária do Banesprev 
nos moldes apresentados 
pela patrocinadora. 

Antes disso, os colegas 
do Plano II deliberaram 
por unanimidade o pla-
no de custeio, referente 
aos anos 2015/2016, com 
ressalvas sobre o serviço 
passado. Neste primeiro 
momento não houve con-
testações. Mas a segunda 
assembleia foi marcada 
por várias intervenções 
de colegas que vieram em 
caravanas de diversas lo-
calidades (de municípios 
paulistas e de outros es-
tados). 

O NÃO ecoou pelo Salão 

Social do Clube e deixou 
claro que a luta em defesa 
do Banesprev vai continu-
ar. A negativa à proposta 
de reforma estatutária foi 
massiva. Foram registrados 
apenas dois votos a favor – o 
do presidente do Banesprev, 
Jarbas de Biagi, e o do dire-
tor de Seguridade, Flavio 
Bettio – ambos indicados 
pela patrocinadora.

“O objetivo de todos pre-
sentes foi de defender a 
transparência do Banesprev 
e a união de todos é essencial 
para reforçar a sua defesa”, 
disse Ageu Ribeiro, diretor 

Da esquerda pra direita: Priscila Requejo e Clau-
dinei, do Banco do Brasil; Milton Kobo, Natalino e 
Otoni Lima, diretores do Sindicato; Belmiro Moreira, 
presidente do Sindicato.

do Sindicato e funcionário 
do Santander. “Nesta quar-
ta-feira, 8, vamos realizar 
uma manifestação em defesa 
do Banesprev em frente a 
Torre, no Centro de São 
Paulo”, finaliza Ageu.

Eleição

Entre os dias 6 e 20 de 
fevereiro, os participantes 
do Banesprev vão eleger 
os representantes para a 
Diretoria Administrativa, 
Diretoria Financeira, Con-
selho Fiscal, dois membros 
para o Conselho Delibera-

tivo e dois membros para o 
Comitê de Investimentos. 
Será a maior eleição de car-
gos da história do fundo, 
que completará 30 anos no 
mesmo mês.

O Sindicato dos Bancá-
rios do ABC, asim como a 
Contraf-CUT e a Afubesp 
recomendam o voto na cha-
pa "Banesprev Somos Nós" 
que traz Mario Raia para 
diretor financeiro, Mauricio 
Danno para diretor admi-

cortados quase que pela me-
tade, juntando aos milhares 
que já tiveram seus salá-
rios reduzidos, por somente 
conseguirem realocação em 
cargos inferiores. Os repre-
sentantes dos funcionários 

cobraram do banco a implan-
tação de VCP (Vantagem de 
Caráter Pessoal) permanente 
para todos os funcionários, 
incluindo os caixas. Leia re-
portagem completa em www.
bancariosabc.rg.br

nistrativo, Walter Oliveira 
e Maria Auxiliadora (vote 
nos dois) para o Conselho 
Deliberativo, Marcia Cam-
pos para o Conselho Fiscal, 
Sérgio Augusto e Stela para 
o Comitê de Investimentos 
(vote nos dois).

Veja mais detalhes, 
como votar e conheça cada 
integrante da Chapa “Ba-
nesprev Somos Nós” no 
site do Sindicato: www.
bancariosabc.org.br



4 Edição 937

Fevereiro/2017

Presidente: Belmiro Moreira - Diretor de Imprensa: Otoni Pedro de Lima

Jornalistas Responsáveis: Irivaldo T. Cristofali (MTb 57.406)  e Maria Angélica Ferrasoli (MTb 17.299)

Sede: Rua Cel. Francisco Amaro, 87 - Centro - Santo André - SP - CEP 09020-250 - Fone: (11) 4993-8299 - Fax: (11) 4993-8290
Impressão: NSA - Tiragem: 7.000 exemplares - Site: www.bancariosabc.org.br - E-mail: imprensa@bancariosabc.org.br

Ameaças aos direitos humanos vêm do Congresso

A Comissão de Di-
reitos Humanos e 
Minorias da Câmara 

dos Deputados (CDHM) 
divulgou no último dia 19 
um relatório assustador: 
nele estão listados 40 pro-
jetos de lei em tramitação 
no Congresso Nacional que 
ameaçam os direitos huma-
nos dos brasileiros.

Entre as áreas atingidas 
estão o trabalho, o meio am-
biente, o acesso à terra e à 
alimentação adequada. Mu-
lheres, população LGBT e 
povos indígenas também 
estão na mira desses par-
lamentares, assim como o 
Estado laico, a educação e 
as crianças e adolescentes.

O documento chama a 
atenção para o fato de ainda 

constar nesse rol propostas 
que podem agravar a situ-
ação da segurança pública 
para os cidadãos e a crise do 
sistema carcerário, como é 
o caso da revisão do Esta-
tuto do Desarmamento e 
a redução da maioridade 
penal. E alerta as bancadas 
partidárias para que fiquem 
atentas à troca de colegiado 
da comissão, programada 
para fevereiro, para que a 
CDHM seja composta por 
parlamentares de fato com-
prometidos com os direitos 
humanos. 

O relatório foi elabo-
rado pelo Laboratório de 
Estudos de Mídia e Esfera 
Pública da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj) com o apoio de pes-

quisas realizadas pelo Mo-
vimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST), a 
entidade Conectas e o De-
partamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar 
(Diap). Os dados serão 
incluídos no relatório pe-
riódico universal do Brasil 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU).

Confira alguns desses 
projetos abaixo e veja mais 
no endereço:

http://www2.camara.leg.
br/atividade-legislativa/co-
missoes/comissoes-perma-
nentes/cdhm/noticias/40-
-ameacas-legislativas-aos-
-direitos-humanos

(Com informações da 
Rede Brasil Atual)

Retrocesso está presente em dezenas de propostas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

S I N D I C A T O  D O S 
TRABALHADORES EM EMPRESAS 
DO RAMO FINANCEIRO DO 
GRANDE ABC, por seu Presidente 
abaixo assinado, convoca seus 
associados, empregados em 
empresas do ramo financeiro, 
dos municípios de (Santo André, 
São Bernardo do Campo, São 
Caetano do Sul, Diadema, Mauá, 
Ribeirão Pires e Rio Grande 
da Serra), para Assembleia 
Extraordinária que será realizada 
no dia 16 do mês de Fevereiro de 
2017, em primeira convocação 
às 18h30min e em segunda 
convocação às 19h, no endereço 
à Rua Xavier de Toledo, nº 268, 
Centro, Santo André, São Paulo, 
para discussão e aprovação da 
seguinte ordem do dia:
1) Eleição de Delegados para 
o Congresso Extraordinário da 
CONTRAF-CUT;

Santo André, 07 de Fevereiro 
de 2017.

Belmiro Aparecido Moreira - 
Presidente

CPF/ 107.567.078-03

ANDANDO PARA TRÁS

REFORMA TRABALHISTA – Projeto de Lei do Executivo (PL 6.787/16), apresentado em regime de urgên-
cia. Deve ser aprovado no primeiro semestre, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Retira 
direitos dos trabalhadores para baratear o custo da força de trabalho. Negociações, sem a participação 
de sindicatos, se sobrepõem à lei.

TRABALHO ESCRAVO – Em 2014, foi aprovada a Emenda Constitucional 81, que determina expropriação 
de áreas em for flagrado trabalho análogo à escravidão. A emenda precisa ser regulamentada por lei 
para ser efetiva. Mas regulamentação proposta inviabiliza a atuação dos fiscais de auditores fiscais e 
procuradores do trabalho (PLS 432/2013).

ESTATUTO DA FAMÍLIA – Foi aprovada em comissão especial proposta (PL 6.583/2013), que retira casais 
homoafetivos do conceito de família. Casais formados por pessoas do mesmo gênero, pela proposta, 
não podem se casar ou estabelecer união estável, tampouco podem adotar. 

ABORTO COMO CRIME HEDIONDO – Quatro PLs em tramitação pretendem tornar o aborto crime 
hediondo – tão grave quanto homicídio praticado por grupo de extermínio e estupro, por exemplo.

RECONHECIMENTO LGBT – Além do Estatuto da Família, tramitam projetos que propõem a vedação 
de adoção por casal homoafetivo; a criminalização da “heterofobia”; a criação do Dia do Orgulho 
Heterossexual; a criação de nova causa de anulação do casamento – “a ignorância, anterior ao casa-
mento, da condição de transgenitalização, que por sua natureza, torne insuportável a vida do cônjuge 
enganado com a impossibilidade fisiológica de constituição de prole”; cancelamento do decreto sobre 
o reconhecimento do nome social e da identidade de gênero, entre outros.

CRIMINALIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS – Hoje ao menos dois projetos de lei pretendem agravar 
a legislação antiterror. Um deles resgata os dispositivos vetados pela então presidenta Dilma Rousseff. 
Criminaliza atos, impõe penas excessivas e inclui a finalidade política como elemento a caracterizar o 
terrorismo, com o intuito de restringir movimentos reivindicatórios, ferindo a liberdade de expressão 
e a democracia (PLS 272/2016 e PL 5.065/2016).

Centro de Formação 
do Sindicato

Programação de Cursos
 

FEVEREIRO
Matemática Financeira

24 hs/aulas
R$ 350,00 (sindicalizados) 

R$ 700,00 (não 
sindicalizados)
Início 13/02/17

Término 23/02/17
2 semanas, 

de segunda a quinta-feira
Das 19h às 22h

Parcelamento em 4x no 
cheque ou 3x no cartão

 
MARÇO
CPA-20

51 hs/aulas – R$ 
600,00 (sindicalizados) 

R$ 1.200,00 (não 
sindicalizados)
Início 06/03/17

Término 03/04/17
4 semanas, de segunda a 
quinta + a segunda-feira 

seguinte
Parcelamento em 4x no 
cheque ou 3 x no cartão

Estratégia de Vendas
24 hs/aulas

Gratuito
Início 13/03/17

Término 23/03/17
2 semanas, de segunda a 

quinta-feira

CPA-10
45 hs/aulas 

R$ 450,00 (sindicalizados)
R$ 900,00 (não 
sindicalizados)
Início 27/03/17

Término 19/04/17
3 semanas, de segunda 
a quinta + 1 semana de 

segunda a quarta
Parcelamento em 4x no 
cheque ou 3x no cartão

 
(*) A programação 

pode sofrer alterações. 
O interessado deve 

confirmar as informações 
pelo telefone 4436-4371.


