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Constituição 
rasgada

A escalada de violência 
presenciada na sema-
na que passou deixou 

claro que, ao lado de um 
golpe, há sempre a redução 
drástica – quando não o fim 
– do respeito aos direitos 
humanos. A Constituição 
de 1988, também chamada 
Constituição Cidadã, por 
abarcar muitos destes direi-
tos, parece estar sendo ras-
gada na cara dos brasileiros.  

Assim foi, por exemplo, na 
marcha realizada em Brasília, 
no último dia 24. Quantas 
vezes as centrais sindicais e o 
movimento social já não pro-
moveram manifestações pelo 
País, sempre de forma pacífi-
ca? Isso ocorre há décadas e 
contribuiu definitivamente 
para garantir os direitos dos 
trabalhadores. Dessa vez, no 
entanto, o governo golpista 
chamou o Exército, e muitas 
pessoas acabaram feridas, 
algumas com gravidade.

Assim foi, também, na 
ação desatinada do prefeito 
Dória na Cracolândia, em São 
Paulo, expulsando de forma 
truculenta as pessoas vulnerá-
veis do local em nome de uma 
“limpeza” higienista. Derru-
bou um prédio com pessoas 
dentro, mostrando muito 
bem para quem governa. E 
assim foi, ainda, no massacre 
de 10 trabalhadores rurais no 
Pará, uma chacina perpetrada 
pela própria polícia durante 
uma ação de reintegração de 
posse.

Quando a democracia 
está ameaçada, a violência é 
sempre o primeiro indício. 
Por isso, novas eleições são 
urgentes, não só para presi-
dente, mas para deputados 
e senadores também, pois é 
preciso um novo Congresso 
Nacional para garantir o res-
peito aos direitos humanos 
no Brasil.

 
Belmiro Moreira 
- Presidente 
do Sindicato

Marcha em Brasília e plano de emergência: cresce 
mobilização contra Temer e por Diretas-Já

A última semana foi 
marcada por intensos 
protestos contra o 

governo Temer e por elei-
ções Diretas-Já no País. Em 
24 de maio, movimentos 
sociais e sindicais ocuparam 
Brasília e realizaram uma 
grande marcha que, embo-
ra legítima, foi duramente 
reprimida pela polícia e até 
pelo Exército, numa prova 
definitiva de que retomar 
a democracia no Brasil é 
urgente. Representantes do 
Sindicato participaram da 
atividade na capital federal 
e se preparam para novas 
mobilizações ao lado dos 
trabalhadores bancários.   

Uma dessas manifesta-
ções estava agendada para 
a noite de segunda (29) no 
Teatro Tuca, da PUC, em São 
Paulo, após o fechamento 
desta edição. A programa-
ção tinha como destaque 
o lançamento do Plano de 
Emergência da Frente Brasil 
Popular, que reúne entidades 
integrantes de movimentos 

sociais, sindicais (entre elas 
a CUT), partidos políticos 
e parlamentares. Além da 
defesa das Diretas, a Frente 
Brasil Popular propõe que 
as forças progressistas apre-
sentem para a sociedade um 
programa alternativo que 
aponte medidas concretas 
para sair da crise.  

O Plano contém uma 
agenda que reúne propostas 
em 10 eixos para a recons-
trução das bases sociais, 
econômicas e políticas do 
Brasil. Esses eixos tratam 

Sindicato participa das ações para evitar ainda mais retrocessos e pela defesa da democracia

Protestos

da Democratização do Es-
tado; Política de Desenvol-
vimento, emprego e renda; 
Reforma Agrária e agri-
cultura familiar; Reforma 
Tributária; Direitos sociais 
e Trabalhistas; Direito à 
saúde, à educação, à cultura, 
à moradia; Segurança pú-
blica; Direitos humanos e 
cidadania; Defesa do meio 
ambiente e Política externa 
soberana. Para conhecer o 
plano na íntegra acesse o 
site da Frente: http://www.
frentebrasilpopular.org.br/

“O enfrentamento é 
grande nesse momento e 
precisamos somar forças 
para impedir que o governo 
Temer continue com seus 
retrocessos que prejudicam 
principalmente a classe tra-
balhadora”, aponta o presi-
dente do Sindicato, Belmiro 
Moreira. Paralelamente, ou-
tras ações seguem em curso, 
como o grande ato promo-
vido por artistas no Rio de 
Janeiro no último domingo 
e a organização de mais uma 
greve geral no País.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Sindicato dos Trabalhadores 
em Empresas do Ramo Financei-
ro do Grande ABC, com CNPJ nº 
43.339.597/0001-06, por seu Pre-
sidente abaixo assinado, convoca 
todos os empregados em Empresas 
do Ramo Financeiro do Grande ABC 
da base territorial deste Sindicato 
(Santo André, São Bernardo do Cam-
po, 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 22 de Junho 
de 2017, 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 2016. Santo André, 30 de 
Maio de 2017. 

Belmiro Aparecido Moreira 
Presidente 
CPF nº 107.567.078-03

Governo Temer limita quadro 
permanente de funcionários 

Banco do Brasil

O governo Temer li-
mitou o quadro per-
manente de funcio-

nários do Banco do Brasil 
em 106.659 trabalhadores, 
sendo que esse número terá 
de baixar para 106.186 até 
dezembro de 2018. A medi-
da, publicada em portaria 
do Ministério do Plane-
jamento, é uma forma de 
assegurar que o BB não re-
ponha os 9.900 funcionários 
desligados através do PEAI 
(Programa Extraordinário 
de Aposentadoria Incen-
tivada). Outra portaria do 

Ministério do Planejamento 
também limitou o quadro 
da Infraero em 10.880 tra-
balhadores.  

Segundo o secretário de 
Coordenação e Governança 
das Estatais do Ministério 
do Planejamento, Fernando 
Soares, “as estatais têm que 
melhorar seus resultados 
e aumentar sua eficiência. 
Para isso, o melhor caminho 
é atacar a folha de paga-
mento”

“O governo Temer colo-
cou o BB  na liderança de 
reclamações de clientes ao 

Banco Central  promovendo 
essa reestruturação absurda, 
só com a arrecadação de ta-
rifas o banco cobre em 115% 
sua folha salarial. Aumentar 
a eficiência passa por dar 
condições adequadas para 
que o bancário possa exercer 
seu papel, medidas como 
essa só deixam claro que o 
horizonte deste  governo é 
tirar os bancos públicos do 
caminho para engordar o 
lucro do sistema financeiro 
privado", disse Otoni Lima, 
diretor do Sindicato de fun-
cionário do BB.
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Bradesco defende reformas

O Bradesco distribuiu 
a alguns dos seus 
funcionários comu-

nicado de “circulação inter-
na restrita” no qual enaltece 
os retrocessos implemen-
tados pelo governo Temer. 
O documento é assinado 
pelo economista-chefe da 
empresa, Fernando Hono-
rato Barbosa, e tem como 
título Desempenho do PIB 
Brasileiro. A nota destaca a 
estimativa de crescimento 
econômico no primeiro 
trimestre e indica que entre 
os fatores que proporcio-
naram a "retomada" está “a 
reorganização da política 
econômica que teve início 
em meados do ano passado”, 
quando Temer assumiu a 
presidência.   

Também defende a li-
beração da terceirização 
irrestrita, as reformas tra-
balhista e da Previdência e 
o congelamento dos gastos 
públicos como responsá-

veis pela diminui-
ção da incerteza, 
“permitindo uma 
grande queda da 
inflação, corte dos 
juros e melhora da 
confiança de em-
presários e consu-
midores”. Ou seja: 
aplaude o gover-
no golpista e vai 
contra um amplo 
movimento de resistência 
que vem ocorrendo a partir 
da mobilização de trabalha-
dores, estudantes e outros 
setores da sociedade civil, 
entre eles o movimento 
sindical, que avaliam as 
reformas como um grande 
retrocesso por propiciarem 
a perda de direitos.

Segundo reportagem do 
Jornal do Brasil o Bradesco 
se justificou informando 
que o documento foi dis-
tribuído antes da delação 
de Joesley Batista, dono da 
JBS, e se restringe a fazer 

Banco distribuiu nota aplaudindo retrocessos que tiram direitos da classe trabalhadora

Bradesco

uma análise da conjuntura 
do País. De qualquer for-
ma, sendo antes ou depois 
dessas denúncias, fica claro 
que o Bradesco quer, sim, 
que sejam os trabalhadores 
os únicos a pagar o pato 
pela crise. Como o banco, 
vários setores empresariais 
também declararam apoio a 
essas reformas, tais como a 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e a Fede-
ração das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp), 
que aumentou a pressão 
para que os parlamentares 
aprovem as mudanças.

COE conquista 
gravata opcional às 
sextas-feiras
Reivindicação foi incluída na minuta específica no 
Encontro Nacional dos Bancos Privados de 2016

Para os trabalhadores 
do Bradesco, agora, o 
uso de gravata é op-

cional às sextas-feiras. Esta 
é a mais nova conquista da 
Comissão de Organização 
dos Empregados (COE) do 
Bradesco. A reivindicação 
foi incluída na minuta espe-
cífica no Encontro Nacional 
dos Bancos Priva-
dos de 2016.   

“A liberação da 
gravata às sextas 
é uma importante 
conquista, pois a 
diretoria do banco 
começa a perceber 
que estamos no 
século 21. O mer-
cado é regulado 
por bons profis-
sionais, e o mundo 

da aparência já não mais o 
sustenta! Agora só falta re-
conhecer que o uso da barba 
não influencia o trabalho, e 
avançarmos também neste 
tema”, comemora Gheorge 
Vitti, coordenador da COE 
Bradesco e diretor do Sin-
dicato.

Caixa

Rita Serrano toma posse no CA

Rita Serrano tomou 
posse na segunda, 29 
de maio, como repre-

sentante dos empregados no 
Conselho de Administração 
da Caixa. Ela foi eleita em 
janeiro passado com 14.283 
votos pela Chapa 1, apoiada 
pelas principais entidades re-
presentativas de bancários e 
empregados da Caixa no País.   

Seu trabalho no CA será 
norteado pelas propostas 
apresentadas na campanha 
eleitoral e a experiência no 
cargo, já que na gestão an-
terior ocupava a suplência. 
Entre estas propostas estão o 
comprometimento com to-
dos os empregados e a defesa 
da Caixa pública, sustentável 
e voltada para o desenvolvi-
mento do País; garantia de 
transparência e fiscalização 
com vista à integridade e 

uma governança que zele 
por adequadas condições de 
trabalho e respeite a diversi-
dade e a comunicação com os 
trabalhadores.

Rita, que também inte-
gra a Fenae, protagoniza há 
décadas a luta pela Caixa pú-
blica. Esteve à frente de um 
grande movimento contra 
o PLS 555 e da campanha 
“Se é público, é para todos”. 
É coordenadora do Comitê 
Nacional em Defesa das 
Empresas Públicas.

Na Caixa desde 1989, 
exerceu várias funções e 
presidiu o Sindicato dos 
Bancários do ABC. “Esse 
é um momento de grande 
enfrentamento para garantia 
dos direitos dos trabalhado-
res e das empresas públicas 
no País. Os empregados da 
Caixa têm uma valorosa his-

Conselheira eleita assume com o compromisso de defender os empregados e a Caixa Pública

tória de lutas e organização 
que deverá ser retomada 
intensamente para evitar 
retrocessos”, destaca a con-
selheira. 

Sua posse marcou tam-
bém o lançamento do bole-
tim “Sua voz, nossa Voz”, 
novo canal de comunicação 
com os empregados da Caixa, 
que podem se cadastrar para 
receber o informativo pelo 
e-mail canewsritaserrano@
gmail.com e participar do 
grupo de WhatsApp pelo 
telefone 11 96188-0437. 

CEE cobra retomada 
imediata da contratação

Em reunião da mesa 
permanente de nego-
ciações, ocorrida na 

quinta-feira (25), em Brasí-
lia, a Comissão Executiva dos 
Empregados (CEE), voltou a 
cobrar da Caixa a retomada 
imediata da contratação de 
mais empregados, protestan-
do ainda contra o processo 
de desmonte da empresa e 
contra o ataque aos direitos 
dos trabalhadores. A reivin-
dicação é por nenhum direi-
to a menos, com exigência de 
mais trans-
parência e 
respeito à 
categoria.   

“ N e s -
ta reunião 
discutimos 
vários pon-
tos e, tam-

bém,  defendemos a inten-
sificação da luta por uma 
Caixa 100% pública e de que 
ela continue com sua impor-
tância na execução de po-
líticas sociais”, disse Jorge 
Furlan, diretor do Sindicato 
e funcionário da Caixa, que 
participou representando a 
Fetec-SP.

Veja detalhes e todos os 
itens discutidos na reunião 
no site do Sindicato: www.
bancariosabc.org.br
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Sindicalização
BANSTUR HOTÉIS LAZER E TURISMO

Economia de até 70% em hospedagem na alta temporada, proporcio-
nando 7 diárias (em até 3 destinos), para até 3 pessoas em mais de 800 
hotéis pelo Brasil (resorts, hotel fazenda, pousadas, estâncias hidromi-
nerais etc). Podendo viajar na alta e baixa temporada, usufruindo de 

toda infraestrutura, consultoria personalizada, atendimento exclusivo do 
departamento de reserva, promoções o ano todo e tarifas especiais em 
hotéis conveniados e credenciados, sem limite de utilização durante o 

ano todo, pagando mensalidade de 146,00  
(sofrendo uma atualização anual conforme o índice IGP-M)

Desconto de 46% na adesão 
(de 890,00 por 480,00, podendo parcelar em até 5 vezes)
Lg. do Arouche, 24 - República - São Paulo - Tel: 3123-8005

CAR SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA
Informações veiculares em uma consulta de histórico veicular, que pode 
ser utilizada pelos associados no momento da aquisição e/ou venda de 

um veículo usado "seminovo" para aferir os dados do veículo
Desconto de 10% sobre os valores praticados em seu web site

Avenida Mutinga, 1912 - sala 09 - Pirituba - São Paulo
 Tel: 3214-0786 - www.carfacts.com.br

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MONET
Educação infantil de 0 a 5 anos

Desconto de 10% da tabela vigente
Rua Princesa Maria Amelia, 187 - Nova Petrópolis 

São Bernardo do Campo - Tel: 4122-5878

DIAGNÓSTICOS MÉDICOS SANTO ANDRÉ LTDA
Análises clínicas, colposcopia, ultrassom obstétrico, 

ultrassom vascular e ultrassom radiológico
Desconto de 20% sobre a tabela de particular 

para os exames de análises
Avenida Padre Manoel da Nóbrega, 261 - Bairro Jardim 

Santo André - Tel: 4436-9602

INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS
Educação infantil e fundamental

Desconto de 20%
R. Siqueira Campos, 483 - Centro - Santo André - Tel: 4433-7477

LUCIANA GOULART SERVIÇOS DE PSICOLOGIA
Serviços de atendimento psicológicos para adolescentes, adultos e 

casais, bem como orientação de carreira
Desconto de 15% sobre o valor dos serviços oferecidos

Avenida Industrial, 780 - 13º andar, sala1314 
Bairro Jardim - Santo André - Tel: 97975-9547

MAC SEGUROS
Seguros diversos: saúde, vida, residência, carro, 

aluguel, consórcios, previdência etc
Descontos de 5% a 10% de acordo 
com o tipo de seguro contratado

Rua José Versollato, 111 bloco B - sala 1606 - Centro 
São Bernardo do Campo - Tel: 98699-1319 / 2355-3247

NOVOS CONVÊNIOS

VEJA A RELAÇÃO DE TODOS OS CONVÊNIOS NO SITE: 
www.bancariosabc.org.br/convenios/

Realizado o primeiro sorteio 
de prêmios da Campanha de 
Sindicalização 2017

Na última segunda-
-feira, 29, o Sin-
dicato realizou o 

primeiro sorteio de prêmios 
da Campanha de Sindi-
calização 2017. Todos os 
sindicalizados tiveram a 
oportunidade de ganhar 
pois tanto os novos quanto 
os antigos, participaram do 
sorteio.   

Foram duas urnas, uma 

Todos os sindicalizados, novos e antigos, participaram do sorteio

para os novos sindicalizados 
e a outra para os antigos, que 
concorreram aos seguintes 
prêmios:

1 bicicleta caloi Andes  
aro 26 - 21 marchas

5 vale-livros da livraria 
Saraiva

5 vouchers para jantar na 
costelaria Berlin

4 pares de ingresso para 
o espetáculo “A era do rock” 

no teatro Porto Seguro.
Os sorteios aconteceram 

na Sede Administrativa do 
Sindicato com transmissão 
ao vivo pelo facebook.

Para saber mais e conhe-
cer a íntegra do regulamento 
da Campanha de Sindica-
lização 2017 acesse o site: 
www.bancariosabc.org.br

Veja abaixo o nome dos 
ganhadores:

BICICLETA
Aline Cristina Ferreira Alimari - Bradesco
Silvana Silva Camargo de Carvalho - Banco Pan

VALE-LIVROS
Roberto da Costa Varjao - Banco do Brasil
Andreia de Paula - Bradesco
Luana Sevarolli Ribeiro - Banco do Brasil
Pierre Martins Gonzaga - Bradesco
Jessica Araújo Seneor - Santander
Valdelice de Oliveira Carvalho - Banco Pan
Andre Luis Franca - Banco do Brasil
Caio Galvão - Itaú
Fábio Estevão Colonhesi - Bradesco
Janaína de Araújo Oliveira - Itaú

VOUCHERS PARA JANTAR
Sandra Cardoso Russo - Caixa
Elaine Santa Rosa Sansalone - Santander

Maria Fernanda Alves de Souza - Banco do Povo
Edinaldo do Nascimento Baiao - Caixa
Maria Solange Santos de Almeida - Bradesco
Marcela Caroline Pierre - Itaú
Eliane Santana Kussa - Bradesco
Rodnei Ferreira de Souza Vasta - Caixa
Ilda Keiko Susuki Uemura - Banco do Brasil
Leticia de Medeiros Oliveira - BMB

INGRESSOS PARA TEATRO
Fernando Seabra Espinossi - Caixa
Waldir Arevolo de Azevedo Neto - Bradesco
Danielle Arinaia da Fonseca - Banco Pan
Fernando da Silva Fernandes - Bradesco
Caroline Ferrareto Freitas - Itaú
Márcia Cristiane Gomes Santiago - Caixa
Edna Pereira de Souza - Caixa
Luan Luna da Silva - Santander


