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V
isando melhorar ainda mais a comunicação com a catego-
ria, o Sindicato coloca no ar no sábado 14 o seu novo site. 
Com visual renovado e conteúdo mais bem organizado, 
a página facilita a navegação deixando mais “à mão” no-
tícias, vídeos, informações, cursos, convênios e todos os 

demais assuntos diretamente ligados aos interesses dos bancários.
Logo de cara, a modernização do visual deixa a capa mais “leve”, 

com menos cor e conteúdo mais espaçado. Aumentaram também o 
número de chamadas, que passam a ser menores e mais diretas. O 
menu de navegação foi reformulado com o intuito de deixar mais 
clara a divisão de conteúdo e foi criada uma coluna na direita onde 
ficarão elementos muito procurados pelos internautas, como a Folha 
Bancária, Folha Bancária Resumo, galerias de fotos e vídeos.

Os vídeos, aliás, merecem destaque à parte, já que, além de ganhar 
espaço cativo na capa, passam a ocupar página específica já alinhada 
com as novas tecnologias fazendo com que ele “rode” com mais faci-
lidade em diferentes tipos de equipamentos.

Ainda na home, um espaço nobre valoriza imagens e fotos veicula-
das pelo site, além de acesso fácil às redes sociais em que estamos.

Internas – As páginas dos bancos ganharam uma subcapa que terá os 
assuntos específicos em destaque para os funcionários das instituições 
financeiras. Também nelas estarão acordos, cartas, documentos e jor-
nais próprios, bem como os diretores do Sindicato. Alguns outros as-
suntos, como CineB, Esportes, Grêmio Recreativo Café dos Bancários, 
Bangraf, dentre outros, também receberam página própria. 

Visibilidade –A cada ano que passa, o site do Sindicato ganha audiên-
cia. Atualmente são mais de 5 mil visitas diárias em média, montante 
que fica mais de dez vezes maior durante as campanhas nacionais 
unificadas. No Twitter, caminhamos para 5,7 mil seguidores e já são 
mais de 26 mil e-mails cadastrados para o recebimentos do boletim 
eletrônico.

“O site é da categoria e nossa intenção é fazer com que ela se iden-
tifique ainda mais com ele para que deixemos ainda mais direta e 
precisa a veiculação de notícias de interesse dos trabalhadores e tam-
bém a comunicação com o Sindicato”, afirma a presidenta do Sindica-
to, Juvandia Moreira. “Daí a reformulação da página de vídeos, mais 
acessível para comunicação rápida e direta com a categoria.”

“A ideia é aperfeiçoar o projeto com a participação dos trabalhado-
res para que funcione cada vez melhor”, explica o secretário de Im-
prensa do Sindicato, Ernesto Izumi. “Assim, nossos canais de comuni-
cação estão abertos para ouvir o que os bancários acham do novo site. 
Por isso, mande suas críticas, sugestões e, por que não, elogios.”

Sindicato coloca 
novo Site no ar

Com visual renovado, conteúdo mais bem 
organizado e acesso facilitado a programas de 

vídeo de qualidade, página nova estará disponível 
a partir de sábado 14 de janeiro
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Comunicar vem do latim communìco que significa por em comum, di-
vidir, partilhar. O significado da palavra revela em boa parte sua importân-
cia. A comunicação abre um mundo de possibilidades, é estratégica. Não há 
momento na história do mundo em que tenha sido ignorada. E se há, não 
sabemos, porque essa informação não chegou até nós, faltou comunicação.

Por saber da importância de informar, o Sindicato investe pesado: 
Folha Bancária, jornais por banco, site, Rede Brasil Atual. E ainda 
assim sempre é preciso mais. Os trabalhadores travam uma luta desi-
gual, em que os meios para comunicar estão nas mãos dos mais pode-
rosos, dos que detêm o capital.

A internet veio para revolucionar um pouco essa lógica. Pelo meio 
virtual é possível chegar a qualquer lugar, desde que o interlocutor 
esteja disposto a saber o que queremos dizer.

O Sindicato inaugura nos próximos dias seu novo site. Uma refor-
mulação da ferramenta que, a cada ano, desde sua criação em 2005, 
mostra-se cada vez mais poderosa. E o principal objetivo dessa mu-
dança é informar melhor e aproximar ainda mais a entidade dos ban-
cários, ampliando sua representatividade.

Comunicar com e para você é o que queremos. Quanto melhor e 
maior for essa relação, mais força nossa categoria terá. O novo site é 
seu. Participe, sugira, critique, comunique-se com a gente.

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato
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Pedidos de bolsas até dia 3 
auxílio-educação conquistado subsidia bancários em primeira graduação

Os bancários do Santander 
têm até o próximo dia 3 de feve-
reiro para fazer inscrição no Pro-
grama de Bolsas de Graduação 
de 2012. O direito prevê subsídio 
de 50% do valor da mensalida-
de, limitado a R$ 410 por mês, 
e é destinado aos funcionários 
que estão cursando ou desejam 
iniciar a primeira graduação de 
nível superior. 

Para participar é necessário 
ter no mínimo quatro meses de 
vínculo empregatício, não ter 
graduação completa ou forma-
ção tradicional em nível supe-
rior e escolher um dos cursos nas 
áreas de exatas e humanas, com 
duração mínima de dois anos, 
reconhecidos pelo Ministério da 
Educação. 

mais bolsas – A conquista cons-
ta do Acordo Aditivo do Santan-
der à Convenção Coletiva de Tra-
balho desde 2007/2008, quando 

previa mil bolsas. Ao longo dos 
anos e das negociações, esse nú-
mero foi aumentando e no acor-
do assinado no último dia 16 de 
dezembro, mais que dobrou. 

“Com mobilização e na mesa 
de negociação conseguimos ga-
rantir a ampliação: as 2 mil bol-
sas passaram para 2.300, e com a 
aplicação do reajuste salarial no 
valor da mensalidade”, relata a di-
retora executiva do Sindicato Rita 
Berlofa, coordenadora da mesa de 
negociação com o banco. 

Desempate – Se houver mais 
inscritos do que bolsas disponí-
veis, serão aplicados os critérios 
de desempate, como menor salá-
rio, maior tempo de casa e maior 
número de filhos.

As inscrições devem ser feitas 
pela Intranet, no seguinte ca-
minho: Intranet > As Pessoas > 
Autoatendimento > Benefícios > 
Solicitar Reembolso > Bolsa de 

Graduação > Solicitar Bolsa.  
Entre os dias 7 e 10 de feve-

reiro, o bancário receberá retor-
no da inscrição pelo endereço 
eletrônico rhpoliticasedu@san-
tander.com.br. Para saber mais 
sobre o Programa de Bolsas 
de Graduação acesse: Você e a 
Organização > Seu Desenvolvi-
mento > Educação > Graduação 
Universitária.

 a o  l E I T o r

r E V I s Ta  D o  B r a s I l

Edição recheada de muita informação
da lavanderia tucana, passando pela rua augusta e deliciosa entrevista com milton nascimento

Quem tinha o hábito de ler a 
Revista dos Bancários, que circulou 
entre 1993 e 2006 até a criação da 
Revista do Brasil, deve lembrar dos 
artigos de Aloysio Biondi, um dos 
mais respeitados jornalistas econô-
micos do país. Biondi escreveu O 
Brasil Privatizado (2001), ponto de 
partida do enredo de mais um best 
seller a se aprofundar sobre o tema 
das privatizações da era FHC: A Pri-
vataria Tucana, de Amaury Ribeiro 

Júnior, destaque da RdB de janeiro.
A revista traz também entrevis-

ta exclusiva muito saborosa com o 
compositor Milton Nascimento e 
o incrível universo cultural da at-
mosfera da Rua Augusta. A pauta 
conta o movimento da comunidade 
Transparência Hacker – que corre o 
Brasil em seu ônibus para estimu-
lar comunidades a usar a rede para 
cobrar o poder público; os perigos 
que um frasco de cosmético pode 

esconder; os labirintos da Justiça do 
Trabalho; a combinação mortal de 
bebida e ausência de caráter para 
certos tipos de motoristas; e o que 
pode ser feito para se prevenir tra-
gédias em áreas de risco.

Guia – Além da RdB, os sindicaliza-
dos recebem a FB Resumo, com as 
principais notícias do último mês, 
e o Guia com destaques dos convê-
nios de descontos para associados.

noTa DE falEcImEnTo
Faleceu no último dia 1º o juiz 
Luiz Paulo Pasotti Valente. Au-
tor de um dos capítulos do livro 
Saúde dos Bancários, lançado 
pelo Sindicato em agosto de 
2011, teve atuação destacada 
na defesa de condições dignas 
de atuação para a classe tra-
balhadora. Era vice-presidente 
da Associação Nacional dos 
Magistrados do Trabalho, além 
de músico e compositor de re-
conhecido talento. O Sindicato 
manifesta sua admiração pelo 
juiz e condolências à família e 
aos amigos de Luis Paulo. 

Inflação 2011
O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
fechou 2011 com alta de 6,5%, 
exatamente no teto da meta 
fixada pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN). Foi a maior 
taxa desde 2004 (7,6%), con-
forme já se previa. Em 2010, o 
IPCA atingiu 5,91%. Por outro 
lado, o índice acumulado em 12 
meses, até dezembro, foi o me-
nor desde março (6,3%), mos-
trando tendência de desacelera-
ção. O Banco Central, guardião 
do sistema de metas, lembrou 
que o IPCA chegou a alcançar 
7,3% no terceiro trimestre. “Em 
2012, a inflação ao consumidor 
seguirá recuando”, diz o BC.

EDITal DE conVocação DE 
assEmBlEIa GEral EXTraor-
DInÁrIa
SINDICATO DOS EMPREGADOS 
EM ESTABELECIMENTOS BAN-
CÁRIOS DE SÃO PAULO, por sua 
presidenta, convoca todos os em-
pregados do BANCO SAFRA S/A E 
BANCO J.SAFRA, sócios e não só-
cios, dos municípios de São Paulo, 
Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, 
Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da 
Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, 
Pirapora do Bom Jesus, Santana do 
Parnaíba, São Lourenço da Serra, 
Taboão da Serra e Vargem Grande 
Paulista, para Assembleia Geral Ex-
traordinária, a ser realizada no dia 
12 do mês de janeiro de 2012, em 
primeira convocação às 16h30 e em 
segunda convocação às 17h30, na 
matriz do Banco Safra S/A, situado 
à Av. Paulista 2.100, térreo, São Pau-
lo/SP, para discussão e deliberação 
da seguinte ordem do dia:
• Discussão e deliberação sobre 
a proposta de formalização de 
Acordo Coletivo de Trabalho para 
disciplinar Sistema Alternativo Ele-
trônico de Controle de Jornada de 
Trabalho para os empregados do 
Banco Safra S/A. 

São Paulo, 10 de janeiro de 2012 
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

B a n c o  D o  B r a s I l 

Bancários cobram refeitório
Protesto resulta em vistoria da Sesmt no prédio da 15 de novembro

O novo prédio do setor de 
crédito imobiliário do Banco do 
Brasil, CSI, na 15 de Novembro, 
centro da capital, não apresenta 
condições de trabalho aos cerca 
de 700 funcionários, entre ban-
cários e terceirizados, que há 
aproximadamente um mês foram 
transferidos para o local. Não há 
área para alimentação dos traba-
lhadores, direito previsto na ins-
trução normativa do banco para 
locais com grande concentração 
de empregados.

Na quinta-feira 5, o Sindicato 
promoveu em frente ao prédio um 
“marmitaço” para protestar contra 
a falta de refeitório. Diversos fun-
cionários, sem lugar para esquen-
tar suas refeições e se alimentar, 
desceram para almoçar na rua.

“Exigimos a criação de uma 
área de alimentação com condi-
ções, espaço com mesas e cadei-
ras, geladeiras e microondas pa-
ra que os trabalhadores possam 

guardar e esquentar suas refei-
ções e comer com conforto”, dis-
se o diretor do Sindicato e fun-
cionário do BB Cláudio Rocha.

Vistoria – A pressão do Sindica-
to já rendeu fruto. O BB solicitou 

vistoria no prédio pelo Serviço 
Especializado em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Traba-
lho – Sesmt, para esta semana. 
“Vamos ficar atentos à situação 
e aguardar o relatório do Sesmt”, 
completa Cláudio. 

H s B c

Protesto exige o fim do Papafila
manifestação em agência no Brás denunciou projeto que precariza trabalho bancário

Os trabalhadores do HSBC rea-
giram protestando contra o proje-
to piloto Papafila implantado pelo 
banco, que traz precarização e ex-
ploração da mão de obra. 

A primeira manifestação de uma 
série aconteceu nesta quinta-feira 
dia 5 na agência Maria Marcolina, 
região do Brás. 

O projeto resume-se a um corres-
pondente bancário dentro da agên-
cia. O banco instalou equipamen-

tos num balcão logo após a porta 
giratória. Quando o cliente entra 
para realizar o serviço, um menor 
aprendiz o aborda e faz o atendi-
mento de forma precária. “Con-
versando com um desses menores 
constatamos que eles recebem me-
nos que um salário mínimo. Isso é 
exploração da mão de obra. Nossa 
reivindicação é para que o banco 
acabe com esse absurdo. Vamos 
intensificar os protestos”, afirma a 

funcionária do HSBC e diretora do 
Sindicato Liliane Fiuza.

correspondente – A utilização de 
correspondentes para precarizar as 
condições de trabalho é duramente 
criticada pelo Sindicato. O Conse-
lho Monetário Nacional (CMN) 
determinou que a partir do dia 2 
de abril será proibido o funciona-
mento dos correspondentes dentro 
das agências.

I Ta ú  U n I B a n c o 

Paralisação faz banco chamar reunião
Sindicato promoveu ato na segunda-feira no prédio do itaú negócios, centro da capital

A série de protestos contra 
as demissões no Itaú Uniban-
co chegou ao departamento de 
Operações Centralizadas do Itaú 
Negócios, que fica na Rua Barão 
de Itapetininga, centro da capi-
tal. Os trabalhadores cruzaram 
os braços por todo o período da 
manhã dessa segunda-feira 9. No 
local houve demissões e também 
denúncias de assédio moral pra-
ticado pelo coordenador.

As manifestações contra as dis-
pensas imotivadas estão aconte-
cendo em diversas concentrações. 
As que aconteceram nas últimas 
semanas do ano, inclusive no 
Centro Administrativo Tatuapé 
(CAT), foram importantes para 

acabar com a intransigência da 
direção do banco.

Durante o ato organizado pelo 

Sindicato nessa segunda, repre-
sentantes do Itaú Unibanco con-
tataram dirigentes sindicais com o 

objetivo de marcar uma reunião. A 
reivindicação dos trabalhadores é 
para que cessem imediatamente as 
demissões dentro do banco. 

“A paralisação no prédio Itaú 
Negócios estava planejada para 
acontecer durante todo o dia, mas 
diante da disposição do banco em 
chamar para uma reunião, suspen-
demos o protesto e vamos voltar a 
exigir o fim das dispensas. Estamos 
monitorando os acontecimentos 
dentro desse departamento, que  
funciona também no CAU, e caso a 
direção do Itaú não atenda nossas 
reivindicações, intensificaremos 
os protestos”, afirma o funcionário 
do Itaú Unibanco e diretor do Sin-
dicato Maikkon Azzi.
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Bancários almoçam na rua em protesto promovido 
pelo Sindicato para cobrar refeitório
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Informação, lazer, cultura, cursos e convênios para o bancário e sua família nº 59, janeiro de 2012

CCT: 20 anos unindo
o direiTo dos banCários
em Todo o brasil

Bancários unidos pelo 
fim das demissões

Agência mantém projeto que 
precariza trabalho bancário
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 P r o G r a m E - s E

Já estão à venda as fantasias 
para os bancários que querem 
desfilar no Sambódromo, 
defendendo as cores da Tom 
Maior. Neste ano, a agremiação 
será a última do grupo especial 
a desfilar, na madrugada de 
18 para 19 de fevereiro sob 
o enredo Paz na Terra e aos 
Homens de Boa Vontade que 
homenageará o presidente da 
escola Marko Antonio da Silva, 
morto em maio passado, vítima 
de leucemia. O valor da fantasia, 
de R$ 170, pode ser pago em 
três parcelas – primeiro cheque 
para 17 de fevereiro. A compra 
também dá direito a uma cami-
seta exclusiva para frequentar 
gratuitamente os ensaios na 
quadra da escola. Os bancários 
interessados devem entrar em 
contato pelo 3188-5220.

café com rock
O espaço exclusivo dos bancá-
rios no centro da capital será 
balançado pelo rock nesta sex-
ta-feira 13. A banda Geringonça 
Groove apresentará, no palco 
do Grêmio Recreativo Café dos 
Bancários, versões nacionais e 
internacionais de alguns dos 
principais sucessos roqueiros. O 
Café fica na Rua São Bento, 413, 
e funciona diariamente das 17h 
às 23h. O show começa às 20h.

facUlDaDE 
A Faculdade Campos Elíseos 
(FCE) mantém convênio com 
o Sindicato e fará dois plantões 
na sede da entidade (Rua São 
Bento, 413) na terça e quarta, 10 
e 11, das 10h às 16h. Serão feitas 
inscrições gratuitas para o Ves-
tibular 2012 (Administração e 
Ciências Contábeis), com distri-
buição de brindes aos inscritos. 
As provas serão realizadas nos 
dias 14 e 28 de janeiro. Nesta 
campanha especial, os inscritos 
terão o primeiro semestre com 
desconto ainda maior: seis par-
celas de R$ 295, e abatimento 
de 53,33% até o final do curso. 
O plantão fará também ins-
crições para os cursos de pós-
graduação e de extensão. A FCE 
fica na Rua Vitorino Carmilo, 
644 (próximo ao metrô Mare-
chal Deodoro). Para saber mais: 
www.fce.edu.br ou 3661-5400.

Reserve sua 
fantasia para o 
Carnaval 2012

f o r m a ç ã o

oportunidade para aperfeiçoar carreira
CfP do Sindicato oferece cursos em diferentes áreas e sindicalizados têm 50% de desconto

Ano novo combina com planos 
para o futuro. Se no seu plane-
jamento para 2012 consta aper-
feiçoar a carreira profissional, o 
Sindicato mantém no Centro de 
Formação opções de cursos em 
diversas áreas. Em janeiro, feve-
reiro e março há excelentes pos-
sibilidades em idiomas, específico 
para bancários, além de cursos 
voltados especialmente ao mer-
cado financeiro, como os dispu-
tados CPA-10 e CPA-20.

As aulas acontecem no CFP que 
funciona na sede do Sindicato, 
centro de São Paulo, e na Regio-
nal Osasco. Veja no quadro datas 
e horários.

Os cursos são abertos ao público 
em geral, mas associados ao Sindi-
cato contam com 50% de descon-
to sobre os valores normais. 

Para saber mais entre em con-
tato pelo 3188-5200.

roubos a bancos crescem em 2011
Situação evidencia necessidade de mais investimentos e a instalação de portas de segurança

Os números divulgados pela Se-
cretaria de Segurança Pública de 
São Paulo (SSP) sobre ocorrências 
de roubos a banco entre janeiro e 
novembro de 2011 evidenciam o 
que todos os bancários e clientes 
das instituições financeiras já sa-
bem: estar dentro de uma agência 
bancária é tarefa arriscadíssima.

Foram 233 notificações de rou-
bos a bancos no estado de São 
Paulo no período. Desses, 140 
ocorreram na capital. “O que te-
mos presenciado é que boa parte 
desses crimes acontece em regiões 
nobres da cidade. Em agências on-
de, por razões estéticas, para tornar 
os locais mais atraentes, as portas 
de segurança são retiradas tornan-
do os trabalhadores e clientes mais 
vulneráveis às ações dos bandidos”, 
analisa Daniel Reis, diretor execu-
tivo do Sindicato e integrante da 
Ccasp (Comissão Consultiva para 
Assuntos de Segurança Privada da 
Polícia Federal).

O mapeamento confirma as 
palavras do dirigente sindical. 
Quase metade (43,8%) das ocor-

rências foram na zona sul da cida-
de, região conhecida pelo grande 
poder aquisitivo. Os bairros de 
Vila Clementino, Itaim Bibi, San-
to Amaro, Brooklin, Campo Belo 
e Ipiranga estão entre os dez mais 
atacados por assaltantes. Pinhei-
ros e Perdizes, na zona oeste, tam-
bém aparecem na lista dos mais 
assaltados. 

realidade ainda pior – Os nú-
meros oficiais superaram as ocor-
rências em todo o ano de 2010, 
quando foram registrados 211 
casos no estado de São Paulo. 

Comparando apenas os roubos 
a banco na capital, entre janeiro 
a dezembro dos dois últimos 
anos, houve aumento de 6,1% 
nos casos. 

No entanto a realidade é ainda 
mais violenta. “Em média ocor-
reram dois assaltos a banco na 
cidade neste último ano”, afirma 
Daniel Reis. Ele explica ainda que 
os casos têm ocorrido principal-
mente entre 11h e 14h. “É justa-
mente o horário em que os vigi-

lantes estão fazendo revezamento 
de almoço.” 

Em 2010 a Polícia Federal de-
sobrigou as agências bancárias de 
manter um vigilante reserva que 
cobrisse a ausência dos colegas du-
rante o horário de almoço, o que 
descumpria o próprio plano de se-
gurança da agência. “Por exemplo, 

se o plano aprovado para determi-
nada agência é de três vigilantes, 
tem de ter os três durante todo o 
dia de trabalho, inclusive na hora 
do almoço, quando o almocista 
cobria a ausência. Isso tem in-
fluenciado nas estatísticas atuais.”
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curso período dias horário
valor

localpúblico 
em geral associado

ESPANHOL INTERMEDIÁRIO 12/1 à 24/5 quinta 19h às 21h R$ 720 R$ 360 Centro

LIBRAS II 1/2 à 16/6 quarta 19h30 às 21h30 R$ 720 R$ 360 Centro

LIBRAS 18/1 à 2/5 quarta 19h30 às 22h R$ 720 R$ 360 Centro

ANÁLISE DE CRÉDITO 14/1 à 3/3 sábado 8h às 13h R$ 510 R$ 255 Centro

CÂMBIO 14/1 à 25/2 sábado 8h às 13h R$ 510 R$ 255 Centro

LEITURA INSTRUMENTAL EM INGLÊS 17/1 à 7/2 terça 18h45 às 21h15 R$ 360 R$ 180 Centro

GESTÃO DE CRÉDITO PJ 23/1 à 27/1 seg. a sex. 19h às 22h R$ 370 R$ 185 Centro

FOTOGRAFIA 24/1 à 6/3 terça 19h às 22h R$ 720 R$ 360 Osasco

FOTOGRAFIA 6/3 à 17/7 terça 18h30 às 20h30 R$ 720 R$ 360 Centro

PRODUTOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS 14/1 à 11/2 sábado 9h às 13h R$ 440 R$ 220 Centro

MERCADO FINANCEIRO 30/1 à 10/2 seg. a sex. 19h às 22h R$ 510 R$ 255 Centro

CPA20 23/1 à 3/2 seg. a sex. 7h às 10h45 R$ 1.000 R$ 480 Centro

CPA10 6/2 à 17/2 seg. a sex. 19h às 22h30 R$ 720 R$ 360 Osasco

CPA20 27/2 à 9/3 seg. a sex. 19h às 22h45 R$ 1.000 R$ 480 Centro

CPA10 12/3 à 23/3 seg. a sex. 19h às 22h30 R$ 720 R$ 360 Centro

INGLÊS PROFISSIONAL BÁSICO MÓDULO II 7/2 à 26/6 terça 18h45 às 21h15 R$ 720 R$ 360 Centro

INGLÊS PROFISSIONAL INTERMEDIÁRIO 
MÓDULO II 6/2 à 25/6 segunda 18h45 às 21h R$ 1.100 R$ 550 Centro

INGLÊS PROFISSIONAL INICIANTE 
MÓDULO I 28/2 à 27/6 ter. e qua. 7h30 às 8h45 R$ 720 R$ 360 Centro

www.spbancarios.com.br/
noticia.asp?c=19000.
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