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ANOS

CONSTRUINDO DIREITOS E
NA LUTA PELA DEMOCRACIA 

Em comemoração pela data, dirigentes destacaram que a luta permanecerá 

forte nesses tempos difíceis de golpe e ataques aos direitos dos trabalhadores

Uma história que se mistura com a do 
país, que atravessou momentos difí-
ceis de restrições aos direitos e à liber-

dade dos cidadãos, mas que sempre esteve à 
frente das principais lutas travadas no Brasil, 
em defesa dos trabalhadores, da população e 
da democracia. Esta é a trajetória do Sindica-
to dos Bancários e Financiários de São Paulo, 
Osasco e Região, que completou 95 anos na 
segunda-feira, 16 de abril (veja principais con-
quistas dos bancários nas páginas centrais). 

Em cerimônia para comemorar a data, a pre-
sidenta e ex-presidentes destacaram que mais 
uma vez a atuação do Sindicato será decisiva 
para impedir retrocessos no país.

“Para mim é uma grande emoção estar à fren-
te do maior sindicato dos bancários do Brasil e 
um dos maiores do mundo. Daqui a cinco anos 
faremos 100 anos, e fico imaginando o que eu 
quero para esse futuro próximo. Quero demo-
cracia, com liberdades individuais e coletivas, 
quero nossos direitos como trabalhadores e ci-
dadãos respeitados”, disse a presidenta do Sin-
dicato, Ivone Silva (foto).

Ela lembrou ainda que, 
com o golpe, o que está em 
jogo é a soberania nacio-
nal. “A luta pela democracia 
passa pela defesa do nosso 
patrimônio. Estão venden-
do a Petrobras, a Eletrobras, 
querem privatizar Caixa e 
BB”, criticou.

“Este é um dos anos mais 
decisivos para a resistência e 
para a defesa de nossos direi-
tos e da democracia. E vamos 
para as ruas, junto com os movimentos so-
ciais”, acrescentou.

A ex-presidenta da entidade e atual pre-
sidenta da Contraf-CUT, Juvandia Moreira, 
lembrou que a defesa da democracia foi o te-
ma da festa de 90 anos da entidade, em 2013. 
“Não imaginávamos o estado de exceção que 
estaríamos vivendo hoje. O Sindicato já pas-
sou por cinco intervenções e a última dela foi 
há apenas 35 anos. Ou seja, nossa democra-
cia ainda é frágil, e a gente vê mais uma vez 

a história se repetindo”, 
afirmou a dirigente, que 
presidiu a entidade entre 
2011 e 2017. 

“Vamos continuar cons-
truindo juntos mais esse 
período da nossa história, 
com defesa da democra-
cia”, acrescentouJuvandia.

Leia íntegra no bit.ly/ 
95anosdoSindicato. 
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1997

Garantia de 
recebimento de 

horas extras e da
aposentadoria por 
tempo de serviço Conquistado 

o vale-refeição

Unificação 
nacional dos  

pisos salariais

Bancários são a primeira 
categoria a conquistar a 
Participação nos Lucros 
e Resultados (PLR) em 
Convenção Coletiva de 

Trabalho

Luta conquista a 
complementação 

salarial para bancários 
afastados por doença 
ou acidentes e a verba 

de requalificação 
profissional na 

demissão 

Inclusão 
na CCT da 

cláusula sobre 
igualdade de 

oportunidades
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Primeira campanha 
salarial unificada da 

categoria bancária com 
a inclusão dos bancários 
do BB e da Caixa. Após 
greve, trabalhadores 
dos bancos públicos 

conquistam a mesma PLR 
dos bancos privados

Conquista, com a 
greve de 30 dias, 

de aumento acima 
da inflação, o que  
se repetiu por 12 

anos seguidos

Conquista da 13ª 
cesta-alimentação 
e do valor adicional 

à Participação 
nos Lucros e 
Resultados

Licença-maternidade 
de 180 dias. Mudança 
no modelo de cálculo e 

melhorias da PLR adicional. 
Extensão de direitos aos 

casais homoafetivos

Instrumento de combate ao 
assédio moral e a valorização do 
piso salarial. Na segurança ficou 
assegurado: a obrigatoriedade 
do registro de BO, a divulgação 

de estatística semestral do setor, 
a garantia de transferência do 
bancário de agência em caso 
de sequestro e atendimento 

psicológico no pós-assalto

Valorização do piso salarial 
e da PLR. Proibição da 
publicação do ranking 

de performance no 
cumprimento de metas, 
usado para pressionar e 

assediar os trabalhadores. 
Na segurança, ficou proibido 
o transporte de valores por 

bancários

Aumento real para os 
salários; bancos passam a 

custear exames de CPA-10 
e CPA-20 exigidos pelas 

instituições financeiras, se 
o bancário for aprovado. 

Mulheres que forem demitidas 
e engravidarem durante o 
aviso prévio proporcional 

serão readmitidas. Cláusula 
específica para combater as 

metas abusivas

Pela primeira vez, os bancários 
fecharam acordo válido por dois 

anos, que se mostrou extremamente 
importante diante da aprovação da 
reforma trablhista, que acabou com 
a validade dos acordos coletivos até 
sua renovação. Em 2017, a proposta 
garantiu 1% de aumento real para os 

salários e em todas as demais verbas. 
Todos os direitos foram garantidos 

até setembro de 2018, incluisve a PLR 
Social na Caixa. Nenhum dos 31 dias 

de greve nacional foi descontado dos 
bancários. Também foi conquistada a 

licença-paternidade de 20 dias

1933
Conquista da 

jornada de 
seis horas de 

trabalho

1934
Primeira greve geral da 

categoria, com conquista da 
estabilidade a partir dos dois 
anos de trabalho e criação do 
Instituto de Aposentadorias e 
Pensões dos Bancários (IAPB), 

extinto em 1967, durante a 
ditadura militar

1961
A “Greve da Dignidade” 

conquista o Adicional 
por Tempo de Serviço 
(ATS). Em campanha 

junto com outras 
categorias, os bancários 

e os trabalhadores 
brasileiros garantiram  

o 13º salário

1982
Unificação da 

data base de toda 
a categoria em
1º de setembro

95 bancáriacategoriaanos conquistasdeda
1985

Formação do primeiro 
Comando Nacional e 

deflagração da primeira 
greve nacional da história 

da categoria após o regime 
militar. Bancários da Caixa 
conquistam a jornada de 

seis horas e o direito à 
sindicalização

Avanços só vieram com a luta de muitas gerações de bancários e bancárias.
Participe você também dessa história de conquistas, ao lado do Sindicato.
Acesse www.spbancarios.com.br e faça sua sindicalização!

1981
Conquista 
do auxílio-

creche 

1962
Fim do 

trabalho aos 
sábados

1983
Criação da  

Central Única dos 
Trabalhadores 

1994
Conquista do 

vale-alimentação

1992
Assinatura 
da primeira 

Convenção Coletiva 
de Trabalho válida 

para todo o país

2006
Pela primeira vez, BB 

e Caixa assinam a 
Convenção Coletiva de 

Trabalho com os demais 
bancos. Implantação de 
grupo de trabalho para 
debater assédio moral

2015
Mais um ano consecutivo de 

aumento salarial acima da inflação, 
além de reajuste ainda maior para 

vales refeição, alimentação e 13ª 
cesta. Combate ao assédio moral 
e às metas abusivas segue com a 
conquista de uma nova cláusula 

que  trata de ajustes na gestão das 
instituições de modo a reduzir as 

causas de adoecimento

2012
Afastados por problemas de 

saúde, que ficam sem o salário e 
sem o benefício do INSS enquanto 
aguardam perícia ou devido à alta 

programada, passam a ter sua 
remuneração mantida. Realização 
do novo Censo da Diversidade com 

o objetivo de averiguar as condições 
de mulheres, negros e PCDs nas 

empresas

Sindicato conquista o abono-
assiduidade, que garante o 

direito a folgar um dia durante o 
ano. O combate ao assédio moral 

é ampliado com a proibição 
de envio de mensagens aos 
celulares dos funcionários 

para a cobrança de metas. Foi 
conquistada a não devolução do 

adiantamento emergencial de 
salário para os afastados por 

doença ocupacional 

2013

2
anos

Censo
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Apresentado por Ivone Silva, presidenta do Sindicato, o pro-
grama MB com a Presidenta, exibido às 18h de segunda-feira 16, 
foi especial em comemoração aos 95 anos do Sindicato.

Dirigentes sindicais e bancários das cinco maiores instituições 
do país lembraram os principais acontecimentos que marcaram 
a categoria, os desafios da entidade para os próximos anos e a 
importância de se manter um Sindicato forte, com o apoio dos 
trabalhadores na luta contra a retirada de direitos.

Também durante o programa, foram sorteados 17 prêmios 
doados a sindicalizados por empresas parceiras que fizeram 
questão de participar dessa comemoração (veja relação abaixo).

O sorteio foi ao vivo e presenteou os bancários em duas 
categorias, os que se sindicalizaram até 30 de janeiro deste 

ano, e os que se associaram de 31 de janeiro a 
14 de abril de 2018.

Confira ao lado os ganhadores deste primeiro sorteio. Fi-
quem ligados, durante este mês de abril, outros bancários 
sindicalizados poderão ser contemplados. 

Bancários sócios ganham prêmios
Sorteio foi durante o MB com a 
Presidenta e contemplou 17 associados. 
Ainda neste mês haverá mais sorteios

95 anos
VEJa os PRIMEIRos GanHaDoREs Do 
soRTEIo REaLIZaDo PELo sInDICaTo*

1 Tablet
Flávia Alves da Silva (Bradesco)

1 Passeio de balão para um casal
Rodrigo Silva Barros (Caixa)

1 Celular samsung  J7 
henrique de Brito Bezerra (Itaú)

1 Celular samsung  J7 
Elaine zanini Pereira (Bradesco)

1 Celular samsung  J7 
Ed Carlos dos Santos (Bradesco)

1 Celular samsung  J7 
gabriella Vitor de M. Rosa (Itaú)

1 Violão
Amantino Cesário Praça (Bradesco)

1 Vale-compra da Hering 
Larissa Rieko Matsuba gusicuma (Itaú)

1 Power Bank + 1 lancheira
Ricardo Rivadeo garcia (Caixa)

1 Bicicleta  
Érica Pinelli (Itaú)

1 Passeio de Rafting para casal
Fernando zeneti Chaves (Itaú)

1 Power bank + 1 lancheira
Camila Pereira Alexandre (Santander)

1 Final de semana para casal no 
Chalé Estrela do Mar (Ubatuba)

Eduardo Victor Martins (Banco do Brasil)

1 Final de semana para casal no 
Chalé Estrela do Mar (Ubatuba)

Alex Antônio de godoy Mazella (BB)

1 Final de semana para casal 
no Chalé Estrela do Mar (Ubatuba)

Letícia gomes de Sá (Itaú)

1 Final de semana para casal no 
Refúgio das Toninas (Ubatuba)

gisleine Ferreira (Santander)

1 Final de semana para casal no 
Hotel saveiros (Ubatuba)

Luciane Regina Doval (Bradesco)

www.spbancarios.com.br
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EMPRESAS PARCEIRAS NO ANIVERSÁRIO DO SINDICATO

Final de semana em Ubatuba 
com acompanhante

Power bank,  
lancheirinhas  

e kit caneta

Final de semana 
para casal com café 
da manhã incluso

Diária para casal 
ou família de até 

cinco pessoas

Vale Viagem

Ingressos para a peça de  
teatro Improvável

Sessões de podologia, 
reflexologia, design 
de sobrancelhas e 

massagem relaxante.

Vale presente de R$120,00 Bicicleta para adulto

Sessões de Reiki, 
Cromoterapia e Hatha Yoga.

Sessões de 
drenagem 
linfática, 

criolipólise e 
limpeza de pele

Livros, sessão de coaching 
vocacional e terapia energética

VIP de 1 mês 
de academia

Cesta de doces: goiabinhas, 
biscoitos  de coco, bombons, 
biscoitos de doce de leite

Samsung Galaxy J7 

Samsung Galaxy J7 

Samsung Galaxy J7 

Samsung Galaxy J7 

Violão

1 mês de Freepass  
de academia

Freepass mensal 
de academia

Vôo duplo  
de balão

1 diária/casal na pousada 
Pé na Terra + passeios

Ingressos 
individuais

Ingressos 
individuais
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