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A Faculdade 28 de Agosto está com inscrições aber-
tas para pós-graduação com dois cursos voltados 
para bancários: Finanças e Gestão de Riscos, e 

Relações de Consumo e Direito do Consumidor, com 
duração de 18 meses cada.

Na parceria, os bancários sindicalizados que fizerem a 
pré-incrição até dia 14 de fevereiro terão 30% de des-
conto nas mensalidades dos cursos. Neste caso, o valor 
será de R$ 840 por mês. Após o dia 14, o desconto para 
associados será de 20% (R$ 960 por mês).

O bancário sindicalizado ou seu dependente já po-
de se inscrever pelo site: faculdade28deagosto.com.br/ 
pos-graduacao/. Quem quiser conhecer melhor os cur-
sos também pode participar de palestra, que ocor-
rerá no dia 14 de fevereiro, às 19h30, na 28A (Rua 
São Bento, 413, Centro). Neste dia, o professor André 
Accorsi vai apresentar os cursos e tirar as dúvidas dos 
candidatos. Accorsi é coordenador do curso de gradu-
ação em Administração da 28A (saiba mais sobre Ad-
ministração na 28A aqui: bit.ly/AdministracaoFaculda 
de28A) e doutor em Administração pela FEA-USP. Pa-
ra outras informações, fale com a 28A via WhatsApp: 
11 99828-3809.

Duas opções para você 
O curso de Finanças e Gestão de Riscos tem como 

público-alvo profissionais que atuam ou estejam in-
gressando em atividades relacionadas à gestão de riscos, 
com aulas às terças e quintas, das 19h às 22h30, sob a 
coordenação do professor André Accorsi, que além do 
doutorado em Administração, conta com a experiência 
de mais de 20 anos de trabalho em instituições finan-
ceiras. 

Já o curso de Relações de Consumo e Direito do Con-
sumidor terá aulas às segundas e quartas, também a 
partir das 19h30, e é voltado para bancários com curso 
superior e outros profissionais com curso superior, além 
de advogados e profissionais da área jurídica. A coorde-
nação é do professor Camilo Onoda Caldas, que tem 
mestrado e doutorado em Direito (USP) e Pós-Douto-
rado pela Universidade de Coimbra (Portugal). 

Parceria com a Faculdade 28 de Agosto 
é válida a partir da pré-inscrição para o 
curso, que vai até 14 de fevereiro. Aulas 
começam em marçoSindicatogarante
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As ameaças de morte cons-
tantes contra o deputado fede-
ral Jean Wyllys evidenciam que 
nossa democracia ainda preci-
sa se fortalecer. E muito. 

Primeiro parlamentar assu-
midamente gay a defender a 
agenda LGBT no Congresso 
Nacional, se tornou um dos 
principais alvos de grupos re-
ligiosos e conservadores, prin-
cipalmente nas redes sociais. 
Após o golpe contra a presi-
denta Dilma, esteve à frente de 
tantas mobilizações em defesa 
da democracia. Mas decidiu, 
por segurança, sair do Brasil. 

Não há democracia sem li-
berdade. Durante a ditadura, 
as lutas rurais protagonizadas 
por trabalhadores, lideranças 
de movimentos sociais e sin-
dicais e defensores de direitos 
humanos foram criminaliza-
das.  

Não podemos aceitar a viola-
ção dos direitos das mulheres, 
negros e LGBTs. O direito à livre 
manifestação é uma garantia 
prevista na Constituição Fede-
ral de 1988. E vale para todos. 

Da Justiça, esperamos que 
cumpra o seu papel na garan-
tia dos direitos constitucionais 
de todos os cidadãos, indepen-
dentemente de sua 
raça, classe social, 
gênero ou orien-
tação política.

Ivone Silva
Presidenta do 

Sindicato

AO LEITOR

Frágil  
democracia 
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Mais uma vez o Sindicato foi 
às ruas para cobrar novas con-
tratações para a Caixa. Desta 
vez, foi distribuída carta aberta 
à população e realizada a coleta 
de assinaturas na agência Nossa 
Senhora de Guadalupe, no Jar-
dim Helena, zona leste de São 
Paulo, cobrando mais empre-
gados para a Caixa.

“É fundamental ampliarmos 
o número de bancários no 
banco público para fortalecer a 
instituição e melhorar o atendi-
mento. Muitas agências, como 

esta, estão superlotadas, o que 
acarreta sobrecarga de trabalho 
para os bancários. Esta situação 
só se resolve com o aumento 
no número de trabalhadores”, 
explicou a dirigente sindical Vi-
vian Sá.

A convocação dos aprovados 
no concurso de 2014 é uma an-
tiga reivindicação dos trabalha-
dores e do movimento sindical, 
que consta no Acordo Coletivo 
de Trabalho de 2015, mas que 
nunca foi cumprida. Desde 
2014, quando atingiu o ápice 

do número de empregados, o 
banco público eliminou mais 
de 15 mil postos de trabalho, 
passando de 101 mil para os 
atuais 86 mil. Esse movimento 
de redução motivou inúmeros 
protestos do movimento sindi-
cal.

Diante da falta de bancários 

e da sobrecarga de trabalho, a 
direção da Caixa informou, 
via intranet, que irá contratar 
os concursados de 2014. Uma 
reunião entre os representantes 
dos empregados e do banco se-
rá realizada em 1º de fevereiro, 
quando serão cobrados esclare-
cimentos sobre o anunciado.

A votação do segundo turno 
da eleição para Conselheiro de 
Administração Representante 
dos Funcionários (Caref) do 
Banco do Brasil vai até o dia 
31. Débora Fonseca, que tem 
apoio do Sindicato e Contraf-
-CUT, conquista cada vez mais 
adesões à sua candidatura.

Rafael Matos, primeiro Caref 
do BB, ressalta a importância 
da unidade em torno da candi-
datura de Débora. “Além de ter 
todo potencial necessário para 
o exercício da função, ela con-
ta com o apoio da maior parte 
das entidades representativas.”

Marcel Barros, diretor eleito 
da Previ, faz coro. “Ela tem res-
paldo das entidades e disposi-
ção para representar e defender 
o interesse de todos os traba-
lhadores.”

Rita Serrano, conselheira elei-
ta para o Conselho de Admi-
nistração da Caixa Econômica 
Federal, lembra da importância 
da valorização das mulheres. 
“Débora tem compromisso 
com a defesa do direito dos 
funcionários e a defesa do BB 
público. É importante destacar 
que temos pouquíssimas mu-
lheres ocupando espaços em 
conselhos de administração.”

“Ela materializa a luta e a re-
presentatividade para ser a nos-
sa voz na alta gestão do BB”, 
diz Paula Goto, diretora eleita 
da Previ.

Quem é - Débora Fonseca 

é bacharel em Comunicação 
Social, tecnóloga em Gestão 
de Recursos Humanos, com 
MBA em Gestão Bancária e 
Finanças Corporativas, CPA-
10 e CPA-20. A bancária tem 
compromisso real com as de-
mandas e valorização dos fun-
cionários.   

Sindicato protesta por contratações
Dirigentes distribuíram carta aberta à 
população e abaixo-assinado por mais 
empregados no banco público em agência 
na zona leste

CAIXA

Caref: Débora Fonseca 
ganha novos apoios
Comprometida com 
os funcionários, 
bancária foi a mais 
votada no primeiro 
turno; pleito vai até 
o dia 31

BANCO DO BRASIL DIGITAL

Quer ficar por dentro 
de todas as informações 
relevantes para a categoria 
bancária e para o mundo 
do trabalho; conhecer os 
seus direitos, conquistados 
com muita luta; e ainda 
ficar ligado nos diversos 
benefícios que só o bancá-
rio associado ao Sindicato 
possui? Não perca tempo 
e conecte-se já ao site e 
redes sociais do Sindicato: 
Site (www.spbancarios.com.
br); Facebook (facebook.
com/SPBancarios); Twitter 
(twitter.com/spbancarios); 
Instagram (@spbancarios); 
WhatsApp (11 97593-
7749); e inscreva-se no 
youtube.com/spbancarios. 

Conecte-se 
ao Sindicato

/spbancarios /spbancarios
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Em 2018 o setor bancário eliminou 2.929 postos de trabalho, 
1.389 vagas apenas em dezembro. Os dados são do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged). 

Durante o ano, o salário médio dos demitidos equivalia a  
R$ 6.774, enquanto a remuneração média dos admitidos cor-
responde a R$ 4.327. Isso significa que os novos funcionários 
foram contratados ganhando 36% menos do que os demitidos.

“Os bancos valorizam a meritocracia e exigem que os empre-
gados se esforcem, se qualifiquem, batam metas inatingíveis, mas 
tudo isso para lá na frente jogarem na rua os que foram promovi-
dos e passaram a ganhar mais. É um contrassenso absurdo”, pro-
testa Marta Soares, diretora executiva do Sindicato dos Bancários 
de São Paulo, Osasco e Região e bancária do Itaú.

A fim de reduzir custos com pessoal, o Itaú está passando por um processo de 
reestruturação executado simultaneamente à incorporação do Citibank que está 
resultando em muitos problemas e adoecimentos entre os bancários. 

Áreas vinculadas a processos estão sendo terceirizadas. Esses trabalhadores não 
têm pleno domínio das funções, o que está gerando sobrecarga nos bancários. 

Em diversas áreas, muitos empregados com deficiência foram demitidos, e 
o banco não recontratou para a mesma função trabalhadores com deficiência, 
como exige a lei. 

Nas áreas de tecnologia, o banco efetuou a contratação massiva de prestadores 
de serviço como pessoas jurídicas, que não possuem as mesmas conquistas da 

categoria bancária. 
Com a automação, terceirização e pejotização de áreas inteiras, os bancários 

têm de se virar para procurar vaga em outro setor, nos processos seletivos inter-
nos, em um prazo máximo de 45 dias. Do contrário, serão demitidos. 

“Como maior banco priva-
do do país, o Itaú acaba dando 
o tom para os outros bancos, o 
que gera ainda mais preocupa-
ção”, alerta o dirigente sindical 
Júlio César Silva Santos. 

Leia mais: bit.ly/reestrutura 
cao-itau 

Bancos eliminam quase 3 
mil vagas em 2018

Reestruturação afeta bancários
ITAÚ
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O Sindicato recebeu de-
núncia de que gerentes do 
Santander são obrigados a 
ir até feiras livres para ven-
der máquinas Getnet e abrir 
contas. Além disso, precisam 
tirar fotos com feirantes para 
provar que estão realizando o 
trabalho.

 “É um absurdo inédito. 
Trabalhadores estão sendo 
expostos em local aberto, de-
baixo de um sol de quase 40º, 

sem segurança, com risco de 
sofrerem sequestros ou qual-
quer outra violência”, indig-
na-se a dirigente do Sindica-
to e bancária do Santander 
Maria Lellis. “Além disso, as 
agências sofrem com sobre-
carga de trabalho. Tirar um 
gerente para vendas em feiras 
livres só agrava o problema”, 
acrescenta.

No dia 17, o Sindicato 
entrou em contato com a 

área de relações sindicais do 
banco, que se comprometeu 
a “atuar imediatamente para 

entender e corrigir” o pro-
blema. Entretanto, a prática 
continua a ocorrer.

“Cobramos do Santander 
providências para que essa 
prática se encerre, preservan-
do assim seu capital humano 
que, segundo seu presidente, 
é o que possui de mais valio-
so”, conclui a dirigente.

Denuncie - Caso o bancário 
seja obrigado a vender pro-
dutos em feiras livres, ou ou-
tro ambiente externo, deve 
fazer a denúncia ao Sindica-
to por meio de um dirigente, 
Central de Atendimento (11 
3188-5200) ou WhatsApp 
(11 97593-7749). O sigilo é 
garantido. 

Gerentes têm de vender até em feiras 
Enfrentando calor, bancários têm de 
tirar "selfies" para provar que realizam o 
trabalho; Sindicato cobra o fim da prática

SANTANDER

Os bancários do Bradesco 
que utilizam seus próprios 
veículos para realizar visitas 
comerciais para a instituição 
terão um reajuste de 19,4% 
no valor do quilômetro ro-
dado, que passará de R$ 0,72 
para R$ 0,86 por litro. O au-
mento é fruto de negociação 

da Comissão de Organização 
dos Empregados (COE) e o 
banco.

“A pressão dos trabalhadores 
foi essencial para que o Bra-
desco reajustasse o valor do 
reembolso, uma reivindicação 
constante dos funcionários 
que precisam usar veículo pró-

prio para trabalhar e que viam 
os combustíveis aumentando 
e o reembolso no mesmo va-
lor”, diz a dirigente do Sindi-
cato, Sandra Regina.

De acordo com o Bradesco, 
o valor é baseado em pesquisa 
de mercado e leva em conside-
ração o desgaste do veículo.

Sindicato cobra e valor do 
km rodado aumenta
Trabalhadores que utilizam veículo próprio para visitas pelo banco 
terão aumento de 19,4% no valor do reembolso

BRADESCO CAGED
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Além de fortalecer a luta por novas 
conquistas e manutenção dos direitos 
previstos na CCT, ser sócio do Sindi-
cato ainda garante descontos em mais 
de 900 empresas e serviços, dos mais 
diversos ramos. Como início de ano 
é época de férias e também de reno-
var os planos para a carreira, separa-
mos uma série de dicas de pousadas 
e hotéis, e também de faculdades, 
para quem quer dar um up na vida 
profissional. Todos com ótimos 
descontos para sindicalizados 
e seus dependentes.

Férias – O Sindicato 
tem parcerias com deze-
nas de pousadas, hostels 
e hotéis no litoral brasileiro 
e em bucólicas cidadezinhas 
no campo. Em Paraty, entre ou-
tros, tem a Casa de Iaiá Hostel, com 
15% de desconto (facebook.com/Casa-
deiaiaHostel). Ainda no litoral do Rio, 
em Arraial do Cabo, sindicalizados e 
suas famílias têm 20% na Marina dos 
Anjos (www.marinadosanjos.com.br); 
e em Angra dos Reis (RJ), o descon-
to é de 10% à vista (bit.ly/Pousada 
Canto).

As opções no litoral paulista tam-
bém são variadas. Em Ubatuba tem o 
Chalé Estrela do Mar, com desconto 
de 10% em qualquer época do ano 
(www.chalesestreladomar.com.br).

Quem gosta mais de verde que de 
mar, pode usufruir da promoção do 
Eco Hostel Cantareira, com 10% de 

desconto (www.facebook.com/ecohos 
telcantareira) ou ainda no Hotel 
Mantovani, em Águas de Lindoia, 
que oferece 15% (www.hotelmanto 
vani.com.br), e também na Pousada 
da Gibinha, em Campina do Mon-
te Alegre, 15% (www.pousadadagibi 
nha.com.br). Todos em São Paulo.

Se quer viajar para mais longe, é só 
aproveitar os descontos nos pacotes de 
viagem nacionais e internacionais da 

Unisoli, com 6% (www.unisoli.
com.br), ou ainda nos pacotes 

da CVC Santa Cecília, que 
oferece 8% à vista e 5% 
parcelado, para o Brasil e 
outros países (www.face 
book.com/Cvcsantacecilia).

Faculdades – Além dos 
cursos da Faculdade 28A (veja 

capa), os convênios do Sindica-
to incluem descontos de até 60% 
(para alunos ingressantes) em di-
versas instituições de ensino como 
a Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie, com 10% na pós (www.
mackenzie.br), a Universidade São 
Judas, 50% na graduação e 30% 
na pós   (www.usjt.br), a Univer-
sidade Anhembi Morumbi, 20% 
graduação e 20% pós (portal.anhem 
bi.br), e a Uninove, 10% graduação 
(www.uninove.br). Veja mais em bit.
ly/descontosUniversidades.

Confira todos os estabelecimento 
com desconto para sindicalizados 
no bit.ly/DescontosSindicalizados. 

Descontos nas férias e nos estudos
Parcerias do Sindicato com agências de viagens, pousadas e hotéis garantem 
preços mais baixos para sindicalizados e dependentes em todo o país; e ainda 
mensalidades menores em faculdades renomadas. Confira!

SEJA SÓCIO
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TORNEIO DE PESCA INDIVIDUAL
Bancários sindicalizados 
têm até 28 de fevereiro pa-
ra se inscrever no 18º Tor-
neio de Pesca Individual, 
nas categorias masculina 
e feminina. O evento é em 
9 de março, no Pesqueiro 
Maeda, em Itu. A taxa é de 
R$ 150 por pessoa e pode ser dividida em até 
3 vezes no cheque. Quem apresentar dois 
novos sindicalizados não paga. Mais informa-
ções pelo 3188-5338, com Edson Piva.

CINEMARK MAIS BARATO
O bancário sócio compra com até 50% de 
desconto vale-ingresso para assistir a filmes 
na Rede Cinemark. Para filmes em 2D, o valor 
é de R$ 15 cada vale-ingresso. Já os ingres-
sos para filmes em 3D valem R$ 23 cada. O 
sindicalizado pode levar até 6 unidades por 
compra. As entradas são válidas em todas 
as salas, exceto as do Iguatemi SP, Bradesco 
Prime Cidade Jardim e XD, sem restrição de 
horário ou dia da semana. Mais informações 
pelo 3188-5200 ou via WhatsApp 11 97593-
7749.

MAKE DE GRAÇA
Quer aperfeiçoar 
a técnica de ma-
quiagem e apren-
der uma make 
festa? Já pode 
se inscrever no 
Workshop minis-
trado pela con-
sultora de beleza 

Mary Kay, Renata Cereser, parceira do Sindi-
cato no Clube de Vantagens. O curso será dia 
22 de fevereiro, às 19h, na sede do Sindicato 
(Rua São Bento, 413, Ed. Martinelli, Centro), 
totalmente gratuito. Mais informações pelo 
3188-5200 ou no email florice@spbancarios.
com.br. Vagas limitadas!

CAFÉ DOS BANCÁRIOS
O Café dos Bancários está com agenda de 
shows bem variada em fevereiro. Abrindo o 
mês, tem Paula Baak, com o melhor do pop 
rock, no dia 1º. Na sexta-feira 8, tem samba 
com Felipe Doro. Nos dias 15 e 22, é a vez do 
sambista Alex Vianna, já entrando no clima 
do carnaval. Os shows são a partir das 19h30 
e bancário sindicalizado tem 10% na hora de 
pagar a comanda.

          PROGRAME-SE

          PREVISÃO DO TEMPO

20ºC
34ºC

21ºC
35ºC

22ºC
35ºC

22ºC
34ºC

20ºC
28ºC

qua qui sex sáb dom

SANTA CECÍLIA

 u Arraial do Cabo

 u Pousada da Gibinha

 u Eco Hostel Cantareira

TORNEIO DE

   PESCA ESPORTIVA
              D@S BANCÁRI@S

201918º


