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C inema ou Netflix de graça, bicicleta, cami-
sa oficial do time do coração, Playstation 4, 
Smart TV, notebook, iPhone. Esses são al-

guns dos prêmios que o bancário associado ao Sindi-
cato pode ganhar, juntando pontos de sindicalização.

Não é sorteio. Cada vez que apresenta um co-
lega para participar da entidade, o sindicalizado 
ganha um novo ponto. Ele pode escolher trocar 
logo, por ingresso do Cinemark, ou deixar acu-
mular para alcançar prêmios cada vez melhores 
(veja tabela ao lado).

Os pontos ficam disponíveis para consulta na pá-
gina do associado e não têm prazo de validade. Ou 
seja, quanto mais tempo participa do Sindicato e 
mais colegas apresenta, mais aumenta a possibilida-
de de uma boa premiação.

“A importância da participação dos trabalhadores 
é fundamental diante das ameaças impostas à cate-
goria após o golpe. Precisamos de todos os bancários 
para fortalecer a luta pelos empregos, por nossos di-
reitos, vales refeição, alimentação, PLR. Tudo está 
em risco”, lembra a secretária de Finanças do Sindi-
cato, Maria Rosani Gregorutti.

“Além disso, o bancário que é sócio tem muitas 
vantagens: o Café dos Bancários (Rua São Bento, 
413) só para ele e seus convidados, a premiação por 
bônus e mais de mil convênios de descontos com 
cinemas, parques, teatro, livrarias, escolas, universi-
dades e centenas de outros serviços. E vale para o 
sindicalizado e todos os seus dependentes. Ou seja, a 
mensalidade é paga facilmente pelo trabalhador que 
utiliza um desconto desses”, explica a dirigente. 

Garantir
direitose ainda

ganhar prêmios!
Bancários ganham pontos ao apresentar novos colegas para 
participar do Sindicato; além de fortalecer a luta nessa conjuntura 
tão difícil para a categoria, associado tem descontos em hotéis, 
pousadas, academias, escolas, universidades e centenas de serviços

#sejaosindicato
Ser sindicalizado é tudo de bom! Ganhar 

prêmios, centenas de descontos e ainda dar 
força e representatividade ao Sindicato. Em 
2018, muita coisa está em jogo. No dia 31 de 
agosto vence o acordo de dois anos que, até 
agora, garantiu aos bancários uma série de 

direitos ameaçados pela nova legislação tra-
balhista feita de encomenda por Temer para 
banqueiros e maus empresários. 

Só juntos, com a força que os trabalhado-
res têm – mas por vezes ignoram –, haverá 
chance de manter empregos, direito a se 

aposentar, PLR, vales refeição, alimentação, 
13ª cesta, auxílio-creche/babá, defender os 
bancos públicos.

Seja o Sindicato, participe: peça sua ficha de 
sindicalização a um representante do Sindica-
to ou acesse spbancarios.com.br/sindicalize-se.
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Para marcar o aniversário 
de 157 anos da Caixa, foi lan-
çado o Comitê Estadual em 
Defesa do banco público. No 
ato, na sexta-feira 12, na Ave-
nida Paulista, foram distri-
buídas cartilhas à população 
sobre a importância da insti-
tuição para toda a sociedade 
e coletadas assinaturas em de-
fesa dos bancos públicos. Di-
rigentes sindicais, bancários, 
integrantes de movimentos 
de luta por moradia e popu-
lares deram um abraço sim-
bólico na agência do banco 
localizada no número 1.842 
da avenida, sob uma revoada 
de balões azuis e laranjas.

“Além do lançamento do 
Comitê, fizemos uma discus-
são com a população sobre a 

importância da Caixa, que fi-
nancia 70% da habitação do 
país, tem 40% da poupança e 
é um banco que, além de co-
mercial, tem uma tarefa social 
que os outros não fazem”, cri-
tica Dionísio Reis, diretor do 
Sindicato.

“A Caixa é importante em 
toda a cidade de São Paulo, 
mas lá na Yervant (Kissaji-
kian, em Cidade Ademar, 
zona sul da capital paulista), 
por exemplo, é o único ban-
co público para apoiar as ins-
crições de moradia, os apo-
sentados e os microempreen-

dedores da região”, ressaltou 
Kardec de Jesus, presidente 
da Apcef-SP.

A luta continua – Na quin-
ta-feira 18, novamente na 
região da Paulista, serão dis-
tribuídos informativos para 
esclarecer sobre a importân-
cia do banco 100% públi-
co. Quem quiser participar 
como voluntário na entrega 
dos materiais, basta acessar 
bit.ly/atosaniversariocaixa e 
fornecer nome e telefone. Os 
dirigentes do Sindicato en-
trarão em contato. 

Quando começa um novo 
ano, em geral pensamos no 
que precisa mudar, em como 
será nossa vida. 2018 será um 
ano crucial para dar resposta 
a uma das mais importantes 
perguntas que devemos nos 
fazer: que Brasil queremos?

Pesquisas mostram o povo 
descrente, sofrendo com o 
golpe de Temer e um projeto 
que jamais seria eleito, des-
truindo o patrimônio nacio-
nal, acabando com empregos, 
reduzindo direitos, arrasando 
o Estado, os serviços públicos.

Mas Temer não fez nada so-
zinho. Deputados e senadores 
são, na maioria infelizmente, 
representantes dos banquei-
ros, dos maus empresários, 
de bancadas que não têm 
qualquer compromisso com a 
maioria do povo brasileiro.

Em outubro teremos elei-
ções e uma chance fantástica 
de mudar essa trágica situa-
ção de miséria e desemprego 
no país. O Sindicato recomen-
da: nenhum dos parlamen-
tares que votaram a favor 
da reforma trabalhista e da 
terceirização deve voltar ao 
Congresso Nacional. Participe, 
informe-se por fontes confiá-
veis e vote em can-
didatos compro-
metidos com o 
Brasil dos tra-
balhadores.

Ivone Silva
Presidenta do 

Sindicato

AO LEITOR

O Brasil que 
queremos
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A Superintendência São Pau-
lo Capital do BB garantiu que 
o Programa de Adequação de 
Quadros (PAQ) não causará 
descomissionamentos na capi-
tal paulista. Também assegurou 
que os funcionários envolvidos 
na realocação não passarão por 
processo seletivo para ocupar 
cargos em lateralidade. 

O Sindicato está acompa-
nhando. Dúvidas ou descum-
primentos devem ser comuni-
cados pelo Assuma o Controle 
ou WhatsApp (11) 97593-
7749. O sigilo é absoluto.

Na reunião, no dia 9, a Super 

SP Capital informou que fo-
ram criadas 17 novas vagas de 
gerentes-gerais que resultarão 
em movimentação em cascata.

O banco garantiu que todos 
que concorrerão a cargos de ge-
rentes de relacionamento terão 
prioridade para continuar com 
suas carteiras. E assegurou que 
o bancário que não aceitar, terá 
a vaga em comissionamento. 

O problema é que essas vagas 
estão no Centro Empresarial 
São Paulo (Cenesp), na distante 
e de difícil acesso Avenida João 
Dias, o que gerou protestos dos 
representantes do Sindicato.

Vagas – A Gestão de Pessoas 
(Gepes) informou que serão 
criadas cerca de 100 vagas pa-
ra gerentes de relacionamento 
Estilo, de serviço e de atendi-
mento. A criação de uma nova 
gerência de consultoria e inves-
timentos abrirá 53 vagas.

A Super SP Capital garantiu 
a existência de 350 vagas não 
preenchidas para cargos de es-

criturários na cidade, assegurou 
que todos os assistentes serão 
mantidos nos cargos e comu-
nicou a existência de 40 vagas 
para ascensão ou descenso. 

Segundo informe da Dipes 
(Diretoria de Pessoas), todas as 
unidades estão buscando apro-
veitar os caixas que concorre-
rem para assistentes. 

PAQ não descomissionará em São Paulo
Banco garante que número de vagas em 
comissão é equivalente à quantidade de 
funcionários que serão realocados

BANCO DO BRASIL

Comitê estadual em defesa do banco
Lançamento no dia 12 
contou com Sindicato, 
Apcef-SP, movimentos 
por moradia e mais 
defensores

CAIXA FEDERAL

/spbancarios /spbancarios

Contencioso:
cadê a
solução?

+ bit.ly/paqbb

Em ofício assinado pelo di-
retor do Sindicato e coorde-
nador da CEE/Caixa, Dionísio 
Reis, o movimento sindical 
bancário cobrou do presiden-
te da Caixa, Gilberto Occhi, e 
do vice-presidente de Gestão 
de Pessoas, Marcos Jacinto, 
solução para o contencioso 
da Funcef. O documento, 
enviado ao banco no dia 11, 
cobra em caráter de urgência 
a formação de um grupo de 
trabalho entre patrocinadora 
(Caixa) e representantes dos 
participantes. Dados do ba-
lanço da Funcef, relativos ao 
terceiro trimestre de 2017, 
mostram a absurda situação 
do passivo trabalhista gerado 
pela Caixa. Leia mais: bit.ly/
contenciosofuncef.

 u À direita, dirigentes cobram garantias para os funcionários do BB

 u Ato em defesa da Caixa no aniversário de 157 anos do banco público 
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A campanha de vacinação 
contra a febre amarela será re-
alizada no estado de São Paulo 
de 3 a 24 de fevereiro. Foram 
confirmadas 13 mortes autóc-
tones (do próprio estado) pela 
doença desde janeiro do ano 
passado. Outras seis são casos 
importados, segundo boletim 
epidemiológico do governo 
paulista atualizado na segun-
da-feira 8. Ao todo, 58 casos 
foram confirmados em SP (29 
autóctones e 29 importados); 
há 11 casos e quatro mortes 
sob investigação.

Cerca de 4,9 milhões de ci-
dadãos a partir dos dois anos 
de idade devem receber a dose 
fracionada – válida por oito 
anos e adotada na tentativa de 
ampliar a imunização. E 1,4 
milhão, a dose padrão desti-
nada a crianças de 9 meses a 

menores de dois anos, pessoas 
com condições clínicas espe-
ciais (HIV/Aids, no final do 
tratamento de quimioterapia, 
pacientes com doenças hema-
tológicas, entre outras), ges-
tantes e viajante internacional 
(deve apresentar comprovante 
de viagem no ato da vacina-
ção). No caso dos idosos, de-
verá ser aplicada após avalia-
ção dos serviços de saúde. A 
vacina é contraindicada para 
pacientes em tratamento de 
câncer, pessoas com imunos-
supressão ou com reação alér-

gica grave à proteína do ovo. 
Confira no bit.ly/vacinaFA as 

cidades do estado de São Paulo 
onde ocorrerá a vacinação.

Sintomas – A febre amare-
la causa dor de cabeça, febre 
baixa, fraqueza, vômitos, dores 
musculares, nas articulações e 
icterícia: cor amarelada na pele, 
nas membranas mucosas (co-
mo o interior do nariz e da bo-
ca) ou nos olhos. Se agravada, a 
doença pode causar inflamação 
no fígado e nos rins, hemorra-
gias e levar à morte. 

Quem precisa tomar a vacina?
Governo adotará 
dose fracionada, 
válida por oito anos, 
na tentativa de 
ampliar imunização

FEBRE AMARELA

Entre 2003 e 2016 o salário mínimo teve valorização real de 
77,18%. Essa política de reajustes, negociada pelo movimento 
sindical durante o governo Lula, ajudou a aumentar o poder 
de compra da população mais pobre, além de ser um fator de 
distribuição de renda. 

Nos dois últimos anos foi interrompida, penalizando a po-
pulação mais pobre, aposentados e pensionistas. 

Dados da subseção do Dieese na Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) mostram 
que se desde 1995 o piso nacional tivesse sido 
reajustado apenas pela inflação cor-
responderia a R$ 459, quase R$ 500 
menos que o atual valor (R$ 954). 

A tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) perma-
necerá sem correção, informou na quinta 11 a Receita Federal. 
Para 2018, a faixa de isenção ficará nos mesmos R$ 1.903,98.

De acordo com cálculos do Sindicato Nacional dos Audito-
res Fiscais da Receita Nacional (Sindifisco), a defasagem acu-
mulada entre 1996 e 2017 chega a 88,4%, de acordo com a 
correção pela inflação (IPCA) nesse período. A isenção seria 
para quem ganha até R$ 3.556,56. 

“Os trabalhadores são os que mais perdem: são tributados 
na fonte, enquanto os mais ricos não pagam impostos sobre os 
dividendos de suas ações, por exemplo”, critica Marta Soares, 
diretora do Sindicato. Leia mais no bit.ly/Ir2018. 

Salário mínimo mais baixo

Tabela do IR sem correção

ARROCHO

SEU BOLSO

17 a 23 de janeiro de 2018

A Faculdade 28A está com 
inscrições abertas para o Pro-
cesso Seletivo Continuado do 
curso de graduação em Admi-
nistração para você garantir sua 
vaga já em 2018. As inscrições 
custam R$ 50 e podem ser fei-
tas até 23 de janeiro. As provas 
serão no dia 24 de janeiro.

Bancários sindicalizados têm 
60% de desconto em todas as 

mensalidades do curso, válido 
também para filhos ou depen-
dentes. Trabalhadores filiados à 
CUT têm 50% de desconto. 
Inscreva-se pelo faculdade28de 
agosto.com.br.

Enem – Para garantir a vaga no 
curso de Administração também 
é possível usar a nota do Exame 
Nacional do Ensino Médio, o 
Enem. Nesse caso, não há taxa 
de inscrição e a solicitação pode 
ser feita até 19 de janeiro. Serão 
aceitas as notas obtidas nos exa-
mes de 2015, 2016 ou 2017 de 
candidatos que tiverem obtido o 
mínimo de 450 pontos na reda-

ção do Enem. Esses não precisa-
rão realizar outra prova seletiva.

Administração – A proposta 
da Faculdade 28 de Agosto é 

oferecer um curso inovador, 
comprometido com a quali-
dade. Além do rigor técnico, 
a 28A oferece o compromisso 
de formar cidadãos conscien-
tes aptos a ocuparem de for-
ma qualificada o mercado de 
trabalho. 

O curso é matutino ou no-
turno e dura oito semestres, 
com aulas no centro de São 
Paulo, do ladinho do metrô 
São Bento, no Edifício Marti-
nelli (Rua São Bento, 413).

Para saber mais, envie um 
WhatsApp para (11) 99828-
3809 ou ligue (11) 3372-
1240. 

Ainda dá tempo de garantir sua vaga
Com Enem você pode 
ingressar no curso 
de Administração; 
sindicalizados têm 
60% de desconto

FACULDADE 28A
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Nestas férias, bancários sindicalizados e seus 
dependentes podem relaxar e usufruir de 
uma série de descontos em hotéis e pousa-
das nos quatro cantos do Brasil! Selecio-
namos algumas opções para você desfru-
tar a estação mais quente do ano com 
quem mais gosta. Acesse spbancarios.
com.br/sindicalize-se se ainda não é só-
cio e faça já a sua sindicalização!

BONITO (MS)
Se o seu roteiro inclui ecoturismo, vale a pe-
na conferir o Hotel Pousada Arauna. Cer-
cado pelo verde e pela rica fauna da região, 
fica próximo ao centro da cidade e ofere-
ce toda estrutura para férias inesquecí-
veis – da piscina a um maravilhoso café 
da manhã. Sócios do Sindicato têm de 
10% a 15% de desconto na hospe-
dagem, dependendo do número de 
hóspedes e diárias. Outras informações 
pelo (67) 3255-2100.

MONTE VERDE (MG)
Cercada pela fauna e flora quase intactas da Serra da Man-
tiqueira, a Pousada Torre Branca é ideal para descansar em 
meio à natureza. Além de um cardápio farto no café da 
manhã, tem piscina, churrasqueira e uma gruta para me-
ditação, descanso ou leitura. Bancários sindicalizados têm 
10% de desconto no pagamento à vista e a prazo (parce-
lado em até seis vezes no cartão). Reservas pelo (11) 3042-
2267, (19) 4042-0655 ou (35) 3438-1833.

CAMPOS DO JORDÃO (SP)
Também localizada na Mantiqueira, só que na parte pau-
lista, a cidade é outra opção para os apaixonados pelo cli-
ma de montanha. Lá o Hotel Leão da Montanha oferece 
15% de desconto de domingo a quinta-feira para associa-
dos ao Sindicato. Nos finais de semana (sexta a domingo), 
o desconto é de 10%. Já nos feriados nacionais e eventos 
locais da cidade, o abatimento é de 5%. Mais informações 
pelo (12) 3669-8811.

CANOA QUEBRADA (CE)
A Pousada Aruanã, no Ceará, 
está a poucos minutos de caminha-
da da famosa praia de Canoa Quebrada 
(Rua dos Bugueiros, s/n), em Aracati. E ainda tem 10% 
de desconto sobre a tabela particular (exceto pacotes de fe-
riados) ao comprovar ser sindicalizado. As reservas podem 
ser feitas pelo (88) 3421-7154.

FOZ DO IGUAÇU (PR)
Bancário sindicalizado que pretende visitar as Cataratas 
e ainda conhecer outras belezas naturais da cidade tem 
como opção de hospedagem o Tarobá Hotel, que ofere-
ce 15% de desconto na tarifa aplicada no dia, mediante 
disponibilidade, em apartamentos nas categorias standart 
ou superior. Mais informações: (45) 2102-7770/7703. 

M
A
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POP ROCK NO CAFÉ 
A cantora Paula Dias 
sobe ao palco do Ca-
fé dos Bancários (Rua 
São Bento, 413, Cen-
tro) na sexta-feira 19, 
às 20h. Mas você já 
pode começar a curtir 
a casa, tomar um drink e pedir seus petiscos 
favoritos a partir das 17h. E o melhor: sócios 
do Sindicato têm 10% de desconto na hora 
de pagar a conta. Além dos cartões de débi-
to e crédito, a casa também aceita os vales-
-refeição Alelo, Ticket, Sodexo, VR, Policard e 
Valecard. Saiba mais: bit.ly/PaulaDiasnoCafé.

CRIANÇADA NO TEATRO 
Últimos dias para aproveitar com a garota-
da o Festival de Férias do Teatro Morumbi 
Shopping (Av. Roque Petroni Júnior, 1.089). 
Até o dia 28, bancários sócios do Sindicato e 
dependentes têm 50% de desconto e pagam 
R$ 25 por ingresso em cinco diferentes peças 
de teatro de bonecos! Mais informações pelo 
(11) 5183-2810. Mais informações: bit.ly/Festi 
valdeFériasdoTeatro.

LICENÇA AMPLIADA 
Já estão abertas as 
inscrições para a no-
va turma do Curso 
de Paternidade Res-
ponsável do Sindica-
to, entre os dias 19 e 
22 de fevereiro, das 
19h às 22h, na Faculdade 28 de Agosto (Rua 
São Bento, 413). O curso é obrigatório para o 
futuro papai usufruir da licença-paternidade 
ampliada, de 20 dias. Para bancários sindica-
lizados, é gratuito. Os demais pagam R$ 100. 
Interessados podem entrar em contato pelo 
(11) 3188-5200 ou (11) 99828-3809 (Whats 
App). Sabia mais sobre o curso no bit.ly/  
Paternidade19fev.

FAÇA EXERCÍCIOS! 
Bancários sindicalizados têm condições es-
peciais em uma série de academias. Entre as 
opções, ACM (desconto adicional de 5% ex-
clusivamente na taxa de inscrição semestral 
ou anual) e Bio Ritmo (desconto de 66% no 
investimento inicial + 12% de desconto no 
plano débito automático, com permanência 
mínima de quatro meses). As demais condi-
ções podem ser consultadas, respectivamen-
te, pelos telefones 3138-3088 e 3365-0800. 

          PROGRAME-SE
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