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fim de
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Além de fortalecer 
a organização 
da categoria 
bancária, se 
associar ao 
Sindicato te dá 
muitos benefícios

O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região é 
uma das mais importantes entidades de representação 
de trabalhadores na América Latina e depende da con-

tribuição de seus sócios para garantir a ampliação dos direitos e 
conquistas dos bancários.

A entidade representa mais de 140 mil trabalhadores da cida-
de de São Paulo e de outros 15 municípios, mais de um quarto 
do total da categoria no país. Para isso, emprega dezenas de 
funcionários, divididos em nove secretarias e sete regionais.

É com essa estrutura que o Sindicato promove a luta em de-
fesa dos direitos dos bancários. 

Formação profissional

Mais de 900
convênios

Desconto em mais
de 60 faculdades

Programa
Ponto+Ação

SaúdeSorteios

Café dos
Bancários

Atendimento jurídico

Sindicalizados e dependentes têm 50% de desconto nas mensalidades da Facul-
dade 28 de Agosto e em todos os cursos do Centro de Formação Profissional (CFP). 
A Faculdade traz em seu DNA a experiência de mais de duas décadas do CFP do Sindi-
cato, que oferece cursos para aprimorar a carreira bancária. Análise de Crédito, Câmbio 
e Comércio Exterior, CEA, Como Falar em Público, Contabilidade, CPA-10 (com mais de 
90% de aprovação), CPA-20, Crédito e Cobrança, Matemática Financeira, entre outros. 

Bancários sindicalizados contam 
com uma ampla rede de descon-
tos em faculdades, colégios, esco-
las de idiomas e creches; parques, 
shows, teatros, pousadas, agências 
de turismo; uma lista completa de 
especialidades médicas e outros 
serviços de saúde; e mais de 80 op-
ções de serviços como academias, 
óticas, cosméticos, estética ou sa-
lão de beleza. Saiba mais no spban 
carios.com.br/clube-de-vantagens.

Não é sorteio. Cada 
vez que apresenta um 
novo sócio para parti-
cipar da entidade, o sindicalizado 
ganha um ponto. Ele pode esco-
lher trocar logo, por ingresso do 
Cinemark, ou juntar para trocar 
por prêmios como vale viagens, 
bicicleta, smart TV, Airfryer, Iphone 
8, entre outros. Veja no spbancari 
os.com.br/pontoacao.

Todo sindicali-
zado concorre to-
do mês a viagens 
de até R$ 1 mil e a outros prêmios 
toda quarta no programa Clube de 
Vantagens. Acompanhe os sorteios 
pelo canal do Youtube do Sindica-
to e pelo www.spbancarios.com.br. 

Além disso, toda semana tem 
sorteio de ingressos para shows, ci-
nema e teatro nas redes sociais do 
Sindicato. É só se inscrever, cruzar 
os dedos e ficar ligado!

Em função da estrutura 
organizacional dos bancos 
– focada no cumprimento 
de metas abusivas para a 
obtenção dos lucros – a 
categoria bancária é uma das que mais adoecem. 

Por essa razão, o Sindicato dos Bancários mantém Se-
cretaria de Saúde na qual os trabalhadores podem es-
clarecer dúvidas sobre afastamentos médicos, perícias, 
benefícios do INSS, doenças relacionadas ao trabalho, di-
reitos garantidos aos afastados, dentre outras questões. 

Para saber mais ligue para a Central de Atendimen-
to: 3188-5200.

Um boteco descolado no históri-
co Edifício Martinelli, centro de São 
Paulo. Além de diversos petiscos e 
drinks, o espaço mantém intensa 
programação cultural com shows 
e eventos. Bancários sindicalizados 
têm desconto exclusivo.

O Grêmio Recreativo Café dos 
Bancários fica na Rua São Bento, 
413, e funciona de segunda a sex-
ta, das 17h às 23h (exceto feriados). 
Saiba mais no spbancarios.com.br/
gremio-cafe.

O atendimento jurídico do Sindicato é especia-
lizado nas questões trabalhistas, previdenciárias, 
cíveis e relacionadas aos planos de saúde.  

O plantão é na sede do Sindicato (R. São Bento, 
413) e regional Osasco (R. Presidente Castelo Branco, 150). Agen-
damentos pelo 3188-5200 de segunda à sexta das 9h às 17h.

Apenas de janeiro a outubro, o Sindicato recuperou R$ 130,7 
milhões em ações judiciais e CCVs para os bancários.

Para atender à demanda do associado, o Sin-
dicato fechou convênio com 66 instituições, 
dentre elas a Anhembi Morumbi, Uninove, Ma-
ckenzie, São Judas, FMU, FESP e Unip. Algumas 
oferecem isenção de vestibular e matrícula, des-
contos nas mensalidades que podem chegar 
até 60%, além de qualidade e boa localização.

TICKETS

AIRPLANE
PASSPORT

Conheça as vantagens
de ser sindicalizado
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Conquistado 
o vale-refeição

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

JA
IL

TO
N

 G
AR

CI
A

PAU
LO

 PEPE

M
AU

RI
CI

O
 M

O
RA

IS

PAU
LO

 PEPE

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 valorização 

do piso salarial. Na segurança: 
obrigatoriedade do registro de BO, 
divulgação de estatística semestral 
do setor, 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

Bancos passam a custear 
exames de CPA-10 e 
CPA-20 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

Mesmo com a reforma 
trabalhista que retirou direitos, 

todas as cláusulas da CCT 
foram mantidas em acordo 
de dois anos. Houve ainda 
novas conquistas como o 

parcelamento do adiantamento 
das férias em três vezes sem 

juros. E ainda aumento real por 
dois anos: 1,36% em 2018 

e 1% em 2019.

1982
Unificação da data 

base de toda a 
categoria em

1º de setembro

95 bancáriacategoria
anos conquistasde

da
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

1994
Conquista do

vale-alimentação

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 
avança com nova cláusula 

que trata de ajustes na gestão 
dos bancos, a fim de 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 uma 

folga durante o ano. Combate ao 
assédio moral é ampliado com a 

proibição de envio de mensagens 
aos celulares dos funcionários 
para cobrança de metas. Foi 

conquistada a não devolução 
do adiantamento emergencial 

de salário para os afastados por 
doença ocupacional 

2013

Censo
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Assinatura 
da primeira 

Convenção Coletiva de 
Trabalho válida 
para todo o país

Sindicato
Cidadão

Fruto de uma iniciativa 
do Sindicato e de 
outras entidades 
parceiras, a Fundação 
Projeto Travessia foi 
fundada em 1995 para 
atuar em defesa dos 
direitos de crianças 
e adolescentes em 
situação de risco social. Suas ações são 
desenvolvidas principalmente no centro 
de São Paulo, com educação de rua, 
mas também alcançam crianças, seus 
familiares e comunidades da periferia. Já 
executou mais de 20 projetos.
Veja no www.travessia.org.br.

O CineB, parceria 
entre Sindicato 
e Brazucah 
Produções, leva 
cinema nacional 
a comunidades 
carentes de São 

Paulo. Com sessões gratuitas, em locais 
abertos ou espaços comunitários, 
o CineB é muitas vezes a primeira 
experiência de adultos com a telona. 
Realizado desde 1997, já atingiu mais 
de 60 mil espectadores em mais de 480 
sessões. Visite cineb.spbancarios.com.br.

O Sindicato 
também é parceiro 
do Comitê Betinho, 
que realiza ações 
de cidadania 
voltadas à 
população carente. 
Uma delas é a construção de cisternas no 
sertão nordestino (já foram construídas 
1.036), outra é o Natal sem Fome e com 
Livros, realizada há 23 anos. Saiba mais 
no comitebetinho.org.br.

SOLAR

2016
Bancários fecharam acordo válido 

por dois anos, que se mostrou 
importante diante da aprovação 
da reforma trablhista. Em 2017, 

a proposta garantiu 1% de 
aumento real para os salários e 
demais verbas. Todos os direitos 
foram garantidos até setembro 
de 2018, inclusive 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

2
ANOS

1957
Garantia de 

recebimento de 
horas extras e da

aposentadoria por 
tempo de serviço
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Tudo
de melhor

para o
associado

O Sindicato procura oferecer para os sócios, descontos, mimos, 
carinhos, tudo o que ele merece. Nosso Clube de Vantagens têm 
mais de 900 estabelecimentos com descontos para sindicalizados, 
com um amplo leque de produtos e serviços (lojas de roupa, 
calçados, restaurantes, salões de beleza, clínicas de estéticas, 
faculdades, etc). Confira no bit.ly/ClubeVantagens2018.

Para estreitar a relação da entidade com os sócios e mantê-los 
informados sobre nossas ações, o Sindicato conta com vários 
canais de comunicação. Temos a Folha Bancária e o site (www.sp 
bancarios.com.br), e ainda nossas redes sociais, curta a gente no 
Face (facebook.com/spbancarios), siga-nos no Twitter (twitter.com/
spbancarios), inscreva-se no nosso canal do Youtube (youtube.com/
spbancarios) e cadastre-se na Newsletter e WhatsApp (11 97593-
7749). Além de tudo isso, e do contato direto com os nossos 
dirigentes, temos a Central de Atendimento (11 3188-5200). 

Veja nas logos abaixo alguns de nossos parceiros, e indique 
novos convênios que vamos buscar para você. Afinal, é o 
associado que fortalece nossa entidade e nossa luta.

Algumas empresas parceiras

e muito mais!

Em breve teremos 
um aplicativo
com vantagens 
para os sócios!

#sejao sindicato
É a força da categoria bancária que garante a ma-

nutenção dos nossas conquistas (veja nas páginas 
centrais) e novos avanços. E essa força vem dos tra-
balhadores, organizados pelo Sindicato. Portanto, 
sindicalize-se (spbancarios.com.br/sindicalize-se) e 
fortaleça essa luta. Além das vantagens que o Sindi-
cato oferece, você estará contribuindo para a defesa 
dos nossos direitos.

Este ano, os bancários fecharam uma Campanha Nacional vitoriosa mesmo 
em conjuntura extremamente desfavorável. O acordo de dois anos, válido até 
31 de agosto de 2020, assegura todos os direitos de nossa CCT no 
cenário de desmonte da reforma trabalhista. Ainda assim, 2019 
será um ano de desafios, que exigirá de nós muita mobilização 
e luta. Nossa união e organização mais do que nunca serão 
essenciais, e é nossa força que fará a diferença.

União e luta

Ivone Silva
Presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região


