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Participantes do Plano Itaubanco CD terão aporte de 11,22% nos seus  
fundos de aposentadoria; medida, negociada pelo movimento  
sindical, foi aprovada pela Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar e crédito deve ser feito em breve

O movimento sindical bancário garantiu uma im-
portante conquista aos trabalhadores do Itaú 
que são participantes do Plano Itaubanco CD. 

Parte de um excedente de R$ 1,418 bilhão do plano 
será distribuída linearmente e creditada nos fundos 
de aposentadoria dos participantes. Em março deste 
ano, o valor a ser distribuído era de R$ 695 milhões, 
em julho foi corrigido e chegou a R$ 721 milhões. 
O processo negocial com o banco foi concluído em 
junho, mas apenas na sexta-feira 2, o Diário Oficial 
da União publicou a aprovação pela Superintendên-
cia Nacional de Previdência Complementar (Previc) 
das alterações do regulamento interno do Itaubanco 
CD que permitirão a distribuição.

“É uma vitória importante para os bancários do 
Itaú, pois vai garantir uma aposentadoria mais tran-
quila e confortável para milhares de pessoas e bene-
ficiar também as famílias desses trabalhadores. Além 
disso, a conquista mostra a força e a organização do 
movimento sindical bancário já que foi reivindicada 

pelos dirigentes sindicais e negociada por eles com o 
banco durante três anos”, destaca a secretária-geral 
do Sindicato e funcionária do Itaú, Ivone Silva. “Por 
isso é fundamental a participação dos trabalhadores 
nos fundos de pensão, eleitos pelos próprios traba-
lhadores. É dessa forma que os participantes têm 
seus direitos e interesses defendidos na gestão desses 
fundos”, acrescenta. 

O excedente de R$ 1,418 bilhões foi gerado por 
desligamentos de funcionários, rentabilidade acima 
da inflação e ganho de uma ação judicial referente 
à imunidade tributária. Parte desse montante, que 
corresponde a R$ 259 milhões, será usada para a 
criação de um fundo administrativo e de contin-
gências judiciais.

Do saldo restante, de R$ 1,159 bi, os trabalha-
dores conquistaram 60%, que corresponde aos R$ 
721 mi a serem distribuídos. São 21.189 pessoas, 
sendo 10.421 ativos, 4.428 assistidos (aposentados) 
e 6.340 entre autopatrocinados (funcionários que 

saíram do banco, 
mas que continu-
aram contribuin-
do para o fundo) 
e BPD (Benefício 
Proporcional Di-
ferido). 

A dirigente sindical e con-
selheira deliberativa da Fundação Itaú-Unibanco, 
Erica Godoy, ressalta que a criação do fundo admi-
nistrativo também deve ser comemorada. “O fun-
do vai melhorar a saúde financeira do plano. Ele 
também aumentará a rentabilidade das contas in-
dividuais, na medida em que eventuais gastos virão 
desses recursos e não dos ganhos de investimentos 
dos participantes”, explica.

Ainda não há data para o crédito, mas segundo 
Erica, o Sindicato e demais entidades representa-
tivas dos trabalhadores cobrarão que ocorra o mais 
rápido possível. 

TRABALHADORES  

Aditivo do Santander garante mais direitos
O acordo aditivo dos bancários do Santander, assinado na quinta-feira 1º, ga-

rantiu reajustes no PPRS, aumento nas bolsas de estudo e uma nova cláusula: o 
parcelamento do adiantamento de férias em até três vezes.

Além disso, todas as demais cláusulas foram renovadas, como a licença não re-
munerada de até 30 dias para cuidar de parente de primeiro grau, jornada especial 
por nove meses para amamentação, entre outras.

Trabalhadores e banco assinaram a renovação do Termo de Relações Laborais 
e Prestação de Serviços Financeiros – Boas Práticas, que estabelece regras para a 
gestão de pessoas, e os termos de compromisso Banesprev e Cabesp. 

Os representantes dos bancários cobraram o agendamento de novas reuniões 
do Comitê de Relações Trabalhistas e do Fórum de Saúde, para discutir outras 
questões de interesse dos trabalhadores, como as metas. Leia mais na página 3. 

CONQUISTA PARA 

DO ITAÚ

 u Ivone Silva, secretária-geral

MAURICIO MORAIS
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AO LEITOR

O governo anunciou, nesta 
segunda-feira 5, o texto para a 
reforma na Previdência Social, 
que deve ser encaminhado ao 
Congresso Nacional já nesta 
terça-feira. 

Entre as medidas está a fixa-
ção de uma  idade mínima de 
aposentadoria para 65 anos. 
Um absurdo, já que no Brasil 
as pessoas começam a traba-
lhar, em média, aos 16 anos. O 
governo não pode mexer nas 
regras para quem está no mer-
cado de trabalho desse modo 
tão prejudicial. 

O propósito de tais medidas 
é abrir ainda mais espaço no 
orçamento para pagamento 
da dívida pública, cujos benefi-
ciários são os banqueiros. Além 
disso, o  Brasil gasta R$ 16,4 
milhões ao ano somente com 
aposentadorias de juízes con-
denados pelo CNJ.

É um erro falar de déficit na 
Previdência porque não pode-
mos calcular apenas receitas de 
contribuições e despesas com 
benefícios. A Previdência, como 
parte da seguridade social, tem 
outras fontes de recursos que a 
tornam superavitária. 

É inaceitável manter uma dis-
cussão  sobre sustentabilida-
de  da  Previdência, em uma 
comissão tripartite, sem que 
haja participação atuante dos 
trabalhadores.  

Vamos acompanhar e lutar 
pelos nossos direitos!

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato

Não ao  
retrocesso 

www.spbancarios.com.br
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Mobilização! Essa é a pa-
lavra de ordem dos funcio-
nários para evitar a perda de 
direitos e o desmonte do Ban-
co do Brasil. Isso porque na 
negociação realizada em 1º de 
dezembro, os representantes 
do banco público recusaram-
-se a apresentar dados sobre 
a reestruturação que envolve 
fechamento de centenas de 
agências e áreas da instituição. 

Os negociadores do BB 
apenas ficaram de analisar 
propostas da comissão de 

empresa dos funcionários so-
bre o  pagamento da Verba 
de Caráter Pessoal (VCP) de 
reestruturação até ser concre-
tizada a realocação do funcio-
nário, e que o preenchimento 
de cargos utilize a classifica-
ção (no programa Talentos 
e Oportunidades). Também 
ficaram de se posicionar so-
bre ser abonada a ausência do 
funcionário devido ao protes-
to de 29 de novembro. Uma 
nova reunião está marcada 
para a quinta-feira 8. 

Em resposta à postura do 
banco, os dirigentes sindicais 
marcaram novo dia nacional 
de luta para a quarta-feira 7. 
“Cada bancário tem de fazer 
sua parte para fortalecer a 
mobilização. Além de parti-
cipar dos atos, é importante 

dialogar com colegas e clien-
tes para alertar sobre o que 
está em jogo, que não são so-
mente os direitos dos traba-
lhadores, mas o próprio BB”, 
diz o diretor do Sindicato 
João Fukunaga. 

Os representantes dos ban-
cários e da Caixa retomaram 
o grupo de trabalho perma-
nente sobre o Saúde Caixa, 
responsável pela assistência 
médica dos empregados do 
banco público.

Em reunião na quinta 1º, 
dirigentes sindicais denun-
ciaram a excessiva demora 
em reembolsos dos trabalha-
dores relativos aos serviços 
médicos. A Caixa reconhe-
ceu que, devido à instala-

ção de novo sistema, os pa-
gamentos que eram de 15 a 
30 dias, estão levando de 60 
a 90 dias para serem efetua-
dos. Mas informou que será 
normalizado até o final de 
dezembro. 

A ocorrência de cobranças 
indevidas e a realização de 
créditos na conta corrente 
do assistido em vez de ocor-
rer na folha de pagamento, a 
Caixa também atribuiu a fa-
lhas no novo sistema. Falhas 

que, segundo o banco, serão 
sanadas neste mês. 

Cobrada pelo movimento 
sindical, a Caixa apresen-
tou balanços financeiros do 
plano referentes a 2015. Os 
representantes dos trabalha-
dores vão averiguar os dados 
para retomar as discussões 
nas próximas reuniões mar-
cadas para 20 de dezembro e 
16 de janeiro.

Outros temas que estão 
sendo discutidos são: plano 
superátiv, revisão de nor-
mativos e a implantação do 
prontuário eletrônico. 

Participe do protesto nacional na quarta

Banco diz que acertará Saúde Caixa

Orientação do Sindicato é aumentar a 
mobilização para pressionar direção do banco 
a atender reivindicações do funcionalismo

Em grupo de trabalho, negociador da 
instituição explica que demora no reembolso a 
empregados foi decorrente de falha no sistema

BANCO DO BRASIL

CAIXA FEDERAL

/spbancarios /spbancarios

Texto do PLC 30 vai vetar uso na atividade-fim
TERCEIRIZAÇÃO
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CA: ELEJA A CHAPA 1 

Uma das maiores conquistas 
dos trabalhadores das empre-
sas públicas é a eleição de um 
representante nos conselhos 
de administração (CA).
Na Caixa, esse processo já co-
meçou e a votação vai de 12 a 
16 de dezembro. 
O Sindicato apoia a Chapa 1, 
integrada por Maria Rita Serra-
no (titular) e Orency Francisco 
(suplente), em prol dos empre-
gados e do banco público.

O relatório do senador Paulo Paim (PT-RS) ao Projeto de Lei 
da Câmara (30), sobre terceirização, ainda não tem data para ser 
apresentado. Paim se reuniu com representantes das centrais sin-
dicais, inclusive a CUT, que deram aval ao substitutivo. “Faltam 
apenas alguns detalhes. Poderemos apresentar o texto ao presi-
dente do Senado já na próxima semana. Mas isso vai depender 

da avaliação do movimento”, afirmou o senador, em seu site.
A definição deve sair depois de conversa entre Paim e o 

presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL). Não se 
descarta que o relatório seja lido só em 2017. Ele veda a 
terceirização nas atividades-fim.

Leia íntegra no www.spbancarios.com.br. 

 u Dirigentes cobram VCP de reestruturação
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Trabalhadores  
cobram soluções

Bancários querem direito  
ao uso da praça de esportes

SEGURANÇA BANCÁRIA BRADESCO

terça e quarta-feira 6 e 7 de dezembro de 2016

Os integrantes da Comissão 
Executiva dos Empregados do 
Santander (COE) e a direção 
do banco assinaram, na quin-
ta-feira 1º, o acordo aditivo à 
Convenção Coletiva de Tra-
balho (CCT) da categoria. 
Ele retroage a 1º de setembro 
de 2016 e vale até 31 de agos-
to de 2018.

O Programa de Participa-
ção nos Resultados do San-

tander (PPRS) terá reajuste de 
9,13% em 2016, que equivale 
a R$ 2.200. Em 2017, a corre-
ção será pela inflação (INPC) 
mais 1% de aumento real. O 
acordo garante que todos os 
bancários do Santander rece-

berão no mínimo R$ 2.200 
de PPRS referente ao ano de 
2016 (o crédito é em março 
de 2017). Nenhum programa 
de remuneração variável do 
Santander pode ser desconta-
do da PLR da Fenaban.

As duas mil bolsas de gradu-
ação e as 500 para pós serão 
corrigidas em 8% em 2017. 
Em 2018, INPC mais 1% de 
aumento real. 

“O aditivo é uma impor-
tante conquista dos trabalha-
dores do Santander e garante 
direitos que, algumas vezes, 
vêm antes de serem usufru-
ídos por toda a categoria”, 
destaca a diretora executiva 
do Sindicato e coordenadora 
da COE, Maria Rosani (foto), 
ao mencionar a nova conquis-
ta: o parcelamento do adian-
tamento de férias em até três 
vezes. 

Entre janeiro de 2015 
e junho de 2016, 713 
armas de fogo foram 
roubadas em assaltos a 
agências bancárias só no 
estado de São Paulo. Os 
dados da Secretaria de 
Segurança Pública fo-
ram apresentados pela 
Polícia Federal na 111ª reunião 
da Ccasp (Comissão Consultiva 
para Assuntos de Segurança Pri-
vada), na quinta-feira 1º.

A fim de reverter esse quadro, 
um grupo de trabalho será for-
mado entre representantes dos 
trabalhadores e dos bancos, sob 
a supervisão da PF, para tratar 
do armazenamento de armas 
dos vigilantes nas agências.

Outro GT discutirá a abertu-
ra remota das agências bancá-
rias, a fim de tirar dos bancários 
a posse das chaves. A federação 

dos bancos é contra a mudança.
A aprovação da lei que regu-

lamenta a segurança em bancos 
também foi pauta. O texto, 
ratificado na Câmara dos De-
putados, segue para votação no 
Senado. Os representantes dos 
trabalhadores destacaram que 
há leis municipais mais eficien-
tes e punitivas aos bancos do 
que essa.

Os grupos de trabalho serão 
consolidados em reunião agen-
dada para 14 de março.  

Aditivo assinado por dois anos
PPRS e bolsas 
reajustados; nova 
cláusula garante 
direito a parcelar 
adiantamento de férias

Reunião com PF e bancos criou GTs sobre armas 
de vigilantes e abertura remota de agências

SANTANDER
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EDITAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS 
EM ESTABELECIMENTOS BANCÁ-
RIOS DE SÃO PAULO, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 61.651.675/0001-
95, com registro sindical no MTE 
sob nº L002P051, por sua presidenta, 
convoca os bancários substituídos pe-
lo Sindicato no Processo Trabalhista nº 
00602004519925020010, movido em 
face do BANCO BOA VISTA S/A, em 
trâmite perante a 10ª Vara do Trabalho de 
São Paulo, sócios e não sócios, dos muni-
cípios de São Paulo, Osasco, Barueri, Ca-
rapicuíba, Caucaia do Alto, Cotia, Embu, 
Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itape-
vi, Jandira, Juquitiba, Pirapora do Bom 
Jesus, Santana do Parnaíba, São Louren-
ço da Serra, Taboão da Serra e Vargem 
Grande Paulista, para Assembleia Geral 
Extraordinária que será realizada no dia 8 
de dezembro de 2016, em primeira con-
vocação às 16h e em segunda convocação 
às 16h30, no Auditório Azul, localizado 
na sede do Sindicato, com endereço à Rua 
São Bento, nº 413, Centro, São Paulo, 
para discussão e deliberação da seguinte 
ordem do dia:
* Informações sobre o andamento proces-
sual e deliberações quanto às condições de 
pagamento na ação coletiva promovida 
pelo Sindicato em face do BANCO BOA 
VISTA S/A, com trâmite perante a 10ª 
Vara do Trabalho de São Paulo, sob o nº 
00602004519925020010, que tem como 
objeto o pagamento dos valores referentes 
a reajuste e diferenças salariais;
* Autorização à diretoria do Sindicato 
para efetuar desconto para pagamento de 
honorários periciais, bem como, da taxa 
administrativa.

São Paulo, 6 de dezembro de 2016
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS 
EM ESTABELECIMENTOS BANCÁ-
RIOS DE SÃO PAULO, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 61.651.675/0001-
95, com registro sindical no MTE sob nº 
L002P051, por sua presidenta, convoca 
todos os empregados do BANCO IN-
DUSTRIAL DO BRASIL S/A, sócios e 
não sócios, dos municípios de São Paulo, 
Osasco, Barueri, Carapicuíba, Caucaia do 
Alto, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itape-
cerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquiti-
ba, Pirapora do Bom Jesus, Santana do 
Parnaíba, São Lourenço da Serra, Taboão 
da Serra e Vargem Grande Paulista, para 
Assembleia Geral Extraordinária, que será 
realizada no dia 9 de dezembro de 2016, 
em primeira convocação às 14h30 e em 
segunda convocação às 15h, na sede do 
banco, localizada à Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 1.703, 1º andar, 
Vila Olímpia, São Paulo/SP, para discus-
são e aprovação da seguinte ordem do dia:
* Discussão e deliberação sobre a propos-
ta de Acordo Coletivo de Trabalho, que 
tem por objeto a renovação do Programa 
Próprio de Participação em Lucros ou 
Resultados, para os exercícios de 2016 
e 2017, a ser celebrado com o BANCO 
INDUSTRIAL DO BRASIL S/A que, 
inclusive, trata da autorização do descon-
to a ser efetuado em função da negociação 
coletiva realizada.

São Paulo, 6 de dezembro de 2016
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

A Praça de Esportes da Cidade de Deus, sede do Bradesco, 
em Osasco, deveria ser um espaço para incentivar a prática 
esportiva, melhorando a qualidade de vida e a integração 
entre os trabalhadores. 

Deveria, mas não é o que anda acontecendo por lá. O ban-
co tem cedido o campo de futebol do local para terceiros, o 
que impede o acesso e até mesmo competições tradicionais 
entre os bancários.

“Não somos contra o uso, especialmente do campo de 
futebol, por terceiros, mas queremos que a utilização pelo 
bancário não fique prejudicada”, cobra o dirigente sindical 
Rubens Neves, dizendo que o aluguel durante os finais de 
semana, por exemplo, deveria ter a preferência de bancários. 

Neves relata ter recebido diversas reclamações sobre o as-
sunto e que o Sindicato cobra providência do banco. 
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Fé na vida, fé no homem, fé no 
que virá... Quando chega esta épo-
ca do ano, o clima é de apostar no 
futuro. Sim, não está fácil: em 2016 
muita coisa ruim aconteceu no Bra-
sil e no mundo. Mas, como apostar 
na virada e ir às ruas pelo melhor é 
a marca dos bancários, o Sindicato 
trouxe de volta a Árvore dos Desejos.

Na virada de 2014 para 2015, a 
árvore iluminada percorreu ruas e 
ficou na sede da entidade, para que 
todos pudessem colar post-its com 
seus desejos.

“Vamos precisar de muita energia 
para fazer um 2017 diferente, melhor 
que 2016. Mas os bancários têm his-
tória e já sabem: é a força da união, 
da mobilização que faz com que a 

categoria seja vitoriosa, nessa luta de 
mais de 90 anos ao lado do Sindi-
cato”, afirma a secretária-geral da 
entidade, Ivone Silva, que elen-
ca alguns dos seus próprios 
desejos: “não à terceirização 
para que nossos empregos 
não sejam extintos; não à 
reforma da previdência 
com aposentadoria só 
aos 65 anos; respeito aos 
trabalhadores, aos bancos 
públicos”.

A árvore e você – Serão 
duas árvores que percorre-
rão a partir desta terça cor-
redores das regionais leste e 
norte; na quarta 7, Osasco e 
zona oeste; sul e região da Pau-
lista no dia 8. Na sexta 9, voltarão 
para o saguão da sede do Sindicato, 
no Martinelli, para que  todos os 
bancários possam participar até o 
fim de dezembro. 

Energia boa para 2017 melhor
Sindicato revive Árvore 
dos Desejos que marcou 
virada entre 2014 e 2015; 
até dia 9, regionais serão 
visitadas
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SEMINÁRIO QUILOMBAÇÃO
O Sindicato realiza, em parceria com o Insti-
tuto Luiz Gama e a Faculdade 28 de Agosto, 
o 3º Seminário Quilombação. O evento terá 
quatro mesas temáticas que debatem as 
conjunturas nacional e internacional, além 
do papel da mulher e do jovem negro na so-
ciedade. No sábado 10, a partir das 9h, na se-
de do Sindicato (Rua São Bento, 413, Centro).

CURSO COM DESCONTO
A Recriarte - Cursos de Teatro e Desenho 
tem parceria com o Sindicato e bancários 
associados pagam R$ 180 na matrícula, ao 
invés do valor integral, de R$ 300. Além dis-
so, sindicalizados têm abatimento de 20% 
em todas as mensalidades por um ano, ou 
pelo período em que o aluno permanecer 
no curso (Rua Fradique Coutinho, 994, Vila 
Madalena). Informações: 3034-5598.

QUITUTES MAIS BARATOS
Para adoçar o dia do 
bancário sindicalizado, 
o Sindicato fechou uma 
parceria com a Quitutes 
da Cel. Toda a linha de 
biscoitos recheados com nozes, damasco, 
chocolate, morango, cereja, amora, goiaba 
e doce de leite, em embalagens decoradas, 
com descontos de 10% a 15%. Informações 
e encomendas: 96858-3424 / 95747-4940 / 
3713-4460 ou pelo site www.quitutesdacel.
wix.com/quitutes#.

RECEBA NO WHATSAPP
Você pode receber notícias do Sindica-
to via WhatsApp. Basta adicionar o (11) 
99930-8483 nos seus contatos e enviar as 
palavras Eu Luto que você já estará cadas-
trado.

ENVIE NO WHATSAPP
Mas se tiver uma denúncia 
ou reclamação para fazer, o 
Sindicato tem outro núme-
ro à disposição como canal 
de comunicação: é o SAC 
via WhatsApp. Pode man-

dar seu recado e o sigilo está totalmente 
garantido: (11) 97593-7749.
 
REDES SOCIAIS
O Sindicato está também no Facebook 
(Sindicato dos Bancários de São Paulo), no 
Twitter (@spbancarios), no Instagram (@
spbancarios) e no Snapchat (spbancarios).
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Agora tem cafezinho da tarde no Grêmio
PARA SINDICALIZADOS

O Grêmio Recreativo Café dos Bancários traz mais uma novidade a partir da quarta-fei-
ra 7. O espaço abrirá às 14h30 para quem quiser tomar aquele cafezinho durante a tarde. 

A fim de aproveitar o lançamento, será realizada a promoção Um café para dois/Um café 
para duas. Comprando dois cafés, o frequentador vai pagar apenas R$ 5, em vez do valor 
unitário de R$ 4,50.

Além disso, os apreciadores serão convidados a publicar uma foto no Instagram usando 
a hashtag #UmCaféParaDois. Ao final da semana, um mosaico com as melhores fotos será 
publicado no site do Sindicato.

Quem quiser aproveitar a novidade poderá apreciar também as novas opções de bolos, 
doces e salgados no cardápio! O Café fica no tradicional Edifício Martinelli (Rua São 
Bento, 413, Centro). 
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