
É hora de
 dISTrIBUIr oS

Folha Bancária
São Pau lo, qu i nta, Se xta e Segu n da-f e i ra  |   2,  3 e 6 de f eve r e i ro de 2012  |   núme ro 5.514

O 
Bradesco e o Santander foram 
as primeiras grandes institui-
ções financeiras a divulgar seus 
balanços de 2011, com lucros 

de R$ 11 bilhões e R$ 7,8 bilhões, res-
pectivamente. Na esteira de ambos, o 
Itaú apresenta seus números no dia 7 e 
Banco do Brasil no dia 14; Caixa Fede-
ral e HSBC não divulgaram a data, mas 
devem fazer seus anúncios também nos 
próximos dias.

O Sindicato está entrando em con-
tato com todos os bancos, cobrando a 
antecipação do pagamento da Parti-
cipação nos Lucros e Resultados e do 
valor adicional.

“Embora a data limite seja 1º de mar-
ço, os bancos já sabem quanto lucraram 

e têm condições de antecipar o crédito 
para valorizar os verdadeiros responsá-
veis pelos sempre excelentes resultados: 
os trabalhadores”, afirma a presidenta do 
Sindicato, Juvandia Moreira, destacando 
que o aumento da PLR e outras conquis-
tas da convenção coletiva só vieram com 
muita luta da categoria.

Entenda a regra – Nos bancos priva-
dos, a PLR corresponde a 90% do salário 
mais o valor fixo de R$ 1.400, limitado 
a R$ 7.827,29. Em 2011 foi antecipada a 
primeira parte desse montante, o equi-
valente a 54% do salário mais R$ 840, 
limitado a R$ 4.696,37.

Caso a distribuição da diferença aos 
trabalhadores, que vem agora, fique 

inferior a 5% do lucro líquido anual, a 
instituição financeira tem de subir os 
valores até atingir os 5% ou o teto de 2,2 
salários, limitado a R$ 17.220,04.

Já a parcela adicional, que é paga 
sem desconto da PLR e dos programas 
próprios de remuneração, equivale à 
distribuição de 2% do lucro líquido en-
tre todos os trabalhadores da empresa, 
limitado a R$ 2.800. Da mesma forma 
que a PLR, em 2011 os trabalhadores 
receberam um adiantamento de até R$ 
1.400. Assim, também até 1º de março, 
os funcionários têm de receber o restan-
te do valor adicional, que pode chegar a 
até R$ 1.400.

O banco Safra efetuou os créditos aos 
seus funcionários em dezembro.

Caixa Federal – Os empregados da Caixa 
Federal seguem a regra da PLR e do va-
lor adicional prevista em acordo assinado 
com a federação dos bancos (Fenaban). 
No entanto, esses trabalhadores também 
asseguraram em seu acordo específico a 
PLR Social que corresponde à distribuição 
linear de 4% do lucro líquido de 2011. Os 
complementos dos valores também têm 
de ser pagos até março.

Banco do Brasil – Os funcionários do 
Banco do Brasil recebem a PLR semes-
tralmente que é composta pela distribui-
ção de 4% do lucro líquido acrescidos 
dos módulos bônus e Fenaban. 

Leia mais sobre os lucros do Bradesco e 
do Santander na página 3.

PLR sEm IR
Com a retomada dos trabalhos no Congresso Nacional, no mês de fevereiro, o Sindicato volta a pressionar os parlamentares para que a PLR dos 
trabalhadores fique isenta do imposto de renda. A campanha pela isenção foi iniciada no final do ano passado por bancários, metalúrgicos, 
químicos e petroleiros. Entre as iniciativas do movimento foram entregues, em Brasília, 220 mil assinaturas de trabalhadores cobrando a isenção. 
Além disso, dirigentes sindicais debateram a importância da medida em audiências com representantes do Governo Federal e do Congresso.

Bancos começam a divulgar resultados de 2011 e 
Sindicato já está cobrando das instituições financeiras 
que antecipem pagamento da Plr aos trabalhadores
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Em meio à divulgação dos lucros bilionários dos bancos, fica claro 
que o trabalho dos bancários é fundamental na construção desses ga-
nhos. E evidentemente justa a necessidade de retribuir aos trabalha-
dores uma parte desse sempre crescente bolo. 

Em 1995, a categoria conquistou a PLR, mas a luta por esse direito 
nunca acaba. Pelo contrário, todos os anos os trabalhadores promovem 
campanhas, mobilizam-se e vão à greve, se necessário, para tornar essa 
divisão mais justa e com regras transparentes. Já garantimos reajustes 
em valores e tetos, a PLR adicional, e a divisão linear de um percentual 
do lucro líquido. Também somamos conquistas nos bancos públicos, 
como a PLR Social na Caixa. 

Mas ainda são necessários avanços, como garantir o não desconto 
dos programas próprios na PLR – intransigência que o HSBC teima 
em impor aos seus trabalhadores. 

Toda essa trajetória está contada, e analisada, no estudo Participa-
ção dos Trabalhadores Bancários nos Lucros e Resultado – Balanço e 
Perspectivas (1995-2011), que lançaremos no dia 6. O objetivo é que os 
dados ajudem a subsidiar as ações do Sindicato para ampliar as con-
quistas do ramo, sem deixar de lado a ação conjunta com outras cate-
gorias para que a PLR fique isenta da cobrança de imposto de renda.

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato
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Porta somente após assalto
Sindicato acompanha atendimentos a bancários e cobra Cat do itaú

Representantes dos trabalhadores 
estiveram na quarta 1º na agência do 
Itaú Unibanco na Avenida Inocên-
cio Seráfico, em Carapicuíba, para 
acompanhar os procedimentos do 
banco em relação à segurança e saú-
de dos bancários. Os trabalhadores 
foram vítimas de assalto ocorrido 
na unidade na tarde da terça 31.

A agência permaneceu fechada 
na quarta-feira e os bancários dis-
pensados foram atendidos via te-
lefone por psicóloga. “Além desse 

atendimento, estamos cobrando a 
emissão do CAT (Comunicação 
de Acidente de Trabalho) a to-
dos os funcionários que estavam 
na agência no horário do assalto 
e vamos exigir também que os 
bancários somente retornem ao 
local após a segurança ser refor-
çada”, afirma o diretor executivo 
do Sindicato Daniel Reis. 

O Itaú se comprometeu a insta-
lar porta de segurança na unidade 
nos próximos dias. “Foi necessá-

rio acontecer uma tragédia para o 
banco tomar a providência devida 
há tempos”, destaca o dirigente.

O assalto – Por volta das 16h, cin-
co homens armados invadiram a 
agência e renderam os bancários. A 
Polícia Militar foi acionada. Houve 
troca de tiros e a fachada de vidro do 
banco ficou destruída. Dois ladrões 
foram presos. Essa mesma agência já 
foi alvo de bandidos em dezembro 
de 2010 e duas vezes em 2011.

B a n C O  D O  B R a s I L

ato denuncia nova farsa
Bancário é convocado para treinamento, mas é obrigado a vender

O Sindicato denunciou mais uma 
farsa da direção do Banco do Brasil. 
Dessa vez o protesto, na terça 31, 
foi na agência Jardim Europa, zona 
oeste, para denunciar que trabalha-
dores convocados para suposto trei-
namento eram obrigados a vender 
produtos a clientes em uma central 
de atendimento improvisada. 

“Os bancários comissionados 
trabalham oito horas e estão sen-
do obrigados a fazer a mesma 
jornada numa situação em que só 
é permitida a de seis horas. Além 
disso, o local não é adaptado com 
mobiliário adequado e as ligações 
feitas aos clientes não são grava-
das”, destaca o diretor do Sindica-

to Érico Brito, acrescentado que 
os bancários devem continuar de-
nunciando os abusos da empresa.

Delegados – Já estão abertas as 
inscrições para os bancários sin-

dicalizados do Banco do Brasil 
que querem concorrer à eleição 
de delegado sindical. O prazo para 
se inscrever termina no dia 10 de 
fevereiro e o pleito vai de 13 a 29 
deste mês (veja edital na página 3).

Dirigente Érico (à esq.) se 
reúne com funcionários
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Refeitório melhor no CTO
novo espaço é fruto do empenho de cipeiro eleito ao lado do Sindicato

Os bancários do Centro Téc-
nico Operacional (CTO) come-
moram o novo refeitório, que 
passou por reforma e agora está 
adequado às necessidades dos 
funcionários. A conquista se 
consolidou depois de muita in-
sistência por parte do integrante 
da Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes (Cipa) Wagner 
Fantini, que teve o apoio do Sin-
dicato para se eleger.

De acordo com Fantini, an-
tes da reforma, os trabalhado-

res sentiam-se constrangidos 
em se alimentar no local, pois 
eram obrigados a transitar com 
a comida pelo saguão do prédio. 
“Com a reforma, o espaço agora 
é reservado e agradou aos traba-
lhadores”, afirma.

A dirigente sindical Adriana 
Magalhães ressalta a importân-
cia de cipeiros e Sindicato tra-
balharem juntos para conquis-
tar melhorias para os emprega-
dos. “Temos de comemorar as 
melhorias do refeitório, mas é 

necessário continuar cobran-
do, pois temos muitos desa-
fios a vencer no CTO”, destaca 
a dirigente.

agenda – Os sindicalizados do 
CTO poderão retirar as agendas 
2012 do Sindicato. Representan-
tes dos trabalhadores farão plan-
tão nesta quinta 2, a partir das 
11h, na entrada da Rua Ana Nery. 
Quem não for associado poderá 
preencher a ficha de filiação e 
fortalecer a luta da categoria.
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Resultado do banco cresce no Brasil
lucro chegou a r$ 7,8 bi em 2011 e participação do país na apuração global passou para 28%

O Santander Brasil fechou 
2011 com um lucro líquido de 
R$ 7,755 bilhões. O resultado foi 
5,1% maior que o de 2010, quan-
do o lucro do banco ficou em R$ 
7,382 bilhões, segundo o padrão 
contábil internacional IFRS.

Com esse resultado, divulgado 
na terça 31, a participação do 
Brasil no lucro global do San-
tander passou de 25% para 28%, 
entre 2010 e 2011. Além disso, 

pela primeira vez os países da 
América Latina respondem por 
mais da metade do resultado do 
grupo, representando 51% do lu-
cro global.

“Os trabalhadores do Brasil e 
da América Latina mostram sua 
importância quando alcançam 
51% do lucro do grupo espa-
nhol”, ressalta a diretora execu-
tiva do Sindicato Rita Berlofa. 
Ela destaca ainda que, sem o 

Brasil, a participação da Amé-
rica Latina passou de 18%, em 
2010, para 23%, em 2011, um 
crescimento de cinco pontos 
percentuais. Enquanto isso, a 
contribuição da Espanha no re-
sultado geral caiu de 15% para 
9%, entre 2010 e 2011.

PLR – A dirigente também re-
força que os ótimos resultados 
do banco espanhol no Brasil 

mostram que a instituição po-
de muito bem pagar o teto da 
PLR para seus funcionários (2,2 
salários e o valor adicional de 
R$ 2.800). “Num momento de 
dificuldades na Europa, são os 
trabalhadores brasileiros que 
estão melhorando os resultados 
do banco e merecem ser recom-
pensados por isso.”

CIPa sanTanDER
Bancários do Santander Casa 
2 Produban elegeram o cipeiro 
Pedro Cosentino, que teve 
apoio do Sindicato. A eleição 
aconteceu no dia 30. Pedro se-
rá titular na gestão 2012 junto 
com a funcionária Mariângela 
Lomanto e com os suplentes 
Miguel Moreira Matos e João 
Darci Boldo.

ELEIçãO BanEsPREv
O Banesprev publicou no dia 
31, no seu site, regulamento, 
cronograma e ficha de inscri-
ção para o processo eleitoral 
que definirá os representantes 
dos participantes para o triê-
nio 2012/2015 do Comitê Ges-
tor do Plano II. Pode candi-
datar-se a membro do Comitê 
Gestor todo participante e/ou 
assistido que integre o seu 
quadro. O pedido de registro 
do candidato deve ser forma-
lizado até 10 de fevereiro. Para 
acessar a documentação: www.
banesprev.com.br/NoticiasCo 
municados/SitePages/Detalhe 
Comunicado.aspx?COD=227.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO 
DE DELEGADO SINDICAL DO BANCO DO 
BRASIL S/A
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABE-
LECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, por 
sua presidenta, comunica a todos os empregados do 
Banco do Brasil S/A, dos municípios de São Paulo, 
Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu, Embu-
Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juqui-
tiba, Pirapora do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, 
São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem 
Grande Paulista, a abertura de processo eleitoral 
para delegado sindical do Banco do Brasil S/A, em 
conformidade com os termos ajustados em acordo 
celebrado entre o banco e a Contraf, federações e 
sindicatos, observando que:
• A eleição considerará a quantidade de funcioná-
rios da base sindical, limitado a 1 (um) por agrupa-
mento de 80 (oitenta) funcionários do Banco, que 
serão distribuídos em cada uma das regionais do 
Sindicato da seguinte forma: Norte (até 12), Sul (até 
19), Oeste (até 17), Leste (até 25), Centro (até 47), 
Osasco (até 18) e Paulista (até 30);
• Tal distribuição se dará também entre as agências 
e concentrações, ficando desde já determinado que 
nessas últimas, se observará as seguintes quanti-
dades: Marambaia/Jaguaretê (até 3); São João (até 
10); Compe (até 3); Líbero Badaró (até 1); Quin-
ze de Novembro (até 3); Formosa (até 1); Álvares 
Penteado (até 1); Paulista (até 3); São Luiz (até 3) 
e Verbo Divino (até 7); Crédito Imobiliário (até 3) 
e SAC (até 3).
• Na hipótese de serem recebidas inscrições em 
número superior ao de vagas nas agências, apenas 
ocorrerá o processo eleitoral naquelas com o maior 
número de funcionários;
• Para ser candidato, o funcionário deverá ser as-
sociado ao Sindicato e estar lotado na dependência 
para cuja representação se candidata, respeitando-se 
ainda a seção, em caso de estar apartada fisicamente 
de prédio diverso do funcionamento da dependên-
cia de lotação;
• Em caso de empate na apuração dos votos de uma 
dependência, se levará em consideração a conju-
gação do maior tempo de associação ao Sindicato 
com o tempo de vínculo empregatício com o banco, 
considerando, inclusive, o período trabalhado no 
extinto Banco Nossa Caixa S/A;
• O mandato será de 1º de março de 2012 a 28 de 
fevereiro de 2013;
• O seguinte cronograma deverá ser verificado:
a) Inscrições: de 2 a 10 de fevereiro de 2012;
b) Eleição: nos dias 13 a 17, e 23 a 29 de fevereiro 
de 2012, nas respectivas dependências do Banco do 
Brasil S/A.

São Paulo, 2 de fevereiro de 2012 
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

B R a D E s C O

Lucro supera R$ 11 bilhões em 2011
resultado do ano passado é r$ 1,4 bilhão maior do que o registrado pela empresa em 2010

O Bradesco abriu a temporada 
de divulgação de lucros de 2011 
subindo no pódio dos maiores 
resultados da história do siste-
ma financeiro nacional. O saldo 
ajustado de R$ 11,118 bilhões 
líquidos é o terceiro maior já 
apurado no Brasil e R$ 1,4 bi-
lhão mais alto do que o banco 
conseguiu em 2010.

Somente o Itaú, com R$ 11,708 
bilhões em 2010, e o Banco do 

Brasil, com R$ 11,296 bilhões no 
mesmo ano, já superaram o re-
sultado do Bradesco.

“Esse crescimento tem a ver 
com o bom momento que o 
Brasil está vivendo e representa 
o esforço dos funcionários, que 
precisam de valorização”, afirma 
a presidenta do Sindicato, Juvan-
dia Moreira. “Já entramos em 
contato com o banco para cobrar 
o pagamento da antecipação da 

PLR e do adicional antes do car-
naval”, acrescenta.

Dinheiro não falta – A margem 
financeira, ou seja, aquilo que o 
banco ganha com juros sobre ope-
rações financeiras, bateu em R$ 
39,3 bilhões, crescimento de 19%. 
As receitas com tarifas chegaram 
a R$ 15,2 bilhões, 14% mais do 
que 2010. Com isso, somente com 
as cobranças por prestação de ser-

viços cobrem 138% das despesas 
de pessoal.

Além disso, a Carteira de Cré-
dito Expandida chegou a R$ 
345,724 bilhões em dezembro do 
ano passado, aumento de 17,1% 
na comparação a 2010.

As contratações, por outro lado, 
não acompanharam o crescimen-
to da demanda por crédito, já que 
o número de empregados cresceu 
10%, de 95.248 para 104.684.

H s B C

Funcionários exigem ser valorizados
em negociação com Sindicato, banco diz que continuará descontando programas próprios da Plr

Os funcionários do HSBC de-
vem intensificar a mobilização 
para pressionar a direção da em-
presa a valorizar os trabalhado-
res. Essa necessidade ficou clara 
diante da postura intransigente 
dos representantes do banco 
inglês que, em reunião com a 
Comissão de Organização dos 
Empregados (COE) na terça 31, 
afirmaram que o banco mante-
rá os descontos dos programas 
próprios (PPR/PSV) da PLR 
da categoria.

“Mesmo reconhecendo que 
os programas apresentam fa-
lhas, a representante do banco 
informou que o pagamento 
do PPR/PSV, referente a 2011, 
seguirá sem alterações. Não 
aceitamos essa postura e vamos 

continuar pressionando a dire-
ção da empresa para que valori-
ze os trabalhadores brasileiros”, 
relata a diretora do Sindicato 
Liliane Fiuza.

A dirigente destaca ainda 
que, além da PLR, os funcio-
nários reivindicam contratação 
de mais empregados, melhoria 
das condições de trabalho e 
negociação do plano de previ-
dência. “É importante que os 
bancários participem dos atos 
promovidos pelo Sindicato e 
denunciem caso haja qualquer 
problema em sua unidade”, 
acrescenta Liliane.

Casp – O Centro Administrati-
vo São Paulo foi o primeiro a se 
manifestar contra a resposta da 

direção do HSBC. Representan-
tes dos trabalhadores discursa-
ram em frente à concentração, 
na quarta 1, e ouviram recla-

mações dos empregados em 
relação à postura intransigente 
do banco, reforçada durante a 
negociação de terça.

www.spbancarios.com.br/
Noticias.aspx?id=697

Banco frustrou mais uma 
vez seus empregados
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O Centro de Formação Pro-
fissional do Sindicato está 
com inscrições abertas para o 
Preparatório do Concurso do 
Banco do Brasil – Escriturário. 
O intensivo começa na segunda 
6 e termina em 23 de março. 
As aulas serão ministradas na 
Unidade Centro (Rua São Ben-
to, 413), todos os dias, em dois 
períodos: manhã (das 8h às 
11h45, sábado e domingo das 
8h30 às 17h) e noite (das 19h 
às 22h45, sábado e domingo 
das 8h30 às 17h). O inves-
timento é de R$ 1.300, mas 
sindicalizados pagam R$ 700. 
Mais informações: 3188-5200.

ROCk nO CaFé
A atração que abre a progra-
mação do mês de fevereiro no 
Grêmio Recreativo Café dos 
Bancários é a banda On The 
Rocks. O show começa às 20h. 
No repertório, clássicos de ban-
das consagradas internacionais 
e nacionais. O Café funciona de 
segunda a sexta, das 17h às 23h, 
na Rua São Bento, 413. 

FuTEBOL FEmInInO
O time feminino de futebol 
da Bancredi está selecionan-
do atletas para disputar as 
competições organizadas pelo 
Sindicato na temporada 2012. 
As interessadas devem compa-
recer a partir das 19h de 13 de 
fevereiro, à Quadra dos Ban-
cários (Rua Tabatinguera,192, 
próximo ao metrô Sé). Mais 
informações com Bia: 3541-
3287 ou bia@bancredi.com.br.

vIaGEm nO CaRnavaL
Ainda há vagas para os sindica-
lizados que planejam passar o 
carnaval 2012 em Santa Cata-
rina (SC). A viagem tem saída 
prevista para o dia 17, da Barra 
Funda, e retorno no dia 22 de 
fevereiro. No roteiro, visitas 
a Florianópolis, Porto Bello, 
Bombas, Bombinhas e Bal-
neário Camboriú. Os pacotes 
individuais custam R$ 900 para 
hospedagem em apartamento 
duplo ou R$ 850 em triplo, 
no Hotel Solis. No valor estão 
inclusos ainda transporte, café 
da manhã e jantar. Informações 
com Celso pelo 2909-2828.

Vagas para o 
Preparatório ao 
Concurso do BB

E C O n O m I a

Estudo analisa PLR da categoria
Publicação, que será lançada na segunda 6, avalia processo de negociação e evolução das regras

Uma das principais conquistas 
da categoria bancária, a Partici-
pação nos Lucros e Resultados 
ganha agora um estudo que 
analisa as etapas do processo de 
criação da PLR, sua evolução e as 
perspectivas de aprimoramento. 
O caderno, produzido em parce-
ria com o Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), será 
lançado na segunda-feira 6, às 
15h, no Auditório Azul do Sin-
dicato (Rua São Bento, 413, Ed. 
Martinelli). O professor doutor 

José Dari Krein, do Centro de 
Estudos Sindicais e de Economia 
do Trabalho (Cesit) da Unicamp, 
comentará a publicação.

Estabelecida em 1995, a par-
ticipação dos trabalhadores no 
lucro das instituições financei-
ras começou a ser pautada como 
uma tentativa do empresariado 
de diminuir o peso da remunera-
ção fixa e aumentar o da variável. 
“Mas conseguimos redirecionar 
o debate, intervindo e negocian-
do regras que hoje estão na Con-
venção Coletiva da categoria, 

sem negligenciar a valorização 
dos salários dos bancários”, afir-
ma a diretora executiva do Sin-
dicato Ana Tércia Sanches, que 
coordenou o estudo. 

Intitulado Participação dos tra-
balhadores bancários nos lucros e 
resultados – Balanço e perspec-
tivas de 1995 a 2011, o caderno 
avalia os pagamentos ano a ano, 
explica a PLR de bancos privados 
e a de públicos e apresenta pro-
gramas próprios de alguns ban-
cos, definidos com a intervenção 
do Sindicato.

C a R n a va L

Fantasias para a Tom maior
Sindicalizados têm desconto e ganham camiseta exclusiva para ensaios

Os bancários foliões que curtem 
Carnaval podem desfilar na escola 
de samba Tom Maior garantindo 
a fantasia da ala com desconto, no 
Sindicato. O valor de R$ 170 pode 
ser parcelado em três vezes com o 
primeiro cheque para 17 de feve-
reiro. Na compra, o bancário ganha 
uma camiseta exclusiva que dá aces-
so gratuito aos ensaios na quadra da 
escola (Rua Sérgio Tomás, 622, Bar-

ra Funda), que acontecem às terças, 
quintas e sábados a partir das 20h. 
Mais informações pelo 3188-5200.

Este ano, a escola, que será a últi-
ma do grupo especial a desfilar, na 
madrugada de 18 para 19 de feverei-
ro, vai cantar a fraternidade entre os 
homens e homenagear o presidente 
da agremiação, Marko Antonio da 
Silva, que morreu em maio passado, 
vítima de leucemia.

Tradição –A parceria entre o Sindi-
cato e a escola completa seis anos e 
tem levado ao sambódromo temas 
diferentes que valorizam a trajetória 
de luta dos trabalhadores. Foi assim 
com a homenagem à CUT, em 2007, 
e ao berço do sindicalismo metalúr-
gico, São Bernardo, em 2011.

Para mais informações sobre a 
escola e o enredo deste ano acesse 
www.grestommaior.com.br.

Já escolheu sua homenageada?
Bancários definem pelo site quem merece ser lembrada no desfile que acontece dia 16, no Centro

O já tradicional Bloco dos 
Bancários abre o Carnaval nas 
ruas do centro velho da capital 
para debater com a sociedade 
igualdade de oportunidades e 
relações compartilhadas entre 
homens e mulheres. A manifes-
tação, promovida pelo Sindi-
cato desde 2009, será realizada 
no dia 16. 

Este ano, o bloco também vai 
homenagear, com a ajuda da cate-
goria, algumas das mulheres mais 
marcantes da história do Brasil. 
Participe e escolha seu destaque: 
já está no site do Sindicato (www.
spbancarios.com.br) uma lista com 
30 personalidades femininas fun-

damentais na trajetória de con-
quistas da sociedade brasileira. Até 
o próximo dia 8, os trabalhadores 

definem e as mais votadas estarão 
representadas na última ala do 
Bloco dos Bancários.

Direito – Relações compartilha-
das significa que não apenas a 
vida profissional, mas também 
as tarefas domésticas, podem e 
devem ser divididas de manei-
ra equivalente entre homens 
e mulheres. 

De acordo com esse tema, uma 
das bandeiras é a ampliação da 
licença-paternidade, atualmente 
de apenas cinco dias. O Sindica-
to defende que o ideal seria que 
o pai tirasse seis meses imedia-
tamente após a mãe voltar da 
sua, também de seis meses, para 
que ambos pudessem cuidar do 
filho, como já acontece em ou-
tros países.

B L O C O  D O s  B a n C á R I O s


