
Os bancários Deucimar Romero, do 
Bradesco, e Luiz Antonio Santos, 
Santander, foram os convidados do 
Momento Bancário em Debate que 

abordou a Folha Bancária em braille e para 
pessoas com baixa visão, que completa um ano 
de circulação em abril, mês em que o Sindicato 
também completa 89 anos de fundação.

Trabalhadores com deficiência visual, Deu-
cimar e Luiz Antonio afirmam que a publica-
ção os auxilia no dia a dia. “Antes recebíamos 
as notícias por meio de colegas, mas nunca é a 
mesma coisa de você receber um jornal volta-
do para você”, disse Deucimar.

Os convidados do MB em Debate, que foi 

mediado pela presidenta do Sindicato, Juvan-
dia Moreira, também destacaram a necessi-
dade de se estruturar os municípios para me-
lhorar a mobilidade. “Não só as pessoas com 
deficiência, mas idosos também sofrem com 
os diversos buracos nas ruas e problemas nas 
calçadas. Questões que precisam ser resolvidas 
pelas prefeituras”, destacou Luiz Antonio.

Assista ao programa na íntegra no www.sp 
bancarios.com.br/Videos.aspx

A FB em braille é distribuída a mais de cem 
trabalhadores de bancos públicos e privados. 
Para indicar colegas que necessitem receber o 
informativo envie e-mail acessando www.sp 
bancarios.com.br ou ligar para 3188-5200.

Folha Bancária
São Pau lo, te rça e quarta-f e i ra  |   10 e 11 de abri l de 2012  |   núme ro 5.532

Edição foi destaque do Momento Bancário em
Debate e faz parte das comemorações do Sindicato, 
que completa 89 anos de conquistas em 16 de abril

Sindicato completa 89 anoS 
Jornada de 6 horas, Convenção Coletiva Nacional, vales refeição e alimentação, PLR, amplia-
ção da licença-maternidade para 180 dias, instrumento de combate ao assédio moral são 
algumas das conquistas da categoria nos 89 anos do Sindicato dos Bancários e Financiários 
de São Paulo, Osasco e Região. A data oficial de fundação é 16 de abril e até lá dirigentes 
sindicais distribuirão bolo nas principais concentrações, para comemorar o aniversário da 
entidade ao lado da categoria. O primeiro a comemorar foi o CTO, do Itaú, na segunda 9. 
Veja ao lado as datas e locais dos próximos atos.

FB em BRaille
completa Um ano

Itaú
Unibanco 

Bradesco Santander Banco do Brasil HSBC Caixa Federal

QUARTA
dIA 11

CAU - 7h30
Santa Cecília - 10h30
Financiamentos
(Morumbi) - 12h

Casa 2 - 7h
Casa 3 - 7h
Casa 1 - 12h

Complexo São João - 12h
XV de Novembro - 12h 

Casp - 12h

QUINTA
dIA 12

CAB - 12h Cidade de deus - 11h
SP1 - 12h
SP2 - 12h

Libero Badaró - 12h

SEXTA
dIA 13

ITM - 7h30
CAT - 8h

Nova Central - 11h Verbo divino - 11h CAM - 12h
Redea - Santo 
Amaro - 11h

*A data do bolo em outras concentrações será publicada na próxima edição da Folha Bancária

Luiz Antonio e Deucimar durante MB em Debate 
com a presidenta do Sindicato, Juvandia Moreira
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Será que é a inadimplência que faz os juros se elevarem? Ou são os 
juros altos que comprometem, e muito, a renda da família brasileira? 
Dados do BC mostram que os juros anuais chegam a 580% em algumas 
financeiras. Isso significa que se uma família fizer empréstimo de R$ 
1mil, em 12 vezes, para comprar uma TV, ao fim deste período, o total 
pago seria suficiente para comprar quase três aparelhos (R$ 2.669).

Uma família se endivida por ter parte da renda expropriada por spread 
bancário, que chega a 27,8% ao ano. Essa mesma taxa, em outros países, 
é de 3,39% (Argentina), 4,49% (Chile) e 3% (Russia). O principal argu-
mento dos bancos pela manutenção desse elevado percentual é a inadim-
plência. Mas, o que mais pesa na composição do spread é o lucro líquido 
dos bancos, com 33%, e, em segundo lugar, a inadimplência com 28,7%.

O BB e a Caixa Federal anunciaram recentemente a diminuição de 
suas taxas de juros e aumento dos limites de crédito. Essas instituições vão 
continuar lucrando, mas em vez de ganhar somente na margem, ganharão 
em escala, com o consequente aumento do empréstimo a taxas menores. 

O que defendemos não é o fim dos lucros dos bancos, mas a perma-
nência de margem mais razoável em seus resultados. Para que ganhe 
não só as instituições, mas também os clientes e o Brasil. 

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato
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B a n c O  D O  B r a s i l

cassi: eleição termina 6ª
Sindicato apoia e indica voto na Chapa 1, Cuidando da Cassi

Um dos maiores patrimônios 
do funcionalismo do Banco do 
Brasil é a Cassi, entidade res-
ponsável pelo atendimento à 
saúde dos trabalhadores da ati-
va e aposentados da instituição 
financeira.

Até 13 de abril acontece o pro-
cesso eleitoral para definir os 
novos integrantes dos conselhos 
Deliberativo e Fiscal e da Dire-
toria de Plano de Saúde e Rela-
cionamento com Clientes para o 
mandato de quatro anos.

O Sindicato apoia a Chapa 1 - 
Cuidando da Cassi, encabeçada por 
Mirian Fochi, candidata à Diretoria 
do  Plano de Saúde. Entre as pro-
postas está o aumento e a melho-
ra da rede credenciada, por meio 
de parcerias com agências do BB, 

representantes dos funcionários e 
conselhos de usuários.

“Os integrantes da Cuidando 
da Cassi, nº 1, têm a responsa-
bilidade e o compromisso de 
fortalecer e melhorar os serviços 

oferecidos pela entidade”, afirma 
o diretor executivo do Sindicato 
Ernesto Izumi.

Trabalhadores da ativa votam 
pelo SisBB e aposentados nos ter-
minais de autoatendimento.

 a O  l E i T O r

s a ú D E

Bancário também manifesta
Caminhada da Cut/SP por mais qualidade no SuS será nesta terça-feira 10

Os trabalhadores vão às ruas pa-
ra lembrar o Dia Mundial da Saú-
de, comemorado em 7 de abril. O 
Sindicato participa da caminhada 
que sai da Praça da Sé, nesta terça-
feira 10, às 10h, e segue até a Praça 
do Patriarca.

O ato organizado pela CUT/SP 
terá participação de movimentos e 
entidades sociais e trabalhadores da 

saúde. O objetivo é a defesa da saú-
de pública gratuita, universal e de 
qualidade para todos os brasileiros.

A preocupação da população é a 
entrega da administração da saúde 
pública municipal e estadual para 
empresas privadas das chama-
das Organizações Sociais (OS), as 
condições precárias das unidades 
públicas de saúde com a desvalori-

zação dos funcionários e contrata-
ções de empregados sem realização 
de concurso público.

“Quando o então governador 
José Serra transferiu a responsabili-
dade da administração de serviços 
públicos essenciais, como o sistema 
de saúde, ele corrompeu a ideia de 
Estado”, diz o secretário de Saúde 
do Sindicato, Walcir Previtale.

c a i x a  F E D E r a l

Gilog responde às demandas
após cobrança do Sindicato, setor se compromete a resolver problemas

O compromisso assumido pela 
Gilog, setor de logística da Caixa 
Federal, de informar as ações que 
serão feitas para solucionar os pro-
blemas de falta de estrutura nas 
agências foi cumprido.

No dia 27 representantes dos tra-
balhadores entregaram uma lista 
abordando problemas em diversas 
agências como falhas em ar-condi-
cionado, falta de banheiro para os 
trabalhadores, ausência de arquivos 
para armazenar fichas de contas dos 

clientes, problemas no funciona-
mento dos computadores dos cai-
xas, máquinas de autoatendimento 
que não emitem talões de cheque 
– o que aumenta a fila de clientes 
nos caixas –, ausência de biombos 
que separam clientes nos guichês e 
até bebedouros quebrados.

“Agora vamos acompanhar as 
ações implantadas pelo banco para 
finalmente acabar com esses proble-
mas na estrutura que têm atormen-
tado os trabalhadores. Ressaltamos 

que houve o comprometimento 
dos empregados da Gilog, mesmo 
sabendo que o departamento sofre 
com a falta de pessoal, cumpriu o 
prazo para dar uma resposta aos 
trabalhadores. Lembramos tam-
bém aos empregados que tiverem 
problema de falta de estrutura na 
sua agência devem comunicar ao 
Sindicato”, afirma o dirigente sindi-
cal Rafael Castro.

www.spbancarios.com.br/
Noticias.aspx?id=1255
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B r a D E s c O

sindicato continua de olho na compe
trabalhadores do Prédio da Vila mariana foram realocados para outros setores da empresa

O Bradesco procurou o Sindica-
to para informar o fim do departa-
mento de compensação no prédio 
da Vila Mariana. A desativação foi 
motivada pela adoção da tecnolo-
gia de compensação por imagem, 
determinada pelo Banco Central. 
A direção do banco informou que 

os trabalhadores estão sendo rea-
locados e não haverá demissões.

O diretor do Sindicato João 
Paulo lembra que desde o início 
do ano passado a representação 
dos bancários vem acompanhan-
do o processo para preservar di-
reitos e empregos. “Na época da 

implantação da captura de che-
que por imagens, em março de 
2011, o Sindicato conseguiu do 
Bradesco o compromisso de não 
demitir os trabalhadores do se-
tor, transferindo-os para outros 
departamentos após treinamento 
adequado”, afirma.

A dirigente sindical Érica Si-
mões ressalta que os problemas 
pontuais que afetam a vida dos 
trabalhadores estão sendo ana-
lisados caso a caso. “Por isso, os 
bancários devem procurar o Sin-
dicato para que possamos auxiliá-
los”, afirma.

ciPa caT
O bancário Sylvio José, que 
concorreu com apoio do 
Sindicato, foi eleito em pri-
meiro lugar para Comissão 
Interna de Prevenção de 
Acidente (Cipa) do Centro 
Administrativo Tatuapé 
(CAT), do Itaú, para 
gestão 2012/13. 

cUT
A Central Única dos Traba-
lhadores lançou durante o 
3º Congresso da Contraf-
CUT a campanha Liberdade 
e Autonomia Sindical - de-
mocratizar relações de traba-
lho para ampliar e garantir 
direitos. A iniciativa possui 
como uma das suas frentes 
de ação o plebiscito Eu digo 
NÃO ao imposto sindical. 
A coleta de assinaturas dos 
trabalhadores começou em 
26 de março e deve se es-
tender até o final deste mês. 
Nesta terça 10, o plebiscito 
sobre o imposto sindical 
será lançado, às 12h, na re-
gião central da cidade.

nOTícias nO E-mail
Bancários podem ler as no-
tícias do Sindicato em seu 
e-mail. Para isso basta ca-
dastrar o endereço eletrôni-
co no site para receber nos-
sa newsletter diária. Faça já 
o seu cadastro e fique por 
dentro (wwwspbancarios.
com.br/Paginaaspx?id=250).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
SÃO PAULO, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 61.651.675/0001-95, com registro sindi-
cal DNT5262, por sua presidenta, convoca 
todos os empregados do BANCO ALFA 
S.A, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO 
S.A. e FINANCEIRA ALFA S.A. – C.F.I, dos 
municípios de São Paulo, Osasco, Barueri, 
Carapicuíba, Caucaia do Alto, Cotia, Embu 
das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Ser-
ra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Pirapora do 
Bom Jesus, Santana do Parnaíba, São Lou-
renço da Serra, Taboão da Serra e Vargem 
Grande Paulista, para Assembleia Geral Ex-
traordinária, que será realizada no dia 12 de 
Abril de 2012, em primeira convocação às 
16h30, e em segunda convocação às 17h, na 
Subsede do Sindicato – Regional Paulista, 
situada à Rua Carlos Sampaio, nº 305, São 
Paulo/SP, para discussão e aprovação da se-
guinte ordem do dia:
Discussão e deliberação sobre proposta de 
formalização de Acordo Coletivo de Tra-
balho para disciplinar Sistema Alternativo 
Eletrônico de Controle de Jornada de Tra-
balho para os empregados do Banco Alfa 
S.A., Banco Alfa de Investimento S.A. e Fi-
nanceira Alfa S.A. – C.F.I.

São Paulo, 10 de abril de 2012.
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

s E G U r a n ç a

Trabalhadores protestam no BB
mesmo com porta giratória quebrada, gestores insistiram em funcionamento da unidade

Representantes do Sindica-
to enfrentaram a resistência de 
gestores e impediram o fun-
cionamento da agência Brás do 
BB que estava com a porta de 
segurança quebrada. O equipa-
mento foi danificado na quinta 
5, durante frustrada tentativa de 
roubo. A gestão da unidade de-

terminou a abertura sem a devi-
da reparação da porta.

Diante do protesto do Sin-
dicato, a gerência da agência 
demonstrou pouco caso com a 
integridade dos funcionários e 
clientes. Ameaçaram chamar a 
polícia e afirmaram que aque-
le era um “problema menor” e 

que o Sindicato deveria cuidar 
de coisas mais importantes. “A 
entidade tem como prioridade 
a segurança, bem-estar e inte-
gridades física e psicológica dos 
bancários. Aparentemente não 
é o pensamento da direção da 
unidade”, afirmou o dirigente 
sindical Willame Lavor.

A preocupação da entidade 
com a manutenção das portas 
giratórias nos bancos será, in-
clusive, levada ao presidente da 
Câmara Municipal de São Pau-
lo, José Police Neto (PSD), em 
audiência no dia 19 de abril.

E c O n O m i a

Bancos públicos baixam os juros
medidas do bb e Caixa fazem parte da ofensiva do governo para baixar spread

A Caixa Federal anunciou re-
dução de juros para linhas de cré-
dito pessoa física e empresas. O 
Programa Caixa Melhor Crédito 
foi divulgado na segunda 9, cinco 
dias após o anúncio de redução de 
juros também pelo BB. A iniciati-
va dos bancos públicos faz parte 
da ofensiva do governo federal 
para forçar a concorrência no se-
tor financeiro e, assim, diminuir 
o spread bancário. Ainda vão ao 
encontro das medidas, anunciadas 
na terça 3, para aquecer a econo-
mia e enfrentar a crise mundial.

A presidenta do Sindicato, Ju-
vandia Moreira, considera as 
medidas positivas. “Não é admis-
sível, nem há argumentos – com 
uma taxa Selic que diminui desde 
agosto do ano passado – ter taxas 
bancárias que chegam, em média, 
a 175% (cheque especial) e taxas 
de juros de 50,3% (empréstimo 
pessoal) para pessoa física.”

A dirigente ressalta que os tra-
balhadores continuarão aguar-
dando o posicionamento do go-

verno sobre a reivindicação da 
PLR sem IR (leia mais no qua-
dro), que também resultará em 
aquecimento da economia. 

caixa – O banco programou pa-
ra este ano um volume de crédito 
24% maior que o de 2011, che-
gando a R$ 300 bi. Desse total, R$ 
71 bi serão destinados aos prin-
cipais produtos do Caixa Melhor 
Crédito, que começou a valer re-
troativamente a 2 de abril.

Tiveram redução de juros o che-
que especial, que passou de 8,25% 
para 4,27% ao mês (-59% ao ano); 
o cartão de crédito (-40% a.a.); o 
crédito consignado (-34,2% a.a.); e 
consignado para aposentados, que 
caiu de 2,14 ao mês para 1,80% 
a.m., entre outros.

Para pessoa jurídica houve queda 
na taxa do crédito de capital de giro 
(-68,73% a.a.) e nos descontos de 
cheques e duplicatas (-29,12% a.a.).

BB – Com o programa Bom 
Para Todos, a instituição pre-

vê o aumento de R$ 26,8 bi no 
crédito para micro e pequenas 
empresas, e de R$ 16,3 bi para 
pessoas físicas.

Será ofertada uma nova linha 
de financiamento de veículos com 
juros a partir de 0,99% ao mês, 
segundo o banco uma redução de 

19%. As linhas para aquisição de 
bens e serviços de consumo terão 
juros médios reduzidos em 45%.

Micro e pequenas empresas te-
rão acesso a linhas de capital de 
giro com juros de 0,96% ao mês, 
redução de 15% sobre os valores 
atuais, entre outras vantagens.

www.spbancarios.com.br/
Noticias.aspx?id=1265

       mOBilizaçãO cOnTinUa

O Sindicato está no aguardo do posicionamen-
to oficial dos ministros da Fazenda, Guido 

Mantega, e da Secretaria Geral da Presi-
dência da República, Gilberto Carvalho, 

que se comprometeram – em reunião 
no dia 21 de março – a responder 
à reivindicação de bancários, me-
talúrgicos, petroleiros, químicos e 

urbanitários de isentar da cobrança 
de imposto de renda as PLRs de até R$ 8 mil.

Paralelamente à cobrança junto ao governo, a entidade também 
está orientando os bancários a enviar mensagens aos parlamen-
tares para que aprovem emendas à MP 556 que isentam a PLR dos 
trabalhadores da tributação do imposto de renda.
As mensagens devem ser enviadas acessando www2.camaragov.
br/participe/fale-conosco/fale-com-o-deputado/fale_conosco_
form_deputado.
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Osasco realiza Desafio do Trabalhador
bancário sindicalizado não paga taxa de inscrição e tem opção de percurso de 4km e 8km

Os bancários já podem ga-
rantir sua inscrição para o 4º 
Desafio do Trabalhador, que 

ocorre em 1º de maio, em 
Osasco. Para os sindicalizados o 
evento é gratuito. O interessado 

em participar da prova poderá 
escolher entre a caminhada ou 
a corrida que têm percursos 

de 4km e 8km.
Os competidores terão di-

reito a camiseta personalizada, 
pontos de hidratação, crono-
metragem por chip, um super 
kit atleta e medalha para quem 
completar o percurso. Have-
rá estacionamento gratuito na 
sede da prefeitura de Osasco a 
partir das 7h.

Após a confirmação da ins-
crição, que deverá ser feita por 
meio do www.fuse.com.br/desa 
fio/, os kits estarão disponíveis 
para serem retirados no dia 
30 de abril, véspera da corri-
da, das 11h às 19h, na Aveni-
da Bussocaba, S/N, ao lado da 
Prefeitura.
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 P r O G r a m E - s E

Os trabalhadores que só 
podem estudar nos fins de 
semana podem cursar, a 
partir do dia 14, as aulas de 
Produtos e Serviços Bancá-
rios que ocorrem aos sába-
dos, das 9h às 13h. O curso 
custa R$ 440, mas sindica-
lizados pagam metade deste 
valor. Também estão aber-
tas inscrições para Mercado 
Financeiro, com aulas de 
segunda a sexta, das 19h às 
22h, a partir do dia 16. O 
investimento é de R$ 510, 
sócios pagam R$ 255.

TrUcO

As inscrições estão abertas 
para o animado Torneio de 
Truco do Sindicato. O 12º 
campeonato organizado pe-
la GS Eventos ocorre no dia 
12 de maio, na Quadra dos 
Bancários, com prêmios 
especiais para as cinco me-
lhores duplas. Inscreva-se 
pelo edsonpiva@spbanca 
rios.com.br ou 3188-5308 
com Edson Piva.

ciências DO TraBalhO
Inscreva-se para o processo 
seletivo do curso de Ciên-
cias do Trabalho da Escola 
Dieese, autorizado pelo 
Ministério da Educação. As 
aulas começam em agosto 
e o curso dura três anos. 
Mais informações em www.
spbancarios.com.br/Noticias.
aspx?id=1139.

cinEB nO sinDicaTO
O Sindicato promove a 
pré-estreia gratuita do 
longa Quem Se Importa na 
sede da entidade (Rua São 
Bento, 413, Martinelli, no 
auditório amarelo). Em 
parceria com a Brazucah 
Produções, a sessão ocorre 
na quarta 11, às 19h. Para 
saber mais sobre o filme 
acesse www.quemseimporta.
com.br. Reserve seu lugar 
pelo 3188-5200.

Vagas abertas
nos cursos
de formação

T E r c E i r i z a ç ã O

seminário busca ampliar debate
evento reúne acadêmicos, juízes, procuradores do trabalho e sindicalistas em 12 e 13 de abril

Promover a reflexão e ampliar 
o debate. Esse é o objetivo do Fó-
rum em Defesa dos Trabalhadores 
Ameaçados pela Terceirização que 
realiza, nos dias 12 e 13 de abril, 
seminário no Centro de Estudos 
Sindicais e Economia do Trabalho 
(Cesit) da Unicamp (inscrições 
pelo www.cesit.org/matricula/ma 
tricula.html).

Além de estudiosos do assunto, 
o seminário reunirá juízes, procu-
radores e auditores do Trabalho, 
advogados e dirigentes sindicais.

A diretora do Sindicato e au-
tora de tese de mestrado sobre 
terceirização, Ana Tércia San-
ches, será uma das palestran-
tes do painel A Terceirização e 
as Pesquisas Sociais – Impactos 
no Mundo do Trabalho Urbano 
e Rural.

Também participam o soci-
ólogo e professor da Unicamp 
Ricardo Antunes, o presidente 
do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), Márcio 
Pochmann, o diretor técnico 

do Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socio-
econômicos (Dieese), Clemente 
Ganz Lucio, o juiz do Trabalho 
Jorge Souto Maior e o presidente 
da Central Única dos Trabalha-
dores (CUT), Artur Henrique.

O Fórum, do qual o Sindicato 
faz parte, foi criado em novem-
bro de 2011. As entidades que o 
compõem lançaram manifesto 
contra a terceirização que pode 
ser assinado pelo www.peticaopu 
blica.com.br/?pi=P2011N16145.

Evento discutirá marxismo e Direito
livro O socialismo jurídico, de engels e Kautsky, será lançado neste sábado no Sindicato

Com um debate no Sindica-
to, a editora Boitempo lançará 
o 14º livro da Coleção Marx-
Engels: O socialismo jurídico. O 
evento terá a presença do tra-
dutor e autor do prefácio do li-
vro, o jurista Márcio Bilharinho 
Naves, professor do Instituto 
de Filosofia e Ciências Huma-
nas da Unicamp, e do autor do 
texto de orelha, o também ju-
rista Alysson Leandro Mascaro, 

professor do curso de Direito 
da USP e do Mackenzie. A pro-
moção é do Centro de Pesquisa 
28 de Agosto, em parceria com 
a Boitempo e Sindicato.

Escrito por Friedrich Engels 
e Karl Kautsky e publicado ori-
ginalmente em 1887, o artigo 
é considerado uma das obras 
clássicas do marxismo sobre a 
relação entre o direito e o capita-
lismo. O objetivo dos autores era 

responder aos ataques à teoria 
econômica de Marx e, ao mesmo 
tempo, criticar o reformismo ju-
rídico e combater sua influência 
no movimento operário.

“À época da escrita desse 
livro, os reformistas, em com-
bate às ideias revolucionárias 
de Marx, apontavam para uma 
transição controlada, objetivan-
do ganhos por meio do aumen-
to de direitos, sem transformar 

plenamente as contradições da 
exploração capitalista”, afirma 
Mascaro, na orelha do livro. 

serviço – O debate é no sába-
do 14, às 10h30, no Sindicato 
(Rua São Bento, 413, Centro). 
A confirmação da presença de-
ve ser feita pelo www.facebook.
com/events/284430411632667/. 
Outras informações sobre o 
debate pelo 3188-5328.
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