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Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco 
e Região comemora história de luta ao lado da categoria e 
por uma sociedade cada vez mais justa e igualitária

O itenta e quatro pessoas reu-
nidas em 16 de abril de 1923, 
na capital paulista, funda-
ram o que nos anos seguintes 

viria a ser uma das maiores entidades 
de trabalhadores do Brasil e da Améri-
ca Latina. Naquele dia, em assembleia, 
o grupo aprovou o estatuto da então 
Associação dos Funcionários de Bancos 
de São Paulo que, uma década depois 
passaria a se chamar Sindicato dos Ban-
cários de São Paulo.

A criação da entidade se confunde 
com o nascimento da própria categoria. 
Se na década de 1920 esses “funcionários 
de bancos” eram enquadrados como co-
merciários, nos anos seguintes, organiza-
dos, eles já começavam a ser impor como 

bancários, uma categoria que nesses 89 
anos acumula vitórias – veja algumas ao 
lado. Entre elas, uma CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho) que, desde 1992, 
vale do Oiapoque ao Chuí e que avança 
a cada ano em consequência da mobili-
zação nacional. 

São esses 89 anos de conquistas que o 
Sindicato dos Bancários e Financiários de 
São Paulo, Osasco e Região já começou a 
comemorar (veja na página 3) com sua 
base, hoje constituída por mais de 130 
mil trabalhadores.

Mas a entidade não se dedica somente às 
batalhas por melhorias para a base. Tam-
bém teve participação ativa em momen-
tos importantes da história do país, sendo 
um dos protagonistas na luta contra a 

ditadura, no movimento 
Diretas Já!, na fundação da 
Central Única dos Trabalha-
dores (CUT), no impeachment 
de Fernando Collor. 

Além disso, atua como entidade cidadã 
na defesa da igualdade de oportunidades 
para todos, no combate a preconceitos de 
raça, gênero ou opção sexual, na batalha 
pela democratização da comunicação, 
contra a terceirização que ameaça os tra-
balhadores, apoia a luta pela autonomia 
sindical encabeçada pela CUT, entre mui-
tas outras frentes. 

Uma prática que se pauta pelo princí-
pio de que a luta por direitos trabalhistas 
não se separa da luta por uma sociedade 
mais justa e igualitária.

1933 – Jornada de seis horas

1981 – Auxílio-creche/babá

1991 – Tíquete-refeição

1992 – Convenção Coletiva Nacional

1994 – Cesta-alimentação

1995 – Participação nos Lucros e Resultados (PLR)

2000 – Bancários arrancaram dos bancos o com-
promisso com a igualdade de oportunidades

2007 – Adicional da PLR e 13ª cesta-alimentação

2009 – Elaboração do Mapa da Diversidade no se-
tor financeiro e licença-maternidade de 180 dias

2010 – Instrumento de Combate ao Assédio Moral

2011 – Proibição da divulgação de ranking de de-
sempenho dos trabalhadores

AlgumAs dAs principAis
conquistAs dos bAncários
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Estamos em festa pelo aniversário do Sindicato dos Bancários. Desde 
o início do mês, realizamos uma série de encontros com a distribuição 
do bolo de aniversário em mais de vinte regiões da cidade, em frente às 
concentrações bancárias das seis maiores instituições financeiras.

Temos muito orgulho de nossa trajetória. Este ano comemoramos os 
20 anos da nossa Convenção Coletiva de Trabalho, válida para todo 
o Brasil e na qual figuram dezenas de conquistas como a jornada de 
seis horas, auxílio-creche/babá, vales refeição e alimentação, a 13ª cesta, 
PLR, igualdade de oportunidades, licença-maternidade de 6 meses, pla-
no de saúde para casais do mesmo sexo, programa de combate ao assédio 
moral, entre outros. Estamos na luta pela isenção do IR na PLR.

Também teremos este mês o lançamento da nossa Campanha de 
Sindicalização. Sabemos que é a nossa união, forte e duradoura, que 
nos garante inúmeras vitórias desde o início da nossa organização sin-
dical até os dias de hoje. Essa história foi construída por homens e 
mulheres durante todos esses anos. 

Parabéns a todos pela participação!

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato

89 anos de luta sindical
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b A n c o  d o  b r A s i l

Últimos dias de eleição
Sindicato apoia Chapa 1 Cuidando da Cassi no pleito que termina na 6ª

O aumento e a melhora da rede 
credenciada, por meio de parce-
rias com agências do BB, repre-
sentantes dos funcionários e con-
selhos de usuários. Essa é uma das 
propostas da Chapa 1, Cuidando 
da Cassi, para a gestão dos próxi-
mos quatro anos da entidade.

A votação para definir os no-
vos integrantes dos conselhos 
Deliberativo e Fiscal e da Direto-
ria de Plano de Saúde e Relacio-
namento com Clientes termina 
na sexta 13 e o Sindicato apoia 
a Chapa 1 - Cuidando da Cassi, 
encabeçada por Mirian Fochi.

A Cassi é responsável pelo aten-
dimento à saúde de cerca de 700 
mil vidas espalhadas por todo o 

país. Trabalhadores da ativa vo-
tam pelo SisBB e aposentados nos 
terminais de autoatendimento.

 A o  l E i t o r

c u t

plebiscito chega ao centro
Central única dos trabalhadores quer a opinião da população

Com urnas instaladas na esquina 
da Rua São Bento com a Avenida 
São João, em frente ao edifício Mar-
tinelli, a CUT e o Sindicato colhe-
ram, na terça-feira 10, a opinião da 
população sobre a obrigatoriedade 
do imposto sindical. O plebiscito, 
que se estende até o final de abril, faz 
parte da campanha da CUT contra 
o tributo, e tem como mote: Eu digo 
NÃO ao imposto sindical.

“O imposto obrigatório atenta 
contra a liberdade e autonomia sin-
dical. Os sindicatos têm de ser sus-
tentados por contribuições volun-
tárias de seus associados, aprovadas 
em assembleia. Não queremos mais 
sindicatos atrelados ao Estado”, en-

fatizou o presidente da CUT, Artur 
Henrique, durante o ato.

As urnas ficaram na rua até 
15h, mas quem quiser se mani-
festar sobre o imposto pode de-

positar seu voto em urna fixa, no 
hall do Sindicato (Rua São Bento, 
413, Ed. Martinelli).

t E r c E i r i z A ç ã o

seminário discutirá tema
evento irá reunir acadêmicos, juízes, procuradores e sindicalistas

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.

Além de estudiosos do assunto, o 
seminário reunirá juízes, procurado-
res e auditores do Trabalho, advoga-
dos e dirigentes sindicais. A diretora 

do Sindicato e autora de tese de mes-
trado sobre terceirização, Ana Tércia 
Sanches, será uma das palestrantes 
do painel A Terceirização e as Pesqui-
sas Sociais – Impactos no Mundo do 
Trabalho Urbano e Rural.

Também participam o sociólogo 
e professor da Unicamp Ricardo 
Antunes, o presidente do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), Márcio Pochmann, o dire-
tor técnico do Departamento Inter-

sindical de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese), Clemente 
Ganz Lucio, o juiz do Trabalho 
Jorge Souto Maior e o presidente 
da CUT, Artur Henrique. 

O Fórum, do qual o Sindicato 
faz parte, foi criado em novembro 
de 2011. As entidades que o com-
põem lançaram manifesto contra 
a terceirização, que pode ser assi-
nado acessando o www.peticaopu 
blica.com.br/?pi=P2011N16145.

www.spbancarios.com.br/
Noticias.aspx?id=1275
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sEgurAnçA
A audiência com o presidente 
da Câmara Municipal de São 
Paulo, José Police Neto (PSD) 
para debater a obrigatorie-
dade das portas de segurança 
nas agências bancárias ocorre 
no dia 19.

dElEgAdo sindicAl
Os delegados sindicais do Ban-
co do Brasil eleitos em fevereiro 
reúnem-se pela primeira vez 
após o pleito na quinta-feira 
19, no Auditório Azul da se-
de do Sindicato. Na ocasião, 
além da entrega do certificado 
de posse, serão debatidos o 
atual momento da instituição 
enquanto banco público e os 
principais problemas enfrenta-
dos pelo funcionalismo.

ciênciA do trAbAlho
Continuam abertas as inscri-
ções para o processo seletivo 
do curso de Ciência do Traba-
lho da Escola Dieese. O curso 
é reconhecido pelo Ministério 
da Educação e as aulas come-
çam em agosto. Mais informa-
ções acesse www.spbancarios.
com.br/noticias.aspx?id=1139.

sAÚdE
A Secretaria de Saúde do 
Sindicato, em parceria com a 
PUC-SP, realiza reunião para 
analisar as atividades promo-
vidas no Grupo de Acolhi-
mento, Desgaste Mental e Tra-
balho Bancário. O encontro 
ocorre na terça-feira 17, das 
18h30 às 20h30, no Auditório 
Amarelo da entidade (Rua São 
Bento, 413, Martinelli).

notíciAs no E-mAil
Bancários podem ler as no-
tícias do Sindicato em seu e-
mail. Para isso basta cadastrar 
o endereço eletrônico no site 
para receber nossa newsletter 
diária. Faça já o seu cadastro 
no (www.spbancarios.com.
br/paginaaspx?id=250) e fique 
por dentro.

Fb Em brAillE
A edição de abril já está à 
disposição. Caso você tenha 
algum colega que necessite 
da publicação, basta enviar 
mensagem à folhabancaria@
spbancarios.com.br, entrar 
com contato pelo 3188-5200 
ou procurar um representante 
do Sindicato que visita seu 
local de trabalho.

s i n d i c At o

comemoração em nove concentrações
entidade faz aniversário em 16 de abril e realiza atos com distribuição de bolo à categoria

Mais de oito mil fatias de bolo 
foram distribuídas a trabalha-
dores de nove concentrações em 
comemoração aos 89 anos do 
Sindicato. A distribuição na quar-
ta 11 foi marcada por atos onde 
dirigentes sindicais elencaram os 
avanços e desafios da categoria. A 
data de aniversário é 16 de abril e, 
até lá, outros locais serão visita-
dos (veja calendário no quadro).

Os bancários dos Casa 1, 2 e 3 
do Santander, na zona sul, foram 
os primeiros a receber o bolo. 
Também pela manhã o CAU, do 
Itaú, foi palco do ato do Sindica-
to. Na zona oeste, a distribuição 
foi no Casp, do HSBC. 

No Bradesco, as comemorações 
envolveram os funcionários do 
departamento de financiamento, 
na região sul, e do Telebanco San-
ta Cecília, no centro novo. 

No centro velho, o ato ocor-
reu nos complexos São João e da 
Rua 15 de Novembro do Banco 
do Brasil.

“Queremos comemorar com 
os bancários, mas também cha-
má-los a refletir sobre as con-
quistas da categoria asseguradas 
na convenção coletiva nacional. 
Esses avanços são fruto da luta 
de gerações de trabalhadores e 
não de boa vontade dos bancos. 
Todos precisam saber disso, prin-

cipalmente os mais jovens para 
que continuem nessa luta que 
é diária”, afirma a presidenta do 
Sindicato, Juvandia Moreira.

mb em debate – O MB em De-
bate da quinta 12 será sobre o ani-
versário da entidade. O progra-

ma de webtv é transmitido pelo 
www.spbancarios.com.br, às 20h. 
Mediado pela presidenta do Sin-
dicato, Juvandia Moreira, o MB 
terá a participação do cartunista 
Márcio Baraldi, que apresentará 
charges que representam parte 
dos 89 anos.

89 anos de lutas e conquistas do Sindicato é o recado que está 
sendo levado pelos dirigentes sindicais a funcionários de instituições 
financeiras públicas e privadas de vários locais de trabalho

progrAmAção

dia/banco
Itaú
Unibanco 

Bradesco Santander
Banco
do Brasil

HSBC Caixa Federal

quinta
dia 12

CAB - 12h
Cidade de 
Deus - 11h

SP1 - 12h
SP2 - 12h

CSI - 12h

sexta
dia 13

ITM - 7h30
CAT - 8h

Nova
Central - 11h

Verbo 
Divino - 11h

CAM - 12h
Redea - Santo 
Amaro - 11h

segunda
dia 16

Patriarca - 12h Torre - 7h

terça
dia 17

Ceic - 12h

s A n tA n d E r

É preciso valorizar os bancários
funcionários exigem fim das metas abusivas no fórum de Saúde e Condições de trabalho

 A venda responsável de produ-
tos e o fim das metas abusivas in-
dividuais foram alguns dos temas 
da reunião entre representantes 
dos trabalhadores e do banco, no 
Fórum de Saúde e Condições de 
Trabalho, na terça 10.

O modelo organizacional de 
trabalho praticado pelo banco, 
relacionado diretamente com o 
adoecimento mental dos traba-
lhadores, recebeu duras críticas 

dos dirigentes sindicais. “Além de 
estabelecer metas abusivas, que 
são inatingíveis, o banco utili-
za mecanismos de cobrança que 
ocasionam assédio moral e ado-
ecimento”, afirma a diretora do 
Sindicato Maria Rosani.

As entidades sindicais também 
são contra os rankings indivi-
duais ou por região e cobraram 
que o banco espanhol respeite a 
cláusula 35ª da convenção cole-

tiva que proíbe a exposição dos 
funcionários.

 Os trabalhadores também 
cobraram a emissão da Comu-
nicação de Acidente de Trabalho 
(CAT). O banco diz emitir a CAT 
após laudo médico e apresenta-
rá o atendimento completo que 
presta às vítimas da violência na 
próxima reunião.
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www.spbancarios.com.br/
Noticias.aspx?id=1291

Dirigentes sindicais discutem 
saúde com o banco
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A banda de pop rock Plano 
B se apresenta nesta sexta 13, 
às 20h, no Grêmio Recrea-
tivo Café dos Bancários. O 
espaço abre às 17h e, prin-
cipalmente às sextas, é bom 
chegar cedo para garantir 
mesa. O Café fica na Rua São 
Bento, 413, Martinelli.

FormAção
Começa dia 14 o curso Pro-
dutos e Serviços Bancários. As 
aulas são aos sábados, das 9h 
às 13h. O curso custa R$ 440, 
sócios pagam metade do valor. 
O curso Mercado Financeiro, 
com aulas de segunda a sexta, 
das 19h às 22h, começa dia 16 e 
custa R$ 510, sócios pagam R$ 
255. Inscrições pelo 3188-5200.

mArxismo E dirEito
Com um debate no Sindicato 
(Rua São Bento, 413), a editora 
Boitempo lança sábado 14, às 
10h30, o 14º livro da Coleção 
Marx-Engels, O socialismo 
jurídico. O evento é promovido 
pelo Centro de Pesquisa 28 
de Agosto, em parceria com a 
Boitempo e o Sindicato. Mais 
informações pelo 3188-5328.

tornEio dE truco
Inscreva-se para o 12º Torneio 
de Truco do Sindicato, que 
ocorre em 12 de maio, na Qua-
dra dos Bancários, com prê-
mios especiais para as duplas 
vencedoras. O campeonato é 
organizado pela GS Eventos. 
Inscrições e informações pelo 
edsonpiva@spbancarios.com.br 
ou 3188-5208 com Edson Piva.

osAsco
Os bancários já podem se 
inscrever para o 4º Desafio 
do Trabalhador. O evento é 
no dia 1º de maio, em Osas-
co, com caminhada e corrida 
de 4km e 8km. Sócio não pa-
ga inscrição. Informações no 
www.spbancarios.com.br.

tEAtro mAis bArAto
Em comemoração aos 89 
anos do Sindicato, a produção 
do espetáculo teatral Entre a 
pizza e o motel, no Ruth Es-
cobar (Rua dos Ingleses, 209) 
aos sábados, às 23h, oferece 
ingressos especiais para sócios 
por R$ 15 no mês de abril.

Pop rock agita 
café na sexta

s i n d i c A l i z A ç ã o

Todos os sindicalizados com 
trinta anos ou mais de filiação 
irão concorrer a sorteios para 
hospedagem em um final de se-
mana em maio (exceto feriado), 
com direito a acompanhante, 
no Chalé Estrela do Mar (www.
chalesestreladomar.com.br), na 
Praia do Lázaro, em Ubatuba.

O sorteio para dois sócios 
ocorrerá ao vivo no Momen-
to Bancário em Debate (trans-
mitido pelo www.spbancarios.
com.br) de 24 de abril, terça-
feira, quando será lançado o 

novo formato da campanha de 
sindicalização.

“Queremos valorizar todos 
os bancários que fortalecem 
nossa luta diária por melhores 
condições de trabalho e uma 
sociedade cada vez melhor. 
Primeiro serão contemplados 
aqueles com mais de 30 anos de 
filiação, posteriormente serão 
realizados sorteios direciona-
dos a sócios de outros períodos 
de associação”, afirma a secre-
tária-geral do Sindicato, Raquel 
Kacelnikas.

Assembleia da bancredi é no dia 19
balanço de 2011 será deliberado pelos cooperados em reunião que ocorre na sede do Sindicato

A Cooperativa de Crédito dos 
Bancários (Bancredi) foi criada com 
o objetivo de auxiliar os trabalhado-
res a superar momentos de dificul-
dade. Para isso oferece empréstimos 
a juros inferiores aos praticados no 
mercado e ainda remunera investi-
mentos com percentuais acima da 
caderneta de poupança.

As contas da entidade do exercí-
cio de 2011 – ver resumo do balan-
ço ao lado - será votada pelos coo-
perados em assembleia que ocorre 
na quinta 19, a partir das 16h, no 
Auditório Azul do Sindicato (Rua 
São Bento, 413, Martinelli).

O edital de convocação da as-
sembleia foi publicado nas edi-
ções de 30 de março e 9 de abril 
do Jornal da Tarde.

c o o p E r At i vA

coopErAtivA dE crÉdito dos
bAncários dE são pAulo E
municípios limítroFEs – bAncrEdi
PARECER DO CONSELHO FISCAL DO ExER-
CíCIO ENCERRADO EM 31/12/2011
O Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito 
dos Bancários de São Paulo e Municípios Limí-
trofes, no cumprimento às atribuições legais e 
estatutárias, determinadas pelos artigos 55 e 56 do 
Estatuto Social, analisou as peças constantes das 
demonstrações contábeis de que trata do Balanço 
Patrimonial e as Demonstrações de Sobras e Per-
das correspondentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2011 e, considerando as informações 
e esclarecimentos prestados pelos diretores, e au-
ditoria externa, é de parecer que as mencionadas 
demonstrações contábeis refletem com proprieda-
de a situação patrimonial e financeira da entidade 
em 31/12/2011 assim DELIBERA: 
1) Aprovar o balanço Patrimonial e Demonstra-
ções de Sobras e Perdas de 31 de janeiro 2012. 
2) Submetê-los à aprovação da Assembléia Geral 
Ordinária, convocada para este fim em 19 de abril 
de 2012, para a sua aprovação, conforme estabele-
ce o parágrafo único do artigo 28 do Estatuto. 

São Paulo, 31 de janeiro de 2012
Gilmar Carneiro dos Santos, Ivone Maria da 

Silva, Julio Cesar Silva Santos

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro 
de 2011 e 30 de junho 2011

(Valores expressos em Reais) 

A T I V O 31/12/2011 30/06/2011 

Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo 9.239.389,92 8.972.766,81 
Disponibilidades 115.861,07 152.633,74 
Títulos e Valores Mobiliários 2.484.965,56 1.587.013,89
Operações de Crédito 6.030.696,72 6.655.945,99 
(-) Provisáo Empréstimos e Títulos (493.258,28) (281.062,53) 
Outros Créditos 1.101.124,85 858.235,72 

Permanente 56.295,11 63.379,13 
Investimentos 20.000,00 20.000,00 
Imobilizado em Uso 143.152,51 124.334,86 
(-) Depreciação (106.857,40) (96.921,38) 
Diferido 145.787,40 145.787,40 
(-) Amortização (145.787,40) (145.787,40) 

Compensação 6.811.829,15 7.368.234,99 

TOTAL DO ATIVO 9.295.685,03 9.036.145,94 

Flávio Monteiro Moraes - Diretor Presidente 
Washington Batista Farias - Diretor Financeiro 

Clarice Torquato Gomes da Silva - Diretora Secretária Geral 
Júlio César Garcia de Andrade - Contador - CRC SP-219946/O-2 

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro 
de 2011 e 30 de junho 2011 

(Valores expressos em Reais) 

P A S S I V O 31/12/2011 30/06/2011 

Passivo Circulante 5.765.029,94 5.674.374,14 
Depôsitos a Prazo 5.562.636,47 5.480.412,91 
Outras Obrigações 202.393,47 193.961,23 

Patrimônio Líquido 3.530.655,09 3.361.771,80 
Capital Social 3.504.533,98 3.454.609,00 
Reservas 21.446,62 21.446,62 
Sobras/Perdas Acumuladas 
Sobras/Perdas a Líquidas do Exercício 118.958,31 (114.283,82) 

Compensação 6.811.829,15 7.368.234,99 

TOTAL DO PASSIVO 9.295.685,03 9.036.145,94 

Flávio Monteiro Moraes - Diretor Presidente 
Washington Batista Farias - Diretor Financeiro 

Clarice Torquato Gomes da Silva - Diretora Secret·ria Geral 
Júlio César Garcia de Andrade - Contador - CRC SP-219946/O-2 

Demonstrações de Sobras e Perdas dos Exercícios Findos
em 31 de dezembro de 2011 e 30 de junho 2011 

(Valores expressos em Reais) 

 31/12/2011 30/06/2011 
Atos Cooperativos 

INGRESSOS OPERACIONAIS 
Rendas de Operações de Crédito 983.729,53 811.951,32 
Rendas de Título de Renda Fixa 74.865,07 112.397,52 
Rendas de Recuperação Crédito 61.736,40 104.754,18 
Rendas de Cobrança 17.861,43 18.963,97 
Rendas de Serviços Prestados 92.457,90 19.820,00 
Rendas de Reajuste do Período 211.756,67 319.855,42 
 1.442.407,00 1.387.742,41 

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 
Reversão de Provisões Operacionais 22.595,91 18.407,26 
Multas por Atraso 50.818,59 42.336,77 
Descontos Obtidos 0,00 0,02 
 74.414,50 60.744,05 

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 
Receitas não Operacionais 284.758,05 0,00 

 284.758,05 

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS 
Despesa de Captação (280.893,56) (342.788,69) 
Despesas Administrativas (1.011.036,93) (973.860,53) 
Provisões e Ajustes Operação Crédito: 
Amortização e Depreciação (9.936,02) (9.305,79) 
Despesas Juros do Capital (144.963,17) (125.233,86) 
Provisão para Operação de Crédito (234.791,66) (117.998,53) 

 (1.681.621,34) (1.569.187,40) 
SOBRA OU PERDAS LIQUIDA 
DO EXERCÍCIO 118.958,31 (117.088,79) 

Destinação legal das Sobras 
Destinação Resultado Operacional (114.283,82) (117.088,79) 
(-) Absorção de Sobras Acumuladas  2.804,97 
Sobras a Disposição da Assembléia 
Geral (AGO) 4.674,49 (114.283,82) 

Balanço Patrimonial 12-2011
CNPJ 03.422.007/0001-90

Sindicato inicia nova fase da campanha, 
valorizando antigos e novos associados


