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A 
luta dos bancários por mais segurança nas agên-
cias bancárias chega mais uma vez à esfera mu-
nicipal. O Sindicato se encontra nesta quinta 19 
com o presidente da Câmara de São Paulo, José 

Police Neto (PSD), para mostrar a importância de uma 
lei local que obrigue bancos a adotarem a porta giratória 
com detector de metal como item obrigatório.

Em carta enviada a Police Neto em março – quando 
bancos da capital anunciaram a retirada do equipa-
mento das agências –, a presidenta do Sindicato, Ju-
vandia Moreira, demonstrou preocupação e lembrou 
a luta da categoria. “Em 2007, os bancários comemo-
raram a decisão dos vereadores, que aprovaram por 
unanimidade a obrigatoriedade da instalação do equi-
pamento em todas as agências da cidade. Porém, em 
2008, o prefeito Gilberto Kassab vetou o projeto de 
lei. Desde então, algumas instituições estão retirando 
o dispositivo.” A entidade reivindica que os vereadores 
retomem a discussão.

No final de março, os trabalhadores estiveram em 
Osasco para discutir o tema com presidente da Câ-
mara Municipal, Aluisio da Silva Pinheiro (PT). Na 
ocasião, o vereador se comprometeu a encaminhar um 
pedido de audiência pública para debater com a socie-
dade a insegurança nas instituições financeiras. 

 “Os bancos estão criando clima de medo entre os 
bancários, vigilantes e clientes”, afirma Juvandia. 

De acordo com dados da Secretária de Segurança 
Pública de São Paulo, só nos dois primeiros meses de 
2012 em São Paulo e Osasco foram 18 registros de 
roubo a bancos.

Bancos multados – No âmbito federal, o Sindicato 
vem atuando por meio da Comissão Consultiva para 
Assunto de Segurança Privada (Ccasp) e mantendo 
contato permanente com o Ministério da Justiça e Po-
lícia Federal, responsáveis pela regulamentação de um 
novo estatuto de segurança privada. Os trabalhadores 
cobram mais rigor com segurança bancária.

A negligência por parte dos bancos se reflete nos 
números de multas aplicadas nas reuniões da Ccasp. 
Em julgamento na quarta 18 foram mais de 89 pro-
cessos abertos pelas delegacias estaduais de segurança 
privada (Delesp) contra irregularidades no plano de 
segurança. A soma das multas atingiu R$ 808.970,28. 

Webtv – As ações do Sindicato para defender a insta-
lação das portas de segurança nas agências bancárias 
são destaques do Momento Bancário em Debate da 
quinta-feira 19. O programa ao vivo vai ao ar pelo site 
do Sindicato a partir das 20h.

Porta giratória com detector 
de metais em todas as 
agências da capital será 
reivindicada pelo Sindicato em 
audiência com presidente da 
Câmara Municipal de SP
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Essa semana, os quatro maiores bancos privados do país concluíram 
seus anúncios de queda de juros em linhas de financiamento. As medi-
das são positivas para um começo. Mas falta detalhamento dos bancos 
em relação às taxas e condições propostas. Sem transparência, não há 
avaliação possível sobre o impacto na redução do spread. 

A redução das taxas para o crédito direto pessoa física do BB, por 
exemplo, não parece ter grandes vantagens porque aumenta conforme 
pacote oferecido. O HSBC reduziu as taxas mínimas de algumas li-
nhas de crédito, porém os percentuais efetivos variam de acordo com o 
cliente. O Santander privilegiou apenas as pequenas e médias empre-
sas e, ainda assim, o programa é mais centrado em descontos para os 
correntistas de PME do que em juros nas linhas de crédito. O Itaú não 
detalha a real redução das taxas e as condições para ter acesso a elas.

Desde a divulgação das novas medidas, a Caixa Federal aumentou 
em 17% as contratações de crédito para Pessoa Física e o BB cresceu 
em 45% a média diária de desembolsos das linhas de crédito pessoal. 

Baixar as taxas de juros é uma medida urgente e o aumento da 
oferta de crédito é importante para o Brasil continuar crescendo. Mas 
o setor financeiro, que mais lucra no país, precisa gerar mais empregos 
para melhorar as condições de trabalho e dar conta da demanda, que 
aumenta a cada dia.

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato
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É urgente ampliar quadro
Programa melhor Crédito tem aumentado volume de trabalho nas agências 

Recepcionar e prestar escla-
recimentos aos clientes, simular 
crédito e analisar riscos. Essas 
são algumas etapas realizadas 
pelo empregado da Caixa para 
concessão de crédito de apenas 
um interessado.

Com essas informações é 
possível imaginar como os 
trabalhadores tiveram de se 
desdobrar para que o banco 
conseguisse, em apenas uma 
semana, aumentar em 17% as 
contratações de crédito para 
Pessoa Física, após a divulga-
ção do Caixa Melhor Crédito, 
programa de redução de juros 
lançado em 9 de abril.

Segundo nota do banco, nos 
primeiros cinco dias do progra-
ma foram disponibilizados R$ 
518 milhões para o segmento 
Pessoa Física (PF) e outros R$ 
323 milhões para Pessoa Jurí-
dica (PJ). Nesse último, o cres-
cimento foi de 9% em relação 
à semana anterior. Já o crédito 
consignado cresceu 61,4% em 
relação aos últimos cinco dias 
de março, passando de R$ 419 
milhões para R$ 676 milhões.

Além do aumento no volume 
de trabalho nas agências, prin-
cipalmente para quem lida com 
o segmento PF, a procura por 
informações por meio do tele-
atendimento da empresa regis-
trou crescimento de 32%, tota-
lizando 28 mil telefonemas.

“As medidas econômicas es-
tão atraindo a população, que 
procura a empresa em busca 

de alternativas mais vantajosas. 
No entanto, os empregados es-
tão ainda mais sobrecarregados 
do que já estavam. É necessá-
rio que a empresa convoque os 
concursados com maior rapi-
dez. Caso contrário as condi-
ções de trabalho, que já estão 
precárias, devem piorar ainda 
mais”, destaca a dirigente sindi-
cal Jackeline Machado.

marcação correta – Jackeline 
ressalta ainda que os emprega-
dos marquem corretamente sua 
jornada de trabalho e denun-
ciem qualquer tipo de pres-
são. “Os bancários não podem 
se submeter a assédio moral e 
devem marcar corretamente 
o ponto. O login único é uma 
ferramenta importante nesse 
sentido e os empregados têm de 
usá-la e dizer não ao trabalho 
gratuito”, lembrando da forte 
mobilização no Dia Nacional 
de Luta, em 4 de abril, quando 
os dirigentes do Sindicato e da 
Apcef-SP distribuíram reló-
gios para simbolizar o respeito 
à jornada.

 A o  l E i T o r

B A n c o  D o  B r A s i l

instituição tem de contratar
redução de juros aumenta a demanda e sobrecarrega os funcionários

O BB foi a primeira instituição 
financeira pública a anunciar me-
didas de redução de juros, seguindo 
política do Executivo para forçar a 
diminuição das taxas pelos bancos 
privados. O pacote já apresentou 
resultado. Na quarta 18, a empresa 
divulgou que somente nos quatro 
primeiros dias do programa foram 
liberados R$ 1,1 bi em crédito para 
PF e R$ 2 bi nas linhas para PJ.

As linhas de crédito pessoal re-
gistraram volume 45% superior 
à média de março. O crédito ao 
consumo teve aumento de 112%. 
O consignado para aposentados 
do INSS teve crescimento de 65%, 
e os cinco novos pacotes lançados 
pelo banco tiveram 50,4 mil ade-
sões. Já as linhas de crédito para 
PJ aumentaram 45%.

O crédito para aquisição de veí-
culos cresceu 93%, o que resultou, 

segundo a própria nota do banco, 
em “recorde de atendimentos da 
Mesa de Operações da Central de 
Veículos do BB, que registrou 26 mil 
atendimentos na terça-feira, 17.”

O Sindicato apoia as medidas 
do governo federal para baixar o 
spread bancário no país, segundo 
maior do mundo, mas reforça a 
necessidade de ampliação do qua-
dro de pessoal para dar conta da 

demanda criada com o pacote.
“Os funcionários já estão sobre-

carregados com o novo programa 
de metas Sinergia, que individu-
aliza os trabalhadores. Com a re-
dução dos juros, medida correta 
que sempre reivindicamos, o vo-
lume de serviço aumenta e novas 
contratações são fundamentais”, 
diz o diretor executivo do Sindi-
cato Ernesto Izumi.
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Os delegados sindicais do Banco do Brasil eleitos em fevereiro 
reúnem-se pela primeira vez após o pleito na quinta 19, às 9h, 
no Auditório Azul do Sindicato (Rua São Bento, 413, Ed. Marti-
nelli). Na ocasião, além da entrega do certificado de posse, se-
rão debatidos o atual momento da instituição enquanto banco 
público e os principais problemas enfrentados pelo funciona-
lismo. Os trabalhadores que tiverem dificuldades de liberação 
devem entrar em contato com o Sindicato pelo 3188-5200.

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

sinDicATo
muDA DirEToriA
Os bancários sindicalizados 
têm assembleia marcada pa-
ra a segunda-feira 23 para 
deliberar sobre mudanças 
na diretoria executiva do 
Sindicato – conforme de-
talhado no edital abaixo. A 
assembleia começa a partir 
das 18h, no Auditório Azul 
do Sindicato (Rua São 
Bento, 413, Martinelli) e é 
exclusiva aos trabalhado-
res associados à entidade. 
Haverá credenciamento no 
local para participar.

EDiTAl DE conVocAÇÃo DE 
AssEmBlEiA GErAl ExTrAorDinÁriA
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
SÃO PAULO, por sua presidenta, convoca 
seus associados, empregados em estabe-
lecimentos bancários dos municípios de 
São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba, 
Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica 
da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Pira-
pora do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, 
São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e 
Vargem Grande Paulista, para Assembleia 
Extraordinária que será realizada dia 23 do 
mês de abril de 2012, em primeira convo-
cação às 18h, e em segunda convocação às 
18h30, na Sede do Sindicato – Auditório 
Azul, localizado na Rua São Bento, 413, 
Centro, São Paulo/SP, para discussão e 
aprovação da seguinte ordem do dia:
Discussão e deliberação acerca do remane-
jamento e redistribuição interna dos dire-
tores das seguintes secretarias executivas, 
conforme disposto no artigo 34, parágrafo 
terceiro do Estatuto: 
* Secretaria de Formação Sindical: subs-
tituição do diretor Kardec de Jesus Be-
zerra pela diretora Neiva Maria Ribeiro 
da Silva;
* Secretaria Cultural: substituição da di-
retora Ivone Maria da Silva pelo diretor 
Kardec de Jesus Bezerra;
* Secretaria de Saúde e Condições de Tra-
balho: substituição do diretor Walcyr Pre-
vitalle Bruno pela diretora Marta Soares 
dos Santos;
* Secretaria de Relações Sindicais e So-
ciais: substituição do diretor Paulo Sal-
vador pela diretora Maria Rosani Grego-
ruti Hashizumi;
* Secretaria de Estudos Socieconômicos: 
substituição da diretora Ana Tércia San-
ches pela diretora Ivone Maria da Silva.
2. A declaração de vacância do cargo por 
renúncia do seu exercente ao mandato 
sindical, conforme os artigos 66 e 69 do 
Estatuto, dos seguintes diretores: Jacqueli-
ne Leiva e Ubirajara Silva Menta.

São Paulo, 19 de abril de 2012. 
Juvandia Moreira Leite

Presidenta 

s A n TA n D E r

Bancário obrigado a extrapolar jornada
funcionários de agências são induzidos a registrar ponto e continuar no local de trabalho

Funcionários de agências do 
Santander estão sobrecarregados 
desde que assumiram a com-
pensação de cheques, feita antes 
por outro departamento. O ban-
co passou a responsabilidade às 
unidades, no entanto, não con-
tratou mais funcionários para a 
nova função, gerando grandes 
transtornos.

Segundo a diretora do Sindi-
cato Maria Rosani, diversas de-
núncias chegaram à entidade de 

funcionários com alta carga de 
trabalho. Há relatos de que os 
bancários estão sendo obrigados 
a trabalhar após a jornada, e, in-
clusive, depois de registrar a saída 
no ponto eletrônico.

O Sindicato entrou em con-
tato com o banco e cobrou ex-
plicações sobre as queixas dos 
trabalhadores. “O Santander 
informou desconhecer o pro-
blema e disse que irá averiguar 
a situação. O banco também 

nos disse que se trata de um 
problema de gestão e situações 
como essa estão sujeitas a de-
missão por justa causa”, infor-
ma Rosani.

“O banco precisa urgente-
mente contratar mais funcioná-
rios para atender essa demanda. 
Somos contra a extrapolação 
da jornada, e registrar saída e 
continuar no local de trabalho é 
inadmissível e contra a lei”, res-
salta a dirigente.

reunião adiada – O grupo de tra-
balho sobre o call center, formado 
por representantes dos funcioná-
rios e do Santander, teria reunido 
na quarta 18. No entanto, o encon-
tro foi adiado para 2 de maio. Entre 
os assuntos em debate está a escala 
de trabalho aos fins de semana e 
feriados, melhores condições de 
trabalho, fim das metas abusivas, 
instalação de refeitório para fun-
cionários, internalização dos tercei-
rizados e outras reivindicações. 

i TA ú  u n i B A n c o

Empresa comete crueldade sem limite
trabalhadores, mesmo na luta contra o câncer, foram dispensados pela instituição financeira

As demissões no Itaú estão cada 
vez mais caracterizadas pela fal-
ta de sensibilidade humana e re-
quintes de crueldade. O Sindicato 
tomou conhecimento de duas 
bancárias que foram dispensadas 
mesmo realizando tratamento 
contra o câncer.

A justificativa do banco é fria 
e calculista: as empregadas não 
possuíam doença ocupacional e, 
portanto, as demissões estão den-
tro da lei.

Representantes das funcio-
nárias cobraram a reintegração, 
negada pelo RH da empresa. Di-
rigentes sindicais insistiram ain-
da para que, ao menos, o banco 
mantivesse o plano de saúde 

integral para que ambas pudes-
sem continuar o tratamento, mas 
houve outra negação.

As trabalhadoras, agora desem-
pregadas, têm por lei o direito de 
permanecer com o plano de saúde, 
mas desde que arquem com o cus-
to integral do convênio, assumin-
do a parte patronal. Algo que se 
torna muito difícil sem emprego.

A toque de caixa – Segundo in-
formações apuradas por dirigen-
tes sindicais, até os procedimentos 
para as demissões seguiram um 
rito incomum, dando a entender 
que a dispensa foi premeditada. As 
empregadas, por exemplo, tiveram 
de realizar o exame demissional 

logo após tomarem conhecimento 
de que não faziam mais parte do 
quadro de funcionários. O proce-
dimento padrão é que se marque 
outro dia para realizar o exame.

Ainda segundo apurado pelo 
Sindicato, o médico do banco 
não colocou no atestado que as 
empregadas tinham câncer, mes-
mo sendo alertado pelas bancá-
rias demitidas.

As bancárias, que não quiseram 
se identificar, disseram que entra-
rão com ação na Justiça.

De acordo com a diretora do 
Sindicato Adriana Magalhães, não 
é de hoje que a instituição finan-
ceira vem tomando atitudes cru-
éis com relação aos trabalhadores. 

“Após a fusão com o Unibanco, o 
Itaú passou a adotar práticas ja-
mais vistas, revelando sua face de 
irresponsabilidade social, princi-
palmente em questões relativas à 
saúde e ao emprego”, afirma.

orientação – Devido ao aumento 
de demissões, mesmo de funcio-
nários em tratamento de saúde, 
o Sindicato orienta o bancário a 
exigir que conste nos atestados, 
tanto no exame periódico quan-
to no demissional, detalhes do 
tratamento realizado. Qualquer 
dúvida entre em contato com o 
Sindicato pelo 3188-5200 ou en-
vie mensagem pelo site@spbanca 
rios.com.br.

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 de 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.

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



O tema das comemorações da 
CUT no 1º de Maio, Dia do Traba-
lhador, é “Diversidade no Brasil e no 
Mundo – Um Olhar de Cinco Jeitos”, 
que aborda riquezas das cinco regi-
ões do país e debate, ainda, o atual 
modelo de desenvolvimento socioe-
conômico de países emergentes.

As comemorações já começam 
na quinta 26, no Sesc Belenzinho, 
com o Seminário Sindical Interna-
cional, com representantes sindicais 
dos países que compõem, ao lado 
do Brasil, os Brics (China, Rússia, 
Índia e África do Sul) e o Mercosul 
(Argentina, Uruguai e Paraguai).

Continua na segunda 30, com 
feira gastronômica no Anhanga-
baú, com pratos de R$ 3 a R$ 17. O 

Anhangabaú também será o palco 
das apresentações do dia 1º (Elba 
Ramalho, Belo, Edson&Hudson, Le-
onardo, Paula Fernandes, Pixote, Re-

nato Borghetti e Turma do Pagode).

cuT cidadã – Como nos anos 
anteriores, a comunidade da zo-

na sul de São Paulo poderá curtir 
uma programação especial de ci-
dadania, com serviços gratuitos e 
atrações musicais durante todo o 
dia 1º, na região do Grajaú.

osasco – Também no 1º de Maio 
acontece o 4º Desafio do Trabalha-
dor, com percurso para corrida ou 
caminhada. Sindicalizados estão 
isentos da taxa. Outras informações 
pelo www.fuse.com.br/desafio/

Ato político – A CUT também 
promove atos políticos durante 
toda a programação, no Centro, na 
zona sul, no ABC e no interior.
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Inscreva-se para o curso CPA-
10 no Centro de Formação 
Profissional do Sindicato, com 
início dia 23 e aulas de segunda 
a sexta, das 19h às 22h30. O 
valor do investimento é R$ 720, 
sócios pagam R$ 360. Reserve 
sua vaga pelo 3188-5200.

TornEio DE Truco
Duplas atentas e cartas na 
mesa! Está chegando a hora 
do 12º Torneio de Truco do 
Sindicato, que ocorre em 12 de 
maio, sábado, na Quadra dos 
Bancários. Corra e garanta sua 
vaga pelo edsonpiva@spbanca 
rios.com.br ou 3188-5208.

DEsconTos ExclusiVos
Passeios turísticos, esportes de 
aventura, espetáculos teatrais 
e muitas outras atrações para 
sindicalizados com preços es-
peciais. Acesse www.bilhete 
ria.com/spbancarios e garanta 
seus ingressos com desconto. 
Para ter acesso, basta ligar 
para 3188-5200, obter login e 
senha e aproveitar.

músicA no cAFÉ
Sexta-feira 20 a banda Willian 
& Os Caras invade o palco 
do Grêmio Recreativo Café 
dos Bancários com pop rock. 
No dia 27 o samba animará 
os bancários, com Serginho 
Madureira. O espaço (Rua 
São Bento, 413, Martinelli) é 
exclusivo para sócios e o show 
começa às 20h. Confira ao la-
do as novidades do cardápio.

PrAiA com DEsconTo
Os bancários sindicalizados 
podem se hospedar nos Chalés 
Estrela do Mar, em Ubatuba 
(www.chalesestreladomar.com.
br), em qualquer época do ano, 
com desconto de 10% nas diá-
rias. E de abril até agosto, sócios 
ganham mais 5%. Aproveite!

ciênciAs Do TrABAlho
Inscreva-se no processo sele-
tivo para o curso de Ciências 
do Trabalho da Escola Dieese. 
A prova de conhecimentos 
gerais e redação está marcada 
para 3 de junho. Mais infor-
mações em www.spbancarios.
com.br/Noticias.aspx?id=1139.

Vagas para
curso CPA-10
no Sindicato

D i A  D o  T r A B A l h A D o r

Diversidade regional no 1º de maio
Shows, atos políticos e seminário marcam a programação da Central única dos trabalhadores (Cut)

c A F É  D o s  B A n c Á r i o s

cardápio de dar água na boca
nova lista de guloseimas do espaço dos bancários vai de porção de costelas a pratos lights

Lanches de dar água na boca, 
bem montados e com produtos 
frescos, provolone à milanesa cro-
cante, panquecas com massa fini-
nha e muito recheio, saladas colo-
ridas e sanduíches naturais com 
muito sabor. Se o cardápio do Grê-
mio Recreativo Café dos Bancários 
já agradava a todos os gostos, ima-
gina com novidades? Com certeza 
esta notícia arrancará suspiros dos 
bancários frequentadores do espa-
ço e atrairá novos visitantes.

Desde a quarta-feira 18, a lis-

ta de guloseimas do Café ganha 
novas receitas criadas pelo chef 
Ademir da Silva. Alguns pratos 
têm nomes de mulheres que fa-
zem parte da história do Brasil, 
como as panquecas Margarida 
Alves, símbolo da luta da mulher 
no campo. Por ser nordestina, a 
comida ganhou recheio de queijo 
de coalho e carne seca.

Outro prato irresistível é a por-
ção de costela com molho barbacue. 
Suculenta e com sabor agridoce, fa-
rá sucesso para acompanhar, com 

moderação, uma cerveja gelada.
No cardápio light, uma das no-

vidades homenageia a presidenta 
do Brasil. O lanche Rousseff (fo-
to) é pão de forma tostado com 
alface, tomate cereja, frango gre-
lhado ou camarão, queijo minas, 
cenoura ralada e molho.

Para conhecer todas as delícias do 
novo cardápio, separe algumas ho-
rinhas e convide os amigos. O espa-
ço funciona de segunda a sexta, das 
17h às 23h, e fica na sede do Sindi-
cato (Rua São Bento, 413, Centro).

RdB e FB Resumo chegam aos bancários
Sócios recebem publicações em casa, com notícias de cultura, mundo do trabalho e política

A reportagem de capa da edi-
ção da Revista do Brasil de abril é 
sobre justiça social: uma minús-
cula tributação sobre as grandes 
fortunas não incomodaria o sono 
dos mais ricos e poderia ser um 
grande reforço para a saúde pú-
blica e o combate à miséria.

A matéria, de Maurício 
Thuswohl, explica o que é a Con-
tribuição Social das Grandes For-
tunas (CSGF) proposta pela Câ-

mara dos Deputados e o projeto 
do Imposto Sobre Grandes For-
tunas (IGF), que regulamentaria 
artigo da Constituição Federal.

Também é assunto na edição de 
abril a campanha por autonomia 
sindical promovida pela CUT.

A edição traz ainda homena-
gem aos 80 anos do economista 
Paul Singer, artigo sobre o des-
manche da TV Cultura, dicas 
culturais e reportagem sobre o 

Parque do Xingu, sitiado pelo 
agronegócio, com entrevista com 
o cineasta Cao Hamburger, dire-
tor do longa Xingu.

Guia – Além da RdB, os ban-
cários sindicalizados recebem 
a Folha Bancária Resumo, com 
as principais notícias de mar-
ço, e o Guia com destaques dos 
convênios e descontos especiais 
para associados.

c o m u n i c A Ç Ã o

www.1demaiocut2012.
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