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Sindicato cobra negociação e exige que 
empresa respeite direito dos bancários

Caixa Federal pág. 2
Safra atende reivindicação e colocará porta 
de segurança em todas as agências

Segurança pág. 3
representantes dos trabalhadores e da 
direção da empresa retomam negociações

itaú unibanCo pág. 3

Quem ainda não é sócio do 
Sindicato tem uma exce-
lente oportunidade para 

se sindicalizar e fortalecer a luta 
da categoria por melhores salá-
rios e condições de trabalho nos 
bancos públicos e privados.

Nesta terça-feira 24, a entida-
de inicia nova fase da campanha 
de sindicalização. O lançamen-
to com ato público acontece 
às 12h, na Praça do Patriarca. 
Quem se sindicalizar durante o 
lançamento receberá um vale-

teatro. No mesmo dia, às 20h, 
haverá MB em Debate (transmi-
tido pelo www.spbancarios.com.
br) sobre o tema, quando serão 
sorteados dois finais de semana, 
com direito a acompanhante, 
no mês de maio (exceto feriado) 

no Chalés Estrela do Mar (www.
chalesestreladomar.com.br), em 
Ubatuba, aos bancários com 
trinta anos ou mais de associa-
ção. Posteriormente, bancários 
com outros períodos de filiação 
também serão contemplados.
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Com a chegada do prazo final para declarar o imposto de renda, o 
trabalhador faz as contas e percebe, no bolso, o peso da mordida do 
“leão”. Para todas as categorias assalariadas, rever a tabela que incide 
sobre a PLR é fundamental para garantir mais dinheiro no bolso. Com 
recurso extra é possível pagar dívidas e manter o consumo.

Não é justo que os dividendos dos acionistas sejam isentos de impos-
to e o trabalhador, que ganha menos, pague. Essa medida se mostra 
mais justa quando vemos o tamanho do resultado do lucro dos bancos. 
Algumas instituições financeiras começaram a divulgar essa semana 
seu balanço trimestral. O Bradesco foi o primeiro a anunciar: lucro 
líquido ajustado de R$ 2,845 bilhões no primeiro trimestre, crescimen-
to de 3,9% em relação ao mesmo período de 2011, quando os ganhos 
atingiram R$ 2,738 bilhões.

O Dia do Trabalhador está chegando. É uma boa oportunidade pa-
ra o governo anunciar medidas como essa e corrigir essa injustiça no 
sistema tributário brasileiro. Vamos cobrar do governo federal resposta 
para nossa proposta de revisão da tabela. 

A carga tributária precisa ser justa, direta e progressiva. Mais di-
nheiro no bolso do trabalhador faz girar toda a economia do país: mais 
consumo, mais emprego e menos desigualdade.

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato
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C a i x a  F e d e r a l

empregados contestam banco
alterações na jornada só podem ocorrer após negociação com Sindicato

Se a ampliação do expediente 
de atendimento ao público em 
uma hora – de segunda a sexta, 
de 23 de abril a 11 de maio – já 
causou indignação aos trabalha-
dores, o comunicado da Caixa Fe-
deral entornou o caldo de vez. No 
informe oficial da empresa que 
trata da nova redução na taxa de 
juros consta que os empregados 
também trabalharão no sábado, 
12 de maio, para dar conta da 
demanda provocada pelo Caixa 
Melhor Crédito.

De acordo com o dirigente sin-

dical Rafael de Castro, o anúncio 
provocou grande rebuliço entre os 
empregados que, inclusive, envia-
ram mensagens de protesto. “Há 
pessoas que terão de trabalhar 
dois sábados consecutivos, por 
conta do Feirão da Casa Própria e 
do Caixa Melhor Crédito. Sem fa-
lar que a empresa cortou as horas 
extras das unidades”, afirma.

O Sindicato e Apcef-SP vão exi-
gir da direção da empresa abertu-
ra de negociação, onde reivindi-
carão o respeito ao livre arbítrio 
de cada trabalhador no que se re-

fere ao serviço fora de sua jornada 
normal. “A jornada do bancário é 
de segunda a sexta, qualquer mu-
dança nisto só pode ocorrer após 
negociação com o Sindicato. O 
que a Caixa fez é ilegal, pois nem 
sequer comunicou a alteração às 
entidades sindicais”, diz Rafael. 
“Embora as medidas auxiliem no 
crescimento da economia do país, 
o Sindicato reagirá todas as vezes 
que os direitos dos bancários fo-
rem desrespeitados”, acrescenta.

 a o  l e i t o r

S i n d i C at o

Sócios aprovam mudanças
alterações na diretoria executiva da entidade foram deliberadas

Os bancários sindicalizados apro-
varam por unanimidade as altera-
ções na Diretoria Executiva do Sin-
dicato, em assembleia na segunda-
feira 23 (foto), na sede da entidade.

Dessa forma, na Secretaria de 
Formação Sindical houve a substi-
tuição de Kardec de Jesus Bezerra 
por Neiva Maria Ribeiro da Silva; 
na Secretaria Cultural teve a troca 
de Ivone Maria da Silva pelo di-
retor Kardec de Jesus Bezerra; na 
Secretaria de Saúde e Condições 
de Trabalho ocorreu a saída de 
Walcir Previtale Bruno e a entra-
da de Marta Soares dos Santos. 
Além disso, na Secretaria de Rela-
ções Sindicais e Sociais ocorreu a 

substituição de Paulo Salvador por 
Maria Rosani Gregoruti Hashizumi 
e para a Secretaria de Estudos So-
cioeconômicos houve a entrada de 
Ivone Maria da Silva, no lugar de 
Ana Tércia Sanches.

Os associados também aprova-
ram as renúncias de Jacqueline Lei-
va e Ubirajara Silva Menta.

O edital de convocação foi pu-
blicado na Folha Bancária nº 5.535 
dos dias 19, 20 e 23 de abril.

b a n C o  d o  b r a S i l

ato denuncia assédio moral
bancários exigem mudança de postura da gestão da agência indianópolis

O Sindicato vai intensificar as 
manifestações até que a direção do 
Banco do Brasil tome providências 
contra o assédio moral praticado 
contra os funcionários da agência 
Indianópolis, na zona sul. Esse re-
cado foi dado pelos dirigentes sin-
dicais durante ato na sexta-feira 
20, em frente à unidade.

De acordo com denúncias que 
chegaram à entidade, muitos tra-
balhadores, inclusive os com mais 

tempo de casa, estão sendo pressio-
nados a pedir descomissionamento 
ou realocação para outra unidade.

“Trata-se de uma nova gestão, 
que precisa saber lidar com seus 
trabalhadores de maneira huma-
na e profissional, sem práticas as-
sediadoras que priorizam metas e 
lucros acima de qualquer coisa”, 
alerta o dirigente sindical Hildo 
Montenegro, da Fetec-CUT/SP.

Ele relata, ainda, que o Sindicato 

procurou diversas vezes a direção 
do banco para levar as denúncias. 
“Falamos com o gestor, em seguida 
com a Gepes (Gestão de Pessoas) 
e, finalmente, com o atual Gerente 
Regional da Centro-Sul. Desde o 
início do ano tentamos uma solu-
ção para o problema. Sem retorno, 
partimos para o protesto. E vamos 
realizar outras manifestações até 
acabar com o assédio moral pra-
ticado nessa agência”, diz.

www.spbancarios.com.br/
Noticias.aspx?id=1385
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Funcionários discutem pCr com banco
negociações específicas, que também abordam o ponto eletrônico, começaram na segunda 23

Representantes dos bancários 
e da direção do Itaú Unibanco 
abriram o processo de nego-
ciação sobre o PCR (Programa 
Complementar de Remunera-
ção) de 2012 e o ponto eletrô-
nico, em reunião na segunda-
feira 23.

Os representantes do banco 
apresentaram os cálculos que 
vêm adotando para o paga-
mento do programa próprio 
de participação nos lucros. Por 
sua vez, os trabalhadores res-
saltaram a importância do PCR 
para os funcionários, mas tam-
bém destacaram outros pro-
gramas próprios como o Agir 
e o PRAD, que atingem 90% 

dos trabalhadores. 
“O banco precisa abrir canais 

de discussão sobre o Agir e o 
PRAD”, diz o diretor executivo 
do Sindicato Daniel Reis.

Também foram apresentadas 
duas importantes reivindica-
ções dos trabalhadores: que o 
Itaú desvincule o pagamento 
do auxílio-educação do PCR, 
e que o formato de cálculo seja 
desvinculado do ROE.

ponto eletrônico – Foram dis-
cutidas questões referentes à 
regularização do ponto eletrô-
nico, que deverá estar de acordo 
com as portarias do Ministério 
do Trabalho. Entre elas a mar-

cação de ponto por empregados 
em trânsito, a retirada do ex-
trato de qualquer período pelo 
funcionário, como determina a 

lei, e a marcação também pe-
lo pessoal da TI. A negociação 
terá prosseguimento nos próxi-
mos dias.

eleição no eConomuS
Participantes 
do Economus, 
o Instituto de 
Previdência 
Complementar 
da extinta Nos-
sa Caixa, devem 
votar, entre 4 e 
14 de maio, em 
novos membros 
para a estrutura 
administrativa 
do plano. O 
Sindicato indica 
os votos nos 
candidatos 
Irinaldo Barros 
(para o Con-
selho Fiscal), 
Tania Balbino e 
Silvio Rodrigues 
(Conselho Deliberativo), com-
prometidos com os interesses 
dos bancários. Entre as princi-
pais propostas dos candidatos 
apoiados pelo movimento cutis-
ta estão paridade na Diretoria 
Executiva do Economus – hoje 
toda a Executiva é escolhida 
pelo Banco do Brasil, que ainda 
indica metade dos membros 
dos conselhos Fiscal e Delibe-
rativo, com voto de minerva 
neste último – ; participação 
dos suplentes nas reuniões dos 
conselhos; e a divulgação das 
atas das reuniões dos conselhos 
e da Diretoria Executiva. Leia 
mais no www.spbancarios.com.
br/Noticias.aspx?id=1393

Correção
Diferentemente do que foi 
publicado na edição nº 62 da 
FB Resumo, de abril de 2012, 
o valor do ingresso da rede 
Cinemark é R$ 11, e não R$ 
10. A correção já foi providen-
ciada na versão eletrônica do 
informativo que está disponí-
vel no www.spbancarios.com.
br/Uploads/PDFS/209_FBre 
sumo62_abril2012_web.pdf. 
Além dos convênios, a edição 
também é acompanhada com 
as notícias que movimentaram 
o Sindicato e a categoria du-
rante o mês de março.

notíCiaS no e-mail
Bancários podem ler as notícias 
do Sindicato em seu e-mail. 
Para isso basta cadastrar o en-
dereço eletrônico no site para 
receber nossa newsletter diária. 
Faça já o seu cadastro no 
www.spbancarios.com.br/pagina
aspx?id=250, e fique por dentro.

b r a d e S C o

empresa lucra r$ 2,8 bi no trimestre
resultado divulgado é o maior registrado pela instituição financeira para o período

O Bradesco começou 2012 lu-
crando R$ 2,8 bilhões no primei-
ro trimestre. O resultado, 3,4% 
maior do que o aferido pelo 
banco no mesmo período do ano 
passado e 2,5% mais alto do que 
o lucro dos últimos três meses de 
2011, é o melhor da história do 
banco para o período.

Segundo comunicado, o au-
mento do lucro deu-se prin-
cipalmente pelo crescimento 
de sua carteira de crédito, que 
bateu em R$ 350,831 bilhões 
no final de março, valor 14,6% 
maior do que o mesmo período 
do ano passado. As atividades 
financeiras foram responsáveis 

por 68,2% do lucro do banco 
no período, contra 31,8% gera-
do pelos negócios com seguros, 
pensões e capitalização.

Valorização – De acordo com 
o diretor do Sindicato Marce-
lo Peixoto é importante que o 
Bradesco valorize os principais 

responsáveis pelos resultados: 
os trabalhadores. “O banco, 
por exemplo, é o único entre as 
grandes instituições financeiras 
que não paga o auxílio-educa-
ção aos bancários. Nada justifica 
que a empresa continue a negar 
esse investimento em seus fun-
cionários”, diz.

V i t ó r i a

Safra instala portas de segurança
após reivindicação do Sindicato, empresa terá dispositivo em todas agências bancárias

Os funcionários do Safra são 
os primeiros a ter um pouco mais 
de tranquilidade para trabalhar 
nas agências. Depois de intensas 
negociações e cobranças do Sin-
dicato, a direção da instituição 
financeira confirmou que já está 
colocando portas de segurança 
em todas as unidades.

O anúncio da medida foi fei-
to pela presidenta do Sindicato, 
Juvandia Moreira, durante o 
programa Momento Bancário 
em Debate da quinta 19 que 
teve como tema principal a 
segurança bancária. “Da mes-
ma forma que o Safra tomou 

essa medida, os demais bancos 
também podem. O dispositivo 
é essencial para a proteção da 
vida de bancários, vigilantes e 
clientes”, disse.

Segundo o diretor do Sin-
dicato e funcionário do Safra, 
Flávio Monteiro Moraes, a co-
locação da porta de segurança 
é uma grande conquista dos 
trabalhadores. “Os bancários 
poderão trabalhar com mais 
tranquilidade. É inconcebível 
que haja empresas que não 
considerem esse mecanismo es-
sencial à proteção dos trabalha-
dores e clientes”, destacou.

Câmara de Sp retomará debate

Também na quinta 19, representantes dos trabalhadores se reuniram 
com o presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, José Police 
Neto, que se comprometeu em retomar o debate sobre a importância 
da porta de segurança em todas as unidades bancárias da capital. Leia 
mais em www.spbancarios.com.br/Noticias.aspx?id=1365.
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O curso de Câmbio no Cen-
tro de Formação Profissional 
(CFP) do Sindicato começa no 
dia 28, com aulas somente aos 
sábados, das 8h às 13h. Interes-
sados também já podem se ins-
crever para os cursos de maio. 
As opções são: CPA 10, CPA 20, 
Matemática Financeira, Gestão 
de Crédito PJ, Análise de Cré-
dito, entre outros. Reserve sua 
vaga pelo 3188-5200.

torneio de truCo
Está chegando a hora do 12º 
Torneio de Truco do Sindica-
to, mas as duplas que ainda 
não garantiram suas vagas 
ainda podem ocupar lugar 
na mesa e se preparar para 
gritar truco! A competição é 
em 12 de maio, na Quadra, 
com prêmios especiais aos 
vencedores. Inscreva-se pelo 
edsonpiva@spbancarios.com.
br ou 3188-5208.

Cinema maiS barato
Quem é sócio pode ir ao 
cinema por R$ 11. Os vale-
ingressos, válidos para a rede 
Cinemark, são adquiridos na 
Central de Atendimento Pes-
soal (Rua São Bento, 413), de 
segunda a sexta, até as 19h. Ca-
da associado pode adquirir, no 
máximo, seis ingressos por vez. 
As salas Shopping Iguatemi, 
Bradesco Prime e as 3D e XD 
não estão incluídas.

plantão anbima
A Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Finan-
ceiro e de Capitais (Anbima) 
realiza plantão na sede do 
Sindicato (Rua São Bento, 413) 
nos dias 24 e 25 de abril, das 9h 
às 17h. Haverá sorteio de duas 
bolsas de estudo para cursos 
online. Sócios ganham 20% nas 
inscrições. Confira: www.anbi 
ma.com.br/educacao

CiênCiaS do trabalho
Inscreva-se no processo seletivo 
para o curso de Ciências do 
Trabalho da Escola Dieese. A 
prova de conhecimentos gerais 
e redação está marcada para 
3 de junho. Informações em 
www.spbancarios.com.br/Noti 
cias.aspx?id=1139.

Inscreva-se 
nos cursos
do CFP

1 º  d e  m a i o

olhar de cinco jeitos para o brasil
Comemorações da Central única dos trabalhadores começa com seminário internacional dia 26

Para abrir a programação do 
1º de Maio da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT) será 
realizado, nesta quinta-feira 26, 
o Seminário Sindical Interna-
cional, com representantes de 
entidades dos países que com-
põem, ao lado do Brasil, os Brics 
(China, Rússia, Índia e África 
do Sul) e o Mercosul (Argenti-
na, Uruguai e Paraguai), além 
de representantes de cada uma 
das regiões brasileiras. O obje-
tivo é debater o atual modelo de 
crescimento social, econômico 
e ambiental com foco no Índice 
de Desenvolvimento Humano 
(IDH) brasileiro e das demais 

nações participantes.
O tema deste ano do Dia do 

Trabalhador é “Diversidade no 
Brasil e no Mundo – Um Olhar 
de Cinco Jeitos”. As comemora-
ções abordam cultura e história 
das cinco regiões do país numa 
série de eventos, incluindo uma 
feira gastronômica na segun-
da-feira 30, no Vale do Anhan-
gabaú, com pratos de R$ 3 
a R$ 17. 

Os espetáculos musicais ocor-
rem no dia 1º, no Anhangabaú, 
com Elba Ramalho, Belo, Edson 
& Hudson, Leonardo, Paula 
Fernandes, Pixote, Renato Bor-
ghetti e Turma do Pagode.

F b  e m  b r a i l l e

edição chega ao call center do hSbC
Sete empregados do departamento têm agora independência para acompanhar luta da categoria

Os bancários do call center do 
HSBC com deficiência visual to-
tal ou parcial receberam a edição 
de abril da Folha Bancária em 
braille e elogiaram a iniciativa 
do Sindicato. No local são sete 
empregados que puderam tomar 
conhecimento das notícias sobre 
seus direitos e ações da entidade 
no período.

A publicação completa um ano 
em 26 de abril e a distribuição no 
departamento do banco foi em 
clima de comemoração. Traba-

lhadores da unidade afirmaram 
que esse tipo de comunicação 
específica ajuda a estabelecer vín-
culo importante entre Sindicato e 
bancários com essa deficiência.

O funcionário do HSBC e diri-
gente sindical Nelson Nascimen-
to destaca que os empregados se 
sentiram valorizados e parabeni-
zaram a entidade. “Os bancários 
elogiaram a iniciativa, que possi-
bilita a inclusão, e manifestaram 
o desejo de receber o jornal todo 
mês”, conta.

Comemorações na zona sul e em Osasco
Cidadania e shows no evento no Grajaú. Sócios também participam do desafio do trabalhador

A comunidade da zona sul de 
São Paulo poderá curtir uma 
programação especial de ci-
dadania no dia 1º de Maio, na 
região do Grajaú (Avenida do 
Arvoreiro, 395, Parque das Ár-
vores, próximo ao CEU Rubi). 

A população terá acesso a servi-
ços na área de saúde, beleza, tec-
nologia, confecção de documentos 
e ainda poderá aproveitar os brin-
quedos e apresentações musicais. 

Sobem ao palco do evento a 
rapper Flora Matos, o tradicio-
nal grupo de samba Fundo de 

Quintal, Maskavo, Pamelloza, 
K-Marot, Pagode da 27, Chico 
Terra, entre outros artistas.

osasco – Pelo quarto ano o 
Sindicato patrocina o Desafio 
dos Trabalhadores, marcado 

também para o dia 1º, às 9h, 
em Osasco, com caminhada 
e corrida de 4km e 8km. Os 
competidores terão direito a 
camiseta personalizada, pon-
tos de hidratação, cronome-
tragem por chip, um kit atleta 
e medalha para quem comple-
tar o percurso. Sindicalizados 
não pagam inscrição. Garan-
ta sua vaga: www.spbancarios. 
com.br.

Haverá estacionamento gra-
tuito na sede da prefeitura de 
Osasco, a partir das 7h.
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Bancários com deficiência 
visual receberam informativo


