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Sindicato lança campanha com ato na Praça do 
Patriarca e sorteio de fim de semana em ubatuba 
para associados. faça sua adesão e fortaleça luta 
por melhores salários e condições de trabalho

O
s bancários Francisco, do Ban-
risul, e Guimar, do Banco do 
Brasil, ganharam um fim de 
semana com direito a acom-

panhante em maio no Chalés Estrela 
do Mar (www.chalesestreladomar.com.
br), em sorteio feito entre sindicaliza-
dos com 30 anos ou mais de filiação.

O sorteio foi o primeiro dentro da 
campanha Não Fique Só, Fique Sócio. 
Posteriormente, bancários com outros 
períodos de filiação também serão 
contemplados. Os nomes de Francisco 
e Guimar foram sorteados pela presi-
denta do Sindicato, Juvandia Moreira, 
e pela secretária-geral da entidade, 
Raquel Kacelnikas, no programa Mo-
mento Bancário em Debate, exibido ao 
vivo pelo site, na terça-feira 24.

A campanha foi oficialmente lançada 
em manifestação também na terça, na 
Praça do Patriarca. O local foi “enfeita-
do” com faixas e balões na forma dos 
bonecos da campanha, e foram ins-
taladas bancas para que os bancários 
pudessem se filiar na hora. “O Sindica-

to só é forte por conta da participação 
de seus sindicalizados”, disse Juvandia, 
destacando a importância de os ban-
cários não associados refletirem sobre 
o aumento real que eles recebem todos 
os anos e as conquistas asseguradas na 
Convenção Coletiva Nacional, e passa-
rem a fazer parte dessa luta.

Nas próximas semanas a campanha 
chegará aos locais de trabalho, mas o 
bancário que quiser se antecipar pode 
entrar em contato pelo 3188-5200 ou 
enviar mensagem acessando o www.
spbancarios.com.br.

Bônus – O Sindicato mantém uma cam-
panha permanente de sindicalização 
que premia novos associados e tam-
bém quem indica novos sócios. Ime-
diatamente após a nova sindicalização, 
o novo sócio e quem o indicou rece-
bem um bônus que dá direito a uma 
camiseta ou a um ingresso de cinema. 
Quem incentiva a sindicalização, se 
preferir, pode juntar os bônus e trocar 
por prêmios (veja quadro abaixo).

1 bônus
Camiseta ou

Cinemark

2 bônus
Vale

presente

6 bônus
Camisa oficial 

de time 

7 bônus
iPod Shuffle 

2GB prata

8 bônus
Bicicleta 

(ARO26-18V) 

17 bônus
Blu-Ray

30 bônus
Home

Theater 

40 bônus
Smartphone 

Samsung Galaxy

45 bônus
Máquina de 

lavar 7KG 

50 bônus
TV 32’ 

LCD

70 bônus
Tablet
Galaxy

fique sócio, indique um colega e ganhe Bônus
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1° de Maio é o Dia do Trabalhador. Parabéns a todas as categorias 
que, em cada área, produzem e geram a riqueza de um país, apesar de 
se apropriarem de uma parte muito pequena dela. 

Nós bancários, durante os 89 anos do Sindicato, avançamos muito 
nos nossos direitos. Conquistamos a Convenção Coletiva de Trabalho, 
válida para todo o Brasil e na qual figuram vitórias como a jornada de 
seis horas, auxílio-creche/babá, vales refeição e alimentação, a 13ª cesta, 
PLR, igualdade de oportunidades, licença-maternidade de seis meses, 
plano de saúde para casais do mesmo sexo, programa de combate ao 
assédio moral, entre outras. 

Mas temos muitos desafios pela frente. Estudo recente do Dieese, com 
base nos dados do Caged, mostra que o setor bancário contribuiu com 
apenas 1,2% do emprego gerado no setor formal, em 2011. E o bancário 
admitido recebeu salário, em média, 40,87% inferior ao dos trabalhado-
res desligados. Essa é uma situação que precisa ser modificada. 

Estamos cobrando a isenção do IR na PLR. O governo poderia apro-
veitar o mês do trabalhador para anunciar essa medida, tão importante 
para a categoria. 

Em maio, vamos abordar no site e na Folha Bancária diversos temas 
que afetam a qualidade de vida do trabalhador na nossa cidade. Acre-
ditamos que o papel do Sindicato cidadão também é atuar no sentido de 
melhorar sempre a sociedade. 

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato

Parabéns trabalhador!
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Prática antissindical
funcionários do cSo 1900 são prejudicados por acompanharem ato

Os gestores do CSO 1900, do 
Complexo São João, mais uma 
vez se eximiram da responsa-
bilidade pela anotação na GDC 
– sistema de avaliação do ban-
co – contra os funcionários que 
desceram do prédio, no dia 28 
de março, para participar de ato 
promovido pelo Sindicato, no 
Dia Nacional de Luta pela jorna-
da de seis horas. 

Procurados novamente por di-

rigentes, eles informaram que o 
assunto agora estava sob respon-
sabilidade da direção do banco, 
em Brasília, e qualquer decisão 
seria tomada por lá.

“Vamos encaminhar nosso 
protesto a Brasília e exigir que 
o banco retire a anotação que 
foi claramente um ato de reta-
liação contra os bancários que 
participaram da manifestação, 
e se configura como prática an-

tissindical”, afirma o diretor do 
Sindicato Paulo Rangel.

Além de negociar a questão 
em Brasília, o Sindicato realizará 
protestos contra a postura in-
transigente da gerência. E convo-
ca os trabalhadores prejudicados 
para uma reunião nesta quinta-
feira 26, na sede (Rua São Bento, 
413), às 17h30.

 a o  l e i T o r

c a i x a  f e d e r a l

sindicato cobra negociação
medidas do banco não podem prejudicar trabalhadores das agências

“Diante das decisões da Cai-
xa Federal em abrir uma hora 
mais cedo e fazer seus empre-
gados trabalharem sábado, 
perguntamos: onde estão as 
leis e os direitos dos trabalha-
dores? Os empregados têm de 
cumprir seis horas e não pode 
fazer hora extra, mas a agência 
ficará aberta por sete horas. Os 
gerentes não registram ponto e 
já fazem de dez horas pra mais, 

imaginem agora. É falta de em-
pregado, desrespeito à jornada 
e à saúde dos trabalhadores. 
Não podemos mais nos dedicar 
à família.”

O desabafo é de uma empre-
gada da Caixa Federal e mostra 
a revolta que tomou conta dos 
trabalhadores com as medidas 
unilaterais da empresa, no que 
se refere a mudanças na jorna-
da de trabalho.

“Não aceitamos essa medida 
e estamos exigindo que a ins-
tituição abra negociação para 
discutir a questão. A jornada da 
categoria bancária é de segunda 
a sexta. O trabalho no sábado só 
pode ocorrer após negociação 
com o Sindicato”, afirma o diri-
gente sindical Rafael de Castro.

O Sindicato e a Apcef-SP 
já cobraram negociação com 
o banco.

Economus: voto responsável
Sindicato apoia irinaldo barros, tania balbino e Silvio rodrigues

O Sindicato indica o voto nos 
dirigentes sindicais Irinaldo Ve-
nâncio de Barros, para o Conse-
lho Fiscal, Tania Teixeira Balbino 
e Silvio Rodrigues, para o Con-
selho Deliberativo, na eleição do 
Economus, que ocorre de 4 a 14 
de maio. 

Entre as propostas dos candi-
datos estão paridade na Diretoria 
Executiva do Economus, partici-
pação dos suplentes nas reuniões 
dos conselhos, divulgação das atas 
das reuniões dos conselhos e da 
Diretoria Executiva e Cassi e Previ 
para todos e com qualidade.

Na proposta ainda está a res-
ponsabilização do patrocinador 
(Banco do Brasil) pelo pagamen-
to do déficit de antes da incor-
poração da Nossa Caixa, em no-
vembro de 2009; e a revisão dos 
cálculos utilizados no saldamen-

to. “As contas no vermelho são 
decorrente de má administração, 
sem qualquer interferência dos 
trabalhadores. Não é justo, por-
tanto, que agora queiram passar 
essa conta para nós. Por isso é 
importante votar nos candidatos 
apoiados pelo Sindicato, que es-
tarão de fato ao lado dos partici-

pantes”, destaca a secretária-geral 
do Sindicato, Raquel Kacelnikas.

mB em debate – Irinaldo e Tania 
participam do programa de quin-
ta-feira 3, às 20h, transmitido pelo 
www.spbancarios.com.br. Inter-
nautas podem mandar perguntas 
pelo debate@spbancarios.com.br.

www.spbancarios.com.br/
Noticias.aspx?id=1415
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Tania Balbino, Silvio 
Rodrigues e Irinaldo Barros



A divulgação do lucro líquido do 
primeiro trimestre pelo Bradesco 
(R$ 2,8 bilhões) só reforça a tese 
de que está na hora de a empresa 
dar o devido reconhecimento aos 
trabalhadores e valorizá-los.

“Os verdadeiros responsáveis 
pelos estupendos resultados que 
e empresa apresenta a cada di-
vulgação de balanço são os ban-
cários. Funcionários de agências 
e concentrações que se dedicam 
diariamente mesmo em condi-
ções adversas de trabalho”, afirma 
o diretor do Sindicato Marcelo 
Peixoto. “Só que todo esse empe-
nho tem de ser reconhecido, por 

isto estamos retomando a campa-
nha de valorização dos trabalha-
dores”, acrescenta.

Neste ano o mote é “Quebra 
o gelo, Bradesco!”, alusão à falta 
de empenho da direção do ban-
co em resolver os problemas dos 
funcionários. O lançamento será 
na quinta-feira 26, com manifes-
tações lúdicas na Cidade de Deus, 
em Osasco, às 7h, e no prédio da 
Santa Cecília, centro de São Paulo, 
às 12h. Na oportunidade, além do 
jornal específico dos funcionários 
do Bradesco, o Raios, serão distri-
buídos imãs de geladeiras de pin-
guins, os mascotes da campanha.
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certidão negativa já surte efeito
Segundo tSt, cerca que 50 mil devedores já se mobilizaram para acertar débito trabalhista

Desde que começou a funcio-
nar, em 4 de janeiro, o Banco 
Nacional de Devedores Traba-
lhistas (BNDT) já emitiu mais 
de 2,5 milhões de certidões ne-
gativas de débitos trabalhistas. 
Além disso, nesse período, cerca 
de 50 mil devedores se mobiliza-
ram para quitar compromissos. 
As informações são do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST).

O BNDT foi criado em função 
da lei 12.440/2011, que torna a 
Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas obrigatória a em-
presas que queiram participar de 

licitações públicas ou que con-
corram a incentivos fiscais. O ob-
jetivo da lei, sancionada em julho 
do ano passado pela presidenta 
Dilma Rousseff, é garantir que o 
trabalhador receba as verbas já 
reconhecidas pela Justiça, já que 
de cada 100 trabalhadores que 
obtêm ganho de causa, apenas 
31 chegam a receber seu crédito, 
segundo informou o presidente 
do TST, João Oreste Dalazen.

Os dados divulgados pelo ór-
gão mostram que o número de 
empresas que garantiram em 
juízo o pagamento do débito 

trabalhista também cresceu. An-
tes da lei entrar em vigor, eram 
apenas 76 mil empresas nessa 
condição. Depois que a certidão 
passou a ser exigida, a quanti-
dade de devedores que garan-
tiram o débito em juízo – seja 
por meio de penhora, bloqueio 
de conta ou depósito – subiu 
para 127 mil.

Além disso, a certidão, que po-
de ser obtida gratuitamente pe-
lo site do TST (www.tst.gov.br), 
também vem sendo solicitada 
em transações imobiliárias e par-
tilhas de bens imóveis, desde que 

o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) publicou a Recomendação 
nº 3, segundo a qual os tabeli-
ães de notas devem informar às 
partes envolvidas em transações 
desse tipo, sobre a possibilidade 
de obtenção da certidão.

A recomendação também 
busca na certidão uma forma 
de combater fraudes à execução 
das dívidas trabalhistas, feitas 
muitas vezes por meio da ven-
da ou transferência de imóveis a 
cônjuges para evitar a penhora 
do bem pela Justiça para o pa-
gamento do débito.

fB em Braille
Caso você tenha algum colega 
que necessite da Folha Ban-
cária em braille, 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.

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 da entidade para
receber nossa newsletter 
diária. Faça o seu cadastro 
no www.spbancarios.com.br/
paginaaspx?id=250, e fique 
por dentro.

ediTal de conVocaçÃo Para 
eleiçÃo de delegado
sindical da caixa
econômica federal
O SINDICATO DOS EMPREGA-
DOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, por 
sua presidenta, comunica a todos 
os empregados da CAIXA ECONÔ-
MICA FEDERAL, dos municípios 
de São Paulo, Barueri, Carapicuí-
ba, Caucaia do Alto, Cotia, Embu, 
Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, 
Itapevi, Jandira, Juquitiba, Osasco, 
Pirapora do Bom Jesus, São Lou-
renço da Serra, Santana do Parnaí-
ba, Taboão da Serra e Vargem Gran-
de Paulista, a abertura de processo 
eleitoral para Delegado Sindical 
da Caixa Econômica Federal, cujo 
mandato será de 8 de junho de 2012 
a 7 de junho de 2013, informan-
do que será observado o seguinte 
cronograma:
Inscrições: no período de 27 de abril 
de 2012 a 14 de maio de 2012;
Eleições: no período de 14 de maio 
a 8 de junho de 2012;
Posse: dia 8 de Junho de 2012.

São Paulo, 26 de abril de 2012.
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

reTificaçÃo
Conforme edital publica-
do na Folha Bancária dos 
dias 19, 20 e 23 de abril de 
2012, segue a retificação 
dos nomes dos diretores, 
elencados no item 1 do edi-
tal: Neiva Maria Ribeiro da 
Silva: leia-se Neiva Maria 
Ribeiro dos Santos; Walcyr 
Previtalle Bruno: leia-se 
Walcir Previtale Bruno; 
Maria Rosani Gregoruti 
Hashizumi: leia-se Maria 
Rosani Gregorutti Akiyama 
Hashizumi; Paulo Salvador: 
leia-se Paulo Roberto 
Salvador.

i Ta ú  u n i B a n c o

Banco lucra r$ 3,4 bi em três meses
aumento das provisões fez resultado recuar em 2,96% em relação a igual período de 2011

O Itaú Unibanco registrou 
lucro líquido de R$ 3,426 bi-
lhões no primeiro trimestre 
deste ano, com queda de 2,96% 
em relação a igual período de 
2011. Na comparação com o 
quarto trimestre houve redu-
ção de 7%. Sendo que a provi-
são para devedores duvidosos 
foi o principal responsável pelo 
encolhimento do resultado. Es-
sas despesas somaram R$ 6,03 

bilhões, com alta de 37,7% na 
comparação com o primeiro 
trimestre de 2011.

No entanto, a carteira de cré-
dito somou R$ 347,369 bilhões, 
alta de 14,3% na comparação 
com março de 2011. Nesse que-
sito, a modalidade pessoa física 
cresceu 14,7%, em doze meses, 
e ficou estável na comparação 
com o quarto período de 2011.

O banco fechou o trimestre 

com ativos totais de R$ 896,8 
bilhões, expansão de 15% em 
12 meses. O patrimônio lí-
quido cresceu 13,7%, para R$ 
72,5 bilhões. O retorno sobre 
o patrimônio líquido médio 
recorrente ficou em 20%, ante 
23,4% no primeiro trimestre 
de 2011.

negociações – De acordo com 
o diretor executivo do Sindi-

cato Daniel Reis, o lucro da 
empresa prossegue elevadíssi-
mo. “Mesmo com o provisio-
namento, até agora, o banco 
apurou o maior lucro líquido 
para o período. Isso significa 
que a empresa pode remunerar 
melhor os bancários por meio 
do PCR, que vem sendo nego-
ciado com o movimento sindi-
cal, e melhorar as condições de 
trabalho”, destaca.

B r a d e s c o

empregados vão quebrar o gelo
trabalhadores retomam campanha por valorização em atos na cidade de deus e na Santa cecília

os funcionários exigem:
Auxílio-educação; melhoria nos 

planos de saúde e odontológico 
(com inclusão dos pais no convênio 
médico); manutenção do convênio 
médico na aposentadoria; Treinet 
no horário de trabalho e sem pres-
são; plano de cargos, carreiras e 
salários (PCCS); livre acesso do 
Sindicato aos locais de trabalho; 
garantia de direitos aos lesiona-
dos; respeito ao direito de greve; 
maior investimento na segurança 
de bancários e clientes; contrata-
ção da remuneração total; igualda-
de de oportunidades; e ampliação 
do quadro de empregados.



A categoria bancária é uma das 
que mais adoece no Brasil. Entre 
os problemas mais graves estão 
os transtornos mentais, princi-
palmente pós-trauma, provoca-
dos por assaltos em agências e 
sequestros que deixam os ban-
cários angustiados no ambiente 
de trabalho.

Esse drama será lembrado na 
sexta 27 pelo Dia Mundial em Me-
mória das Vítimas de Acidentes de 
Trabalho (28 de abril). A mobiliza-
ção será em conjunto com a CUT, 

das 9h às 13h, no Viaduto Santa 
Ifigênia, onde fica a superinten-
dência regional do INSS.

Segundo a secretária de Saúde 
do Sindicato, Marta Soares, o ob-
jetivo da mobilização é dar mais 
visibilidade às doenças mentais e à 
dificuldade de reconhecê-las como 
acidente de trabalho.

A dirigente sindical também 
alerta sobre o adoecimento por 
conta das metas abusivas. “Os ban-
cos lideram estatísticas de afasta-
mento por males físicos e psíquicos 

que muitas vezes causam transtor-
nos irreversíveis à saúde”, diz.

consulta pública – Representan-
tes dos trabalhadores participarão 
na quinta 26 de audiência pública 
na Comissão de Direitos Humanos 
do Senado, em Brasília, para discu-
tir consulta pública divulgada pelo 
INSS sobre prazos necessários para 
a recuperação da saúde dos traba-
lhadores afastados. O Sindicato de-
fende o cancelamento da consulta e 
abertura democrática dos debates. 
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 P r o g r a m e - s e

O novo calendário de cur-
sos com vagas abertas no 
Centro de Formação Profis-
sional do Sindicato já está 
disponível no site (www.
spbancarios.com.br/Pagina.
aspx?id=294). Vale a pena 
conferir as opções de in-
vestimento profissional em 
diversas áreas como CPA 
10, CPA 20, Matemática 
Financeira, Gestão de Cré-
dito PJ, Análise de Crédito, 
Fotografia entre outros. 
Confira e reserve sua vaga 
pelo 3188-5200. 

samBa no café
Além do cardápio cheio de 
novidades, o Grêmio Re-
creativo Café dos Bancários 
recebe bancários e seus 
convidados nesta sexta-feira 
27 com show de samba de 
Serginho Madureira, que se 
apresenta às 20h. O espaço  
abre às 17h e fica na Rua 
São Bento, 413, Centro (Ed. 
Martinelli).

O 12º Torneio de Truco 
do Sindicato é sábado 12 e 
ainda é possível se inscrever. 
As quatro melhores duplas 
da competição, realizada 
na Quadra dos Bancários, 
serão premiadas. O campeão 
ganhará um tablet de 4GB 
com tela de 8 polegadas. Ins-
creva-se pelo edsonpi 
va@spbancarios.com.br ou 
3188-5208 com Edson Piva.

fesTa em coTia
Sábado 5 é dia de festa em 
Cotia (SP). Os bancários 
estão convidados para a 4ª 
Festchopp, que tem o apoio 
do Sindicato. O ingresso 
custa R$ 70 com direito a 
churrasco, bebidas, pães e 
frutas. O evento começa às 
11h no Clube de Campo 
HSBC (Estrada Caucaia do 
Alto, 6.200). Informações 
pelo paulosobrinho@sp 
bancarios.com.br e www.fes 
tchopp.com.

Garanta sua 
vaga nos
cursos do CFP

P r o T e s T o

mais atenção à saúde dos bancários
manifestação na sexta-feira 27 lembra vítimas de acidentes do trabalho

Está na pauta da Câmara de 
Osasco desta quinta 26, a votação 
do PL 69/08 que determina a ins-
talação de portas de segurança nas 
agências bancárias do município.

O vereador Rubens Bastos 
(PT), autor do PL, justifica que 
o dispositivo é imprescindível 

para a proteção de funcionários, 
clientes e vigilantes. “Só quem já 
passou por uma situação de as-
salto em agência tem condições 
de saber o quanto a porta de se-
gurança é necessária”, diz o par-
lamentar, que também é funcio-
nário do Bradesco e dirigente da 

Fetec-CUT/SP. Se aprovado, o PL 
irá à sanção do prefeito Emídio 
de Souza (PT).

Pressão – O Sindicato tem se 
mobilizado em várias frentes 
pela instalação do equipamento 
nas agências bancárias. Realizou 

audiências sobre o tema com os 
presidentes das câmaras de Osas-
co e de São Paulo, Aluisio da Silva 
Pinheiro (PT) e José Police Neto 
(PSD), respectivamente.

Na mesa de negociação, o Safra 
foi o primeiro banco a atender a 
reivindicação do Sindicato.

o s a s c o

Pl sobre porta de segurança em votação
Projeto prevê a obrigatoriedade do dispositivo em todas as agências bancárias do município
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cidadania e música marcam 1º de maio
manifestações serão marcadas por eventos à população e reivindicações como a Plr sem ir

O Sindicato e a CUT-SP prepa-
ram programação especial no 1º de 
Maio, Dia do Trabalhador. Além das 
atrações musicais, esportivas e ser-
viços de cidadania, haverá ato com 
a presença de parlamentares e diri-
gentes sindicais que, durante o mês 
de maio, intensificarão a cobrança 
por medidas que aumentem a ren-
da de quem faz a economia do país 
crescer: os trabalhadores.

“Vamos ampliar a mobilização 
para que a PLR seja isenta de im-
posto de renda. Em maio esperamos 
uma resposta do governo que aten-
da a essa importante reivindicação”, 
afirma a presidenta do Sindicato, 
Juvandia Moreira.  

cidadania e música – Na zona sul, 
além da prestação de serviços gra-
tuitos de saúde, beleza e emissão de 

documentos, os trabalhadores tam-
bém assistirão a apresentações do 
grupo Fundo de Quintal, Maskavo, 
Flora Matos, Pamelloza, Pagode da 
27, K-Marot, entre outros. 

Para as crianças, quadra de fute-

bol de sabão, espetáculos e oficinas 
com o circo Tapias Voadores. 

O evento será realizado na região 
do Grajaú (Avenida do Arvoreiro, 
395, Parque das Árvores, próximo 
ao CEU Rubi). 

osasco – Cerca de 500 bancários 
estarão no Desafio do Trabalhador, 
com caminhada e corrida, em Osas-
co. É o quarto ano consecutivo que 
o Sindicato patrocina a inscrição de 
sindicalizados no evento. Não há 
mais vagas.

seminário – A CUT realiza nesta 
quinta-feira 26 Seminário Sindical 
Internacional, 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 (Argentina, Uruguai e 
Paraguai), além de representantes de 
cada uma das regiões brasileiras. 

O Anhangabaú será palco de dois 
eventos: na segunda 30 haverá feira 
gastronômica e na terça 1º, ato po-
lítico e atrações musicais. Leia mais 
no www.spbancarios.com.br.
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Atenção à saúde terá 
espaço no Grajaú


