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A 
luta por remuneração mais justa 
e melhores condições de trabalho 
nos bancos públicos e privados 
começa na noite desta quinta 5. 

A partir das 19h, assembleia na Quadra 
(Rua Tabatinguera, 192, Sé) elege os de-
legados de São Paulo, Osasco e região à 
conferência estadual dos bancários.

“É importante que funcionários de todos 
os bancos venham à assembleia, o fórum que 
decide os rumos das campanhas”, afirma a 
presidenta do Sindicato, Juvandia Moreira.

Segundo a dirigente, o número recorde 
de trabalhadores que responderam à con-
sulta da categoria – 12.286, o dobro em 
relação a 2011 – revela disposição para 
lutar por mais uma campanha vitoriosa.

A partir da consulta já é possível di-
mensionar quais são as prioridades de São 
Paulo, Osasco e região a serem levadas às 
conferências estadual e nacional.

Aumento real nos salários, reajuste 
maior para vales alimentação e refeição, 
PLR maior, discutir as metas abusivas es-
tão entre as prioridades. “O índice de rea-

Bancários de São Paulo, Osasco e região elegem representantes 
para conferência estadual onde serão debatidas prioridades para a 
pauta de reivindicações da Campanha Nacional Unificada 2012

Discutir estratégias de luta para garantir e ampliar direitos dos tra-
balhadores de todo o Brasil. Essa será uma das principais tarefas dos 
mais de mil delegados que participam do 11º Congresso Nacional da 
CUT (Concut), entre os dias 9 e 13 de julho, em São Paulo.

O 11º Concut terá como tema Liberdade e Autonomia Sindical: De-
mocratizar as Relações de Trabalho para Garantir e Ampliar Direitos. 

Durante os cinco dias de atividades, serão debatidas e elaboradas 
propostas sobre qual o modelo de país os trabalhadores desejam 
para as próximas décadas, além da aprovação do plano de lutas e das 
estratégias da nova direção nacional, que será eleita neste congresso 
para o triênio 2013-2015 (leia mais sobre a Central Única dos Trabalha-
dores no Ao Leitor, na página 2).

juste indicado pela maioria dos bancários 
na consulta para ser reivindicado é 10%. 
Defenderemos as indicações de nossa ba-
se nos debates com os demais sindi-
catos do estado e depois de todo o 
país. Essa organização e unidade 
têm trazido resultados  para os 
trabalhadores nos últimos anos.”

A consulta deste ano teve par-
ticipação das pessoas com defici-
ência visual. Foram 40 questionários 
que indicaram como prioridade a 
igualdade de oportunidades.

Credenciamento – Haverá creden-
ciamento para a assembleia e os traba-
lhadores devem apresentar docu-
mento com foto, que comprove 
ser bancário.

Conferências – A conferência 
estadual será no sábado 14 e o que 
for definido será levado a Curitiba, entre 
20 e 22 de julho, para debate entre traba-
lhadores da categoria de todo o Brasil. É 
dessa conferência nacional que sai a pau-
ta final de reivindicação a ser apresentada 
aos banqueiros no mês de agosto. 

11º Congresso naCional da CUT

qui sex



Pressionar o banco a negociar e 
melhorar os planos Bradesco Saúde 
e Odontoprev levou os trabalhadores 
do Bradesco a protestar nesta quarta 
4, em Dia Nacional de Luta.

“Todas as nossas propostas são 
viáveis e podem ser adotadas de 
imediato pelo banco. Com saúde 
não se brinca”, cobrou a presiden-
ta do Sindicato, Juvandia Morei-
ra, que esteve com os trabalhado-
res da Nova Central (foto).

Em São Paulo, os atos também 
chegaram à Cidade de Deus, ao 
Núcleo Alphaville, Prime da Pau-

lista e Bradesco Financiamento 
do Morumbi. 

Plano de saúde na aposentadoria, 
inclusão de pais e mães, e ampliação 
da rede credenciada e de especiali-
dades, como psiquiatria, fonoau-
diologia, psicoterapia e nutricionis-
ta, estão entre as reivindicações.

“A receptividade dos bancários foi 
muito boa em todos os locais, pois 
o problema atinge a todos”, diz a di-
rigente sindical Anatiana Alves.

No odontológico, a queixa é 
sobre saída de profissionais após 
a fusão da Odontoprev com o 
Bradesco. 

Os trabalhadores do HSBC estão 
protestando contra o processo de 
reestruturação que causa demissões 
e sobrecarga para os funcionários 
que ficam. O Sindicato já promo-
veu diversas manifestações, inclu-
sive com paralisações em agências 
e concentrações para denunciar o 
banco à sociedade.

A diretora do Sindicato Liliane 
Fiuza afirma que as atividades vão 

continuar até que a instituição pare 
com esse processo perverso. E se co-
loca à disposição tanto dos trabalha-
dores que foram demitidos, quantos 
dos ameaçados e dos empregados 
que voltam depois de passarem por 
tratamento médico. 

“É importante que os bancários 
comuniquem o Sindicato em caso 
de dispensa e também aqueles que 
estiverem afastados para tratamento 
médico, de forma que possamos or-
ganizar nossa estratégia para comba-
ter o problema de imediato. Orien-

tamos os afastados por doença ocu-
pacional para que não interrompam 
o tratamento e em caso de dúvida 
nos procurem. Vale lembrar que a 
direção do HSBC disse que não ha-
veria demissão na reestruturação, o 
que não está sendo cumprido”, res-
salta a dirigente sindical. 

O Banco do Brasil registrou 
anotações no sistema de avaliação 
(GDP) para os funcionários da 
Central de Atendimento (CABB) 
que participaram de manifesta-
ções convocadas pelo Sindicato. 
“A medida teve orientação da ad-
ministração da dependência, cujo 
responsável é o gestor Cláudio 

Santos Rocha”, ressalta o dirigente 
Getúlio Marciel.

O Sindicato repudia a conduta 
do banco. “Entraremos com ação 
pública no Tribunal Regional do 
Trabalho, com efeito liminar para 
retirar as anotações na GDP e com 
pedido de enquadramento em prá-
tica antissindical”, explica Getúlio.

Verbo divino – Na quinta 5 tem 
reunião no Ministério do Trabalho 
para discutir melhorias na segu-
rança e condições de trabalho no 

Complexo Verbo Divino e na sexta 
6 tem protesto na concentração. 

dia nacional de luta por saúde
Manifestações pressionaram banco a atender reivindicações e resolver 
antigos problemas nos planos de saúde e odontológico dos funcionários

BradesCo
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ao leiTor

Este ano, a CUT comple-
ta 29 anos. Surgiu em um 
cenário de transformações 
políticas, econômicas e cul-
turais, protagonizadas essen-
cialmente pelos movimentos 
sociais, a partir da retomada 
do processo de mobilização 
da classe trabalhadora. Essas 
lutas, lideradas pelas direções 
sindicais contrárias ao sindi-
calismo oficial corporativo, 
deram origem à Central Úni-
ca dos Trabalhadores, resulta-
do da ação dos trabalhadores 
do campo e da cidade pela 
criação de uma entidade úni-
ca que os representasse.

Essa entidade hoje tem o 
desafio de dar um caráter per-
manente à presença de traba-
lhadores na política nacional. 
A partir de segunda-feira 9, 
durante o 11º Concut, vamos 
refletir e elaborar propostas 
sobre o país que queremos 
nas próximas décadas, tendo 
como centro a valorização do 
trabalhador, reafirmando a 
luta por liberdade e autono-
mia sindical. 

Durante o encontro, pela 
primeira vez na história da 
CUT, um bancário deve ser 
eleito para o cargo de presi-
dente da entidade. Vagner 
Freitas tomará posse compro-
metido com o fortalecimento 
dos sindicatos e da classe tra-
balhadora, na luta por melho-
res condições de vida e por 
um Brasil mais justo.

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato

CUT forte 
e unida

Práticas antissindicais na CaBB
Ação no TRT para derrubar avaliações que 
prejudicam quem participa de manifestações

BanCo do Brasil

www.spbancarios.com.br/
Noticias.aspx?id=2021
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demissões têm de 
ser denunciadas

HsBC

Bancários podem 
procurar o Sindicato

aCordo do TeleBanCo

Os funcionários do Telebanco 
HSBC aprovaram a renovação 
do acordo específico em vota-
ção na terça-feira 3. O processo 
organizado pelo Sindicato con-
tou com a participação signifi-
cativa dos bancários, que se ex-
pressaram por meio de cédula: 
82% votaram pelo sim.
Leia mais em: www.spbancarios.
com.br/Noticias.aspx?id=2013.

aPosTila do BB desresPeiTa lUTa Pela deMoCraTização
O Sindicato promove manifestação de repúdio e cobra que o Banco 
do Brasil retire termos publicados na apostila do curso de segurança 
à distância para funcionários, que depreciam e distorcem a ação dos 
movimentos de esquerda na luta pelo fim da ditadura militar no Bra-
sil. Participe! Será na portaria do Complexo São João do BB (na Rua 
São Bento), nesta sexta 6, a partir das 12h.
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Noticias.aspx?id=2020



O Sindicato cobrou da federa-
ção dos bancos retorno sobre ações 
previstas no plano Valorização da 
Diversidade. A mesa temática so-
bre igualdade de oportunidades 
foi realizada na terça-feira 3.

Em relação ao monitoramento 
da cláusula 47 da convenção cole-
tiva da categoria, que garante iso-
nomia de tratamento para casais 
homoafetivos, a Fenaban se com-

prometeu a apresentar na próxima 
reunião, ainda em julho, dados 
das adesões de bancários. Também 
será apresentado quadro de fun-
cionários na categoria por etnia, 
referente ao último semestre.

O Sindicato questionou a efi-
ciência do Portal Febraban de 
Oportunidades, no qual é possí-
vel se cadastrar para vagas dispo-
níveis nas instituições financeiras. 
“Queremos saber quais são as va-
gas, quantos fizeram o cadastro e 
quantos foram selecionados pelos 
bancos”, afirma a diretora executi-
va do Sindicato, Neiva Ribeiro.

Outro campo do portal é vol-

tado para a diversidade. “Se o 
objetivo é chamar a atenção da 
equiparação e igualdade de opor-
tunidades para trabalhadores de 
todas as etnias, raças, orientação 
sexual, idade, deficiência, o Sin-

dicato quer o quadro detalhado 
dos cadastros dos currículos des-
ses profissionais com o perfil dessa 
diversidade”, ressalta Neiva. 

As propostas dos trabalha-
dores para atualização da Lei 
7.102, de 1983, e que resul-
tará no novo estatuto da segu-

rança privada, foram debatidas 
com o secretário de Assuntos 
Legislativos do Ministério da 
Justiça (MJ), Marivaldo Perei-

ra. Participaram representantes 
do Sindicato, Contraf-CUT, 
confederação nacional dos vi-
gilantes e sindicato dos empre-
gados de transporte de valores 
de Brasília.

A reunião, que também con-
tou com representante da Polí-
cia Federal, ocorreu nesta terça 
3, em Brasília, e integra as dis-
cussões que o MJ tem conduzi-
do com vários segmentos para 
chegar a consensos em torno 
do novo estatuto.

“Defendemos medidas que 
trarão mais tranquilidade aos 
trabalhadores e clientes, como 
a obrigatoriedade das portas 
de segurança em todas as agên-

cias”, diz Daniel Reis, diretor 
executivo do Sindicato. 

novo estatuto em debate no MJ
Em reunião no Ministério da Justiça, dirigentes sindicais apresentaram 
justificativas para melhorar a proteção a trabalhadores e população

segUrança ediTais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
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 BES INVES-
TIMENTO DO BRASIL S.A. – BANCO DE 
INVESTIMENTO, dos municípios de São 
Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba, Caucaia 
do Alto, Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, 
Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquiti-
ba, Pirapora do Bom Jesus, Santana do Parna-
íba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra 
e Vargem Grande Paulista, para Assembleia 
Geral Extraordinária, que será realizada no dia 
10 de julho de 2012, em primeira convocação 
às 17h30 e em segunda convocação às 18h, no 
Sindicato – Regional Paulista, situada à Rua 
Carlos Sampaio, nº 305, Bela Vista, São Pau-
lo/SP, para discussão e aprovação da seguinte 
ordem do dia:
Discussão e deliberação sobre proposta de 
renovação do Acordo Coletivo de Trabalho 
para Participação nos Lucros ou Resultados, 
que, inclusive trata de autorização do descon-
to a ser efetuado em função da negociação 
coletiva realizada, para o exercício de 2012, 
a ser celebrado com o Banco BES INVESTI-
MENTO DO BRASIL S.A. – BANCO DE 
INVESTIMENTO;
Discussão e deliberação sobre a proposta de 
Acordo Coletivo Aditivo de Trabalho, que tem 
por objeto a implantação pelo Banco BES IN-
VESTIMENTO DO BRASIL S.A. – BANCO 
DE INVESTIMENTO da adesão à Lei nº 
11.770/2008, para prorrogação da licença-ma-
ternidade a todas as suas empregadas.

São Paulo, 5 de julho de 2012
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
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 sindical 
DNT5262, por sua presidenta, convoca todos 
os empregados do BANCO PINE S.A., sócios 
e não sócios, dos municípios de São Paulo, 
Osasco, Barueri, Carapicuíba, Caucaia do Al-
to, Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Ita-
pecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, 
Pirapora do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, 
São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Var-
gem Grande Paulista, para Assembleia Geral 
Extraordinária, que será realizada no dia 11 de 
julho de 2012, em primeira convocação às 10h 
e em segunda convocação às 10h30, na subsede 
do Sindicato – Regional Oeste, situada à Rua 
Benjamin Egas, nº 297, Pinheiros, São Pau-
lo/SP, para discussão e aprovação da seguinte 
ordem do dia:
Discussão e deliberação sobre proposta de 
Acordo Coletivo de Trabalho, que tem por 
objeto a renovação da Participação nos Lucros 
ou Resultados que, inclusive, trata de autori-
zação do desconto a ser efetuado em função 
da negociação coletiva realizada para o exercí-
cio de 2012, a ser celebrado com o BANCO 
PINE S.A.;

São Paulo, 5 de julho de 2012
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ELEIÇÃO DE DELEGADO SINDICAL 
DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
SÃO PAULO, por sua presidenta, convoca 
todos os empregados da CAIXA ECONÔMI-
CA FEDERAL, dos municípios de São Paulo, 
Barueri, Carapicuíba, Caucaia do Alto, Cotia, 
Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Ita-
pevi, Jandira, Juquitiba, Osasco, Pirapora do 
Bom Jesus, São Lourenço da Serra, Santana do 
Parnaíba, Taboão da Serra e Vargem Grande 
Paulista para a convocação complementar do 
processo eleitoral para delegado sindical da 
Caixa Econômica Federal, observando-se o 
seguinte cronograma:
Inscrições: no período de 9 de julho de 2012 a 
20 de julho de 2012;
Eleições: no período de 30 de julho a 10 de 
agosto de 2012.

São Paulo, 5 de julho de 2012.
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

Dirigentes realizaram 
ato na terça 3 no CPSA do 
Itaú, na Vila Mariana, e dis-
tribuíram a cartilha Menos 
Metas Mais Saúde, produ-
zida pelo Sindicato, com 
informações sobre o risco 
das metas abusivas. 

Menos Metas no CPSA
saúde
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sem retorno sobre diversidade
igUaldade

Mesa temática 
cobra dos bancos 
resultados das ações 
previstas em plano

Os empregados da Caixa Federal de unidades de São Paulo, 
Osasco e região que estão sem delegado sindical têm nova oportu-
nidade de eleger seu representante. O Sindicato convocou eleição 
complementar especificamente para esses locais de trabalho.

A inscrição de candidatos vai de 9 a 20 de julho e a eleição 
ocorre de 30 de julho a 10 de agosto. Para se inscrever preencha 
ficha no www.spbancarios.com.br e entregue a um representante 
do Sindicato. Para outras informações ligue para 3188-5200. 

Sindicato faz eleição
Caixa Federal

iTaú ManTerá PorTas

Todas as agências do itaú em 
reforma manterão as portas de 
segurança. O compromisso foi as-
sumido em negociação na segun-
da 2, entre dirigentes sindicais e o 
diretor de segurança do banco.
O itaú também afirmou que anali-
sará os locais que tiveram o dispo-
sitivo retirado. “Esse é um avanço 
para trabalhadores e clientes. 
Vamos insistir até que todas as 
agências tenham porta de segu-
rança”, afirma o diretor executivo 
do Sindicato, Daniel Reis.
Leia mais em www.spbancarios.
com.br/Noticias.aspx?id=2004.
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www.spbancarios.com.br/
Noticias.aspx?id=2015

Dirigentes no ministério da Justiça: melhorar segurança nos bancosu
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www.spbancarios.com.br/
Noticias.aspx?id=2019

Em mesa temática, dirigentes bancários cobram respeito à diversidadeu



O dia 21 de dezembro de 1988 é lem-
brado com tristeza e indignação por César 
Júlio da Silva. Nessa data, após 11 anos de 
trabalho, foi demitido pelo Banco Mer-
cantil de São Paulo (atualmente controla-
do pelo Bradesco).

Ele lembra que a situação ficou difícil 
com a dispensa, pois vivia período de 
euforia com a gravidez da esposa. “Meu 
presente de Natal foi ser colocado para a 
rua e ainda com minha mulher grávida. 
Fiquei revoltado.”

César Júlio, que à época da demissão 
exercia o cargo de tesoureiro, trabalhava 
no terceiro subsolo do prédio do antigo 
Mercantil na Avenida Paulista – atual-
mente Bradesco Prime. “O ambiente era 
insalubre e muitas vezes não recebia hora 
extra por permanecer além da jornada. Pa-
ra recobrar tudo o que o banco me devia 
procurei o Sindicato, que ingressou com 
ação na Justiça em 1990.”

Em 1989, o bancário conseguiu em-

prego no Itaú onde permaneceu por se-
te anos. “Tanto no Mercantil quanto no 
Itaú permaneci sindicalizado por acreditar 
na seriedade do Sindicato”, afirma, desta-
cando que recebeu duas parcelas da ação, 
em 1999 e em 2004. “Desse último paga-
mento, quando meu filho já completara 

15 anos, guardei cada centavo, o que pos-
sibilitou que eu quitasse minha casa.”

surpresa – Depois do pagamento de 
2004, o trabalhador considerou que a ação 
já havia sido encerrada. Mas, na semana 
passada recebeu a notícia do departamen-
to jurídico do Sindicato, informando que 
ainda havia uma terceira parcela a receber, 
referindo-se a diferenças no processo. “Foi 
incrível porque eu já nem contava mais 
com esse dinheiro. E mais, havia mudado 
de residência e troquei os números de te-
lefone várias vezes. O pessoal do Sindicato 
fez uma busca e localizou o contato de 
minha mãe, que me deu a notícia”, afirma 
César. “Recebi o cheque na segunda feira 
(26 de junho), mas fiz questão de voltar 
hoje (quinta 28) apenas para agradecer to-
do o trabalho que tiveram comigo e decla-
rar: não fosse essa seriedade do Sindicato 
eu não teria ganhado essa batalha de 22 
longos anos.”

Atualmente, César trabalha como vigia 
noturno de um condomínio na zona sul 
da capital. 

MarCio

Vitória em ação sobre hora extra
Bancário do antigo Mercantil, César atribui resultado à 
persistência do departamento jurídico do Sindicato

JUsTiça      PrograMe-se

Cuidar da saúde e aliviar o estresse do 
dia a dia são alguns dos objetivos dos 47 
bancários sindicalizados que praticam 
corrida na USP três vezes por semana. 

A parceria do Sindicato com a Su-
peração Esportiva existe há três anos e 
proporciona aos trabalhadores bom con-
dicionamento físico, alívio das tensões e 
aptidão para participar de maratonas. 

O preparador físico Vinícius Matias 
conta que procura trabalhar a postura e 

os problemas de desvios de coluna. “Co-
meço com trabalhos mais leves para o ini-
ciante. E à medida que vou conhecendo, 
começo a aumentar o ritmo”, ressalta. 

Corra – Para quem tem interesse em 
começar a se preparar para as próximas 
maratonas, basta entrar no www.supera-
caoesportiva.com.br. O Sindicato reno-
vou a parceria e ampliou o número de 
vagas para 60. 

Bancários treinam para maratonas
Ainda há vagas para quem quer se iniciar na modalidade 
esportiva e melhorar saúde com apoio do Sindicato
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VinHo e MPB

O grupo Mestiço apresenta seu repertório de 
MPB no Grêmio Recreativo Café dos Bancários 
(Rua São Bento, 413, Centro) nesta sexta-feira 6. 
Para acompanhar o bate-papo com os amigos, 
consulte os garçons para saber quais os rótu-
los de vinho disponíveis no dia e peça uma das 
delícias do cardápio. O espaço abre às 17h e é 
exclusivo para sócios. O show começa às 20h. 

siga o sindiCaTo
Os bancários que utilizam a rede social 
Twitter podem ficar por dentro das notícias so-
bre a categoria pelo @spbancarios e espalhar 
as informações entre os colegas de trabalho. 
O perfil do Sindicato conta com quase 6 mil 
seguidores. Siga você também!

CUrsos eM osasCo

Garanta já sua vaga nos cursos oferecidos pelo 
Centro de Formação Profissional na Regional 
Osasco (Rua Presidente Castello Branco, 150, 
Centro). O curso de CPA-10 começa dia 14, com 
aulas aos finais de semana. Matemática Finan-
ceira e Análise de Crédito começam dia 16. 
Sócios têm 50% de desconto. informe-se pelo 
3188-5200 e no site www.spbancarios.com.br.

Para HoMens e MUlHeres
Bancárias e bancários ganham desconto espe-
cial na L.A. hair (Rua Azevedo Soares, 959, Ta-
tuapé) para cuidar do rosto, corpo, cabelos ou 
apenas aliviar as tensões com uma massagem 
relaxante. A empresa, parceira do Sindicato, 
atende de segunda a sábado, das 9h às 19h30, 
e oferece desconto de 10% na maioria dos ser-
viços. Marque seu horário e aproveite!

5 anos de CineB
Um dos projetos de 
cidadania do Sindi-
cato, o CineB, rea-
lizado em parceria 
com a Brazucah 
Produções, com-
pleta 5 anos neste 

sábado, 7 de julho, com 222 sessões para mais 
de 27.500 espectadores em diferentes regiões 
da cidade. Confira, em breve, a programação 
de julho no www.spbancarios.com.br.
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atletas têm apoio do Sindicatou

César recebeu diferençasu
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