
chega de truque,
dinheiro tem!

chega a R$ 25,8 bilhões o lucro 
líquido somado das sete maio-
res instituições financeiras que 
operam no país – Itaú, Brades-

co, Banco do Brasil, Santander, Caixa 
Federal, HSBC e Safra – apenas para os 
primeiros seis meses deste ano. 

“O número, bastante alto e que repre-
senta uma das maiores rentabilidades 
do país, poderia ser bem maior, caso 
não houvesse a elevação média de 30% 
no provisionamento desses bancos para 
as despesas com devedores duvidosos. 
Ou seja, o setor tem recursos de sobra 
para atender às reivindicações sociais 
e econômicas que apresentamos. Eles 
também têm de criar mais empregos e 
cessar a rotatividade, para melhorar as 
condições de trabalho nas agências e 
concentrações”, afirma a presidenta do 
Sindicato, Juvandia Moreira.

Esta semana as negociações da Cam-
panha Nacional 2012 debatem as de-
mandas dos trabalhadores para segu-
rança bancária, igualdade de oportuni-
dades e remuneração (leia nas páginas 
centrais). As rodadas entre o Comando 

Nacional dos Bancários e a federação 
nacional dos bancos (Fenaban) ocor-
rem na terça 21 e quarta 22. 

“Vamos voltar à mesa de negociação 
apontando aos bancos que precisam 
investir muito mais em segurança em 
nome da vida de clientes e funcioná-
rios. Que têm de reduzir as desigual-
dades entre homens e mulheres, prin-
cipalmente de salários e nas condições 

de ascensão profissional. E que podem 
pagar aumento real nos salários, PLR e 
tíquetes maiores, valorizando os fun-
cionários responsáveis por esses exce-
lentes resultados”, completa Juvandia.

Saúde – Na semana passada, os debates 
foram suspensos em função do faleci-
mento do ex-diretor do Sindicato, Ma-
noel Castaño Blanco, o Manolo, casado 
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Lucros dos principais 
bancos no primeiro 
semestre bate os 
R$ 25,8 bi e comprovam 
que setor pode atender 
reivindicações da 
categoria. Nesta terça e 
quarta tem negociação

com Deborah Regina Rocco Castaño 
Blanco, assessora jurídica da Contraf-
CUT para os trabalhadores na mesa 
de negociação.

Antes da interrupção dos debates, 
haviam sido concluídas as discussões 
sobre saúde, que resultaram em alguns 
avanços como os afastados terão os sa-
lários garantidos enquanto aguardam 
perícia do INSS.

contramão – A primeira rodada, re-
alizada no último dia 7, debateu em-
prego. O Sindicato reivindicou o fim 
da rotatividade e a criação de novos 
postos para melhorar as condições de 
trabalho, mas os representantes dos 
bancos afirmaram que o bancário não 
se preocupa com essa questão. Para 
protestar e alertar a sociedade sobre o 
problema e a necessidade de os bancos 
criarem novos postos de trabalho, foi 
realizado Dia Nacional de Luta em De-
fesa do Emprego na segunda 13.

Dados do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged) com-
provam a preocupação da categoria. As 
instituições de crédito, seguro e capita-
lização fecharam 44 postos de trabalho 
em julho, variação negativa de 0,01% 
em relação ao número de empregos ge-
rados em junho pelos bancos. A perda 
desses postos representa a contribuição 
negativa do setor financeiro (-0,031%) 
para o total de empregos formais ge-
rados no país: 142.496 novas vagas em 
julho, um crescimento de 0,37% em re-
lação ao mês anterior. 

os bancos abusam dos "truques" para rebater as reivindicações da categoria na campanha 
nacional 2012. bancário, ajude a desvendar esses "truques" e coloque a boca no trombone 
no www.spbancarios.com.br/fale.aspx a identidade do reclamante será preservada. assim 
você, trabalhador, não precisa se preocupar com qualquer retaliação.

Ponha a boca 
no trombone!



ao leitor

Com a divulgação do balan-
ço do primeiro semestre dos 
sete principais bancos no país, 
vemos que o lucro líquido con-
tinua em alta: R$ 25,8 bilhões. 
Mesmo com a baixa inadim-
plência e alta de 30%, em mé-
dia, nas despesas com PDD, 
ainda assim o lucro líquido dos 
bancos foi maior em relação ao 
mesmo período de 2011 (alta 
de 1,1%, R$ 24,9 bilhões) e ten-
de a ser ainda maior no segun-
do semestre.

Mas se compararmos as 
despesas com segurança, ve-
mos que o investimento ainda 
é pequeno: representam em 
média apenas 6% do lucro lí-
quido dos bancos. O número é 
ainda mais baixo nos maiores 
privados (Bradesco e Itaú). O 
Bradesco registrou lucro de R$ 
5,7 bilhões no primeiro semes-
tre e investiu R$ 205 milhões 
em segurança (3,6% do lucro lí-
quido). Em publicidade, gastou 
R$ 315 milhões (5,5% do lucro 
líquido). O Itaú teve lucro líqui-
do de R$ 7,1 bilhões e gastou 
com segurança R$ 263 milhões 
(3,7% do lucro líquido) e R$ 447 
milhões com publicidade (6,3% 
do lucro líquido). 

Nas rodadas de negociação 
desta terça e quarta-feira 21 
e 22, vamos manter nossas 
reivindicações na mesa com 
a Fenaban por melhores con-
dições de trabalho, nas áreas 
de segurança bancária, igual-
dade de oportunidades e re-
muneração. Sabemos que os 
bancos podem atender nos-
sas demandas!

Juvandia moreira
Presidenta do Sindicato

Muito lucro e 
pouca segurança
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queremoS dinheiro e felicidade
Nesta terça e quarta-feira, Comando Nacional dos Bancários volta à mesa de negociação com federação dos bancos com números que comprovam: setor deve muito 
a seus funcionários. Mais investimentos em equipamentos pela preservação da vida de bancários, vigilantes e clientes; oportunidades iguais para todos na profissão; 

melhores salários, valorização dos tíquetes, maior participação dos trabalhadores no lucro das instituições financeiras. Acompanhe pelo www.spbancarios.com.br

chega de
truque,
banqueiro!

O Comando dos Bancários vai cobrar dos representan-
tes da federação dos bancos mais investimentos em equi-
pamentos que melhorem a segurança bancária. Pesquisa 
realizada pela Contraf-CUT e pela Confederação Nacional 
dos Vigilantes mostra que os ataques a bancos cresceram 
50,48% no primeiro semestre deste ano, em relação a igual 
período do ano passado. De janeiro a junho de 2012 foram 
1.261 ocorrências em todo o país – das quais 289 no estado 
de São Paulo, que lidera em número de casos –, média de 
6,92 por dia. Foram 377 assaltos, inclusive com sequestros 
de bancários e vigilantes, e 884 arrombamentos a agên-
cias, postos de atendimento e caixas eletrônicos.

Outra pesquisa aponta que chegou a 27 o número de 
mortos em assalto a bancos no primeiro semestre deste 
ano, aumento de 17,4% em relação ao mesmo período de 
2011, quando foram registradas 23 mortes.

“O aumento das ocorrências e das mortes aponta que as 
instituições financeiras não estão investindo o suficiente na 
proteção das pessoas, e assim colocam em risco a vida de 
funcionários e clientes. Mas segurança é coisa séria e vamos 
para a mesa de negociação dispostos a arrancar dos bancos 
respostas positivas às nossas reivindicações”, afirma Juvandia.

Em 2011, os cinco maiores bancos do país apresentaram 
lucros de R$ 50,7 bi, mas os investimentos em segurança 
e vigilância somaram apenas R$ 2,6 bi, somente 5,2% na 
comparação com os lucros.

Atualmente as bancárias 
têm remuneração inferior em 
relação aos bancários, mesmo 
ocupando igual posto de traba-
lho. Já o número de negros nas 
instituições financeiras corres-
ponde a 18,71%. Nos debates 
sobre igualdade de oportuni-
dades, os dirigentes sindicais 
estão reivindicando o fim des-
sas diferenças nas empresas.

“A remuneração das mulhe-
res, em mesmos cargos que 
os homens, chega a ser 24,1% 

menor. Essa discriminação tem 
de acabar, com todos tendo 
oportunidade de ascensão pro-
fissional dentro dos bancos”, 
afirma a diretora executiva do 
Sindicato, Neiva Ribeiro, que 
participa das discussões de 
igualdade de oportunidades 
com a Fenaban.

Outras reivindicações dos 
bancários na Campanha 2012 
são cursos de qualificação para 
pessoas com deficiência e a am-
pliação da licença-paternidade.
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a categoria reivindica

Instalação de portas detectoras de metal nas agências

Colocação de biombos nos terminais de autoatendimento e entre 
os caixas e a fila de clientes, como forma de evitar o chamado 
crime da saidinha

Que seja proibido o transporte de chaves e valores por bancários

 Você pensa em sua família. Fica com medo 
de tudo. Quando alguém me olhava na rua 
já ficava com medo. 

Estatística da própria federação dos bancos indica 
redução de assaltos após instalação da portas de segu-
rança a partir do final dos anos 1990. O número caiu de 
1.903 em 2000 para 369 em 2010. Mas houve aumento 
em 2011, para 422, ano em que o Itaú retirou portas nas 
reformas das agências e o Bradesco inaugurou unidades 
sem esse equipamento.
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chega de
truque,
banqueiro!

Dia do Vermelho para 
pressionar direção do 

Banco do Brasil

Comando cobra 
mudança de postura de 
representantes da Caixa

Os funcionários do Banco do 
Brasil farão Dia do Vermelho 
nesta quarta 22 a fim de cobrar 
da direção da empresa respeito à 
mesa específica de negociação da 
Campanha 2012. Na ocasião, os 
trabalhadores usarão alguma ves-
timenta ou assessório vermelho.

Nas reuniões entre dirigen-
tes sindicais e Banco do Brasil, 
que trataram de cumprimento 
da jornada de seis horas sem 
redução de salário, combate ao 
assédio moral, fim da terceiri-
zação e igualdade de direitos 
para funcionários oriundos de 
bancos incorporados (Cassi e 
Previ para todos), terminaram 
sem avanços.

São também reivindicações 
específicas plano de carreira me-
lhor para todos os funcionários, 
fim do PSO com retorno dos 

caixas, gerentes e escriturários 
para as agências, plano odonto-
lógico na Cassi, fim da trava de 
dois anos, fim do voto de Mi-
nerva na Previ.

Segundo o diretor do Sindi-
cato Cláudio Luis de Souza, na 
negociação da segunda 20, os 
representantes do banco se li-
mitaram a anotar a maioria das 
propostas sem nada de concre-
to apresentar ao funcionalismo. 
“O único debate que a empresa 
trouxe foi o de querer reduzir 
de três para uma as avaliações 
para descomissionamentos. Não 
concordamos com essa postura 
e reforçamos que queremos o 
respeito às três avaliações negati-
vas consecutivas antes que qual-
quer comissão seja retirada”, diz, 
orientando os bancários a aderi-
rem ao Dia do Vermelho. 

Os representantes da Caixa 
voltaram a frustrar as expectativas 
dos dirigentes sindicais na segun-
da negociação específica que trata 
do acordo aditivo. Os temas da 
reunião na sexta 17, em Brasília, 
trataram de saúde do trabalhador 
e Saúde Caixa (foto).

No encontro, o movimento sin-
dical propôs, entre outros pontos, 
a criação de unidades específicas 

para lidar com Saúde do Traba-
lhador e Saúde Caixa. “Como as 
demais questões, a empresa nada 
respondeu. No entanto, reforça-
mos que o que para a empresa é 
custo, para os empregados é inves-
timento para melhorar os serviços 
de saúde”, afirma a dirigente sin-
dical Jackeline Machado. 

Leia mais no www.spbancarios.
com.br/Noticias.aspx?id=2401. 

 Quando recebemos o tíquete, já sabemos 
que não vai durar o mês inteiro, está tudo 
bem caro. Estamos na metade de agosto, 
meu auxílio está no fim. 

 Fui bancária há 23 anos. 
Sempre trabalhei como sombra 
de tesoureiro sendo caixa. Depois 
de anos, para ser promovida a 
tesoureiro, tive que participar 
de dinâmica. Uma palhaçada, 
porque o cargo eu já exercia. 

Os bancários querem aumento real nos salários, PLR e 
auxílios refeição, alimentação e creche maiores, valoriza-
ção do piso (veja abaixo). São demandas que podem ser 
atendidas com tranquilidade pelo setor mais lucrativo do 
país. “O setor não pode se esconder atrás da crise finan-
ceira internacional. No Brasil, os bancos continuam ga-
nhando cada vez mais”, afirma a presidenta do Sindicato, 
Juvandia Moreira, uma das coordenadoras do Comando 
Nacional dos Bancários, que negocia com a Fenaban. 

Os números comprovam. Divulgados os balanços dos 
sete maiores bancos do país, comparando o primeiro se-
mestre de 2012 com o de 2011, os ativos cresceram em 
média 15,56%, as operações de crédito subiram 18,63%, 
o patrimônio líquido aumentou 12,65%. 

O lucro líquido (o valor que resta depois que o banco 
paga todas as suas contas) também cresceu 1,13%, mas 
esse número é na realidade bem maior já que este ano os 
bancos usaram o truque de aumentar seus PDDs (provi-
sionamentos para devedores duvidosos) em média 31%, 
mesmo diante da inadimplência em queda.
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Reajuste salarial de 10,25% (5% de aumento real, além da inflação 
projetada de 5%)

PLR maior– três salários mais R$ 4.961,25

Piso maior – salário mínimo do Dieese (R$ 2.416,38)

Vales alimentação, refeição e auxílio-creche maiores (R$ 622)

13º vale-refeição e 14º salário
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A presidenta do Sindicato, ressalta: o setor continua em 
franco crescimento e pode valorizar muito mais seus fun-
cionários. “Os bancos devem muito aos bancários e à so-
ciedade brasileira. Que setor cresce cerca de 25% ao ano? 
Isso equivale a dizer que um banco é capaz de comprar 
outro, do mesmo tamanho, em apenas quatro anos. E isso 
acontece há mais de uma década. Os bancos ganham de-
mais e têm de dividir melhor esses resultados, pagando 
melhores salários, PLR e tíquetes maiores, contratando 
mais bancários para melhorar as condições de trabalho e 
de atendimento à população. É isso que vamos cobrar na 
rodada de negociação desta semana”, completa Juvandia.



A negociação entre dirigentes sindicais 
e o Itaú resultou em avanços para os tra-
balhadores. Em reunião na quinta 16, a 
empresa propôs PCR (Programa Comple-
mentar de Remuneração) de, no mínimo, 
R$ 1.800 para este ano, sem desconto dos 
programas próprios, como o Agir, e da 
PLR da categoria.

Outra proposta é ampliar as bolsas de 
estudos das atuais 4 mil para 5,5 mil – 
sendo mil destinadas preferencialmente 
aos bancários com deficiência. O valor 
corresponderá a 70% da mensalidade, 
com teto de R$ 320.

Caso a assembleia (a ser convocada pelo 
Sindicato) aprove os R$ 1.800 de PCR, os 
dirigentes reivindicam que o crédito seja 

feito de imediato. Além disso, será aberto 
processo complementar de requerimento 
de bolsa de estudo e os contemplados te-
rão créditos retroativos a fevereiro.

Ponto eletrônico – Segundo o diretor 
executivo do Sindicato Daniel Reis, o 
banco fez os ajustes reivindicados pelos 
trabalhadores para aprimorar o sistema 
alternativo de ponto eletrônico, entre 
eles o direito de o bancário ter acesso às 
marcações, do dia e de datas anteriores; 

e que a anotação será feita por todos, 
inclusive gerentes, e só no local de tra-
balho. O Sindicato acompanhará a im-
plantação do sistema para garantir que 
ele seja inviolável.

O Sindicato reivindicou, ainda, que os 
debates para o PCR de 2013 ocorram lo-
go após a Campanha 2012. “Queremos 
discutir também o Agir, alvo de muitas 
reclamações dos bancários”, diz Daniel. 

Os bancários já podem colocar na agen-
da a comemoração da sua data (28 de agos-
to). Na sexta-feira 24, o Sindicato promove 
a 6ª Festa do Chope, na Quadra (Rua Ta-
batinguera, 192, Sé).

Haverá sorteios de prêmios como um 
final de semana no Chalés Estrela do 
Mar, em Ubatuba; hospedagem com 
quatro dias e três noites no Resort Rio 
Quente; revista da Campanha Teatro 
Aqui; três cortesias de jantar na Picanha-
ria Gaúcha; e bolsa de estudo para o cur-

so de Educação Executiva da Anhembi 
Morumbi. A festa será animada por DJ 
e também pela bateria da Tom Maior. O 
ingresso a R$ 10 dará direito a uma ca-
neca e chope à vontade.

homenagem – Além dos bancários, a fes-
ta deste ano vai homenagear Dedé Passos – 
cantor que morreu em junho e fez parte de 
muitas manifestações dos trabalhadores – e 
o dirigente sindical bancário Manoel Cas-
taño Blanco, o Manolo, morto dia 15. 
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Pcr: negociação garante avanço

categoria tem uma grande história

Banco propõe pagamento 
de R$ 1.800 do programa, 
além de ampliar para 5,5 
mil o número de bolsas 
de estudos aos bancários

Comemoração pelo Dia do Bancário será na próxima 
sexta 24, na Quadra, com música, prêmios e homenagem
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www.spbancarios.com.br/
Noticias.aspx?id=2386

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁ-
RIOS DE SÃO PAULO, por sua presidenta, convoca todos os empregados em 
Cooperativas de Crédito e Mútuo, sócios e não sócios, dos municípios de São Pau-
lo, Osasco, Barueri, Carapicuíba, Caucaia do Alto, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, 
Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Pirapora do Bom Jesus, Santana 
do Parnaíba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista, 
para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 23 do mês de agosto 
de 2012, em primeira convocação às 18h e em segunda convocação às 18h30, na 
sede do Sindicato, no1º andar, situado à Rua São Bento, nº 413, Centro/SP, para 
discussão e aprovação da seguinte ordem do dia:
Discussão e deliberação sobre a proposta apresentada pelo Sindicato das Coope-
rativas de Crédito e Mútuo do Estado de São Paulo - SINDICOOPERATIVAS, 
para assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2014;

São Paulo, 21 de agosto de 2012
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁ-
RIOS 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 emprega-
dos do BANCO CATERPILLAR S.A. (BANCO CAT), dos municípios de São 
Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba, Caucaia do Alto, Cotia, Embu das Artes, 
Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Pirapora do Bom 
Jesus, Santana do Parnaíba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem 
Grande Paulista, para Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 
23 de agosto de 2012, em primeira convocação às 9h30 e em segunda convoca-
ção às 10h, na Subsede do Sindicato – Regional Sul, localizada à Avenida Santo 
Amaro, 5.914, Brooklin, São Paulo/SP, para discussão e aprovação da seguinte 
ordem do dia:
Discussão e deliberação sobre a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho, que tem 
por objeto a renovação do Programa de Participação dos Empregados nos Lucros 
e Resultados que, inclusive trata de autorização do desconto a ser efetuado em 
função da negociação coletiva realizada, para o exercício de 2012, a ser celebrado 
com o BANCO CATERPILLAR S.A. (BANCO CAT).

São Paulo, 21 de agosto de 2012
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

editaiS

concurSo Para o banco central
O Centro de Formação Profissional do Sindicato 
tem inscrições abertas para o preparatório do 
concurso do Banco Central. as aulas começam 
no dia 27 e vão até dezembro, segundas, quar-
tas e sextas das 19h às 22h45, e aos sábados 
das 8h30 às 17h45. O valor pode ser parcelado 
em até cinco vezes e é possível cursar só mó-
dulos. Saiba mais pelo www.spbancarios.com.br 
ou 3188-5200.

Em razão do calendário da Campanha, o MB em 
Debate que vai ao ar normalmente às quintas-
feiras 20h, pode ter a agenda alterada. Dias e ho-
rários serão anunciados pelo www.spbancarios.
com.br, pela Folha Bancária e por torpedo. Você 
pode mandar perguntas: debate@spbancarios.
com.br, via twitter usando #MbemDebate.

ciPa Santander SP ii
Os funcionários do Santander SP II elegem nos 
dias 21 e 22 os representantes para a Comissão 
Interna de Prevenção de acidentes (Cipa). Vote 
em somente um dos candidatos. O Sindicato 
apoia os bancários Fernando Ferreira Mattos 
(Crédito Imobiliário) e Paula Reis dos Santos (aE 
atendimento Empresarial).

truco tem inScrição até dia 22
a primeira edição do truco em trio será reali-
zada no dia 25 e os bancários têm até quarta-
feira 22 para fazer inscrição. associados pagam 
R$ 10, convidados R$ 35 e não sindicalizados, 
R$ 40 (comida e bebida incluídas). O evento será 
na Regional Paulista do Sindicato (Rua Carlos Sam-
paio, 305). Saiba mais pelo edsonpiva@spbanca 
rios.com.br ou 3188-5338.

 u Dirigentes sindicais discutem PCR com Itaú


