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A cabou o prazo. Os bancos 
tinham até esta segunda-
feira 17 para apresentar 
proposta que atendesse às 

reivindicações da categoria. Isso não 
ocorreu. Banco do Brasil e Caixa Fe-
deral até convocaram negociação pa-
ra a sexta-feira 14, mas pouco avan-
çaram nas demandas específicas dos 
seus empregados (leia no verso).

Por isso, os bancários devem lotar 
a Quadra, a partir das 19h de hoje, e 
ajudar a construir a greve por tempo 
indeterminado que se inicia amanhã, 

terça-feira 18, em todo o país.
“Novamente os bancos empurram 

os bancários à greve. Os números do 
setor não deixam qualquer dúvida 
sobre a capacidade das instituições 
financeiras de pagar aumento real 
para os salários, PLR, piso e vales 
maiores, além de contratar mais e 
melhorar as condições de trabalho 
da categoria”, afirma a presidenta do 
Sindicato, Juvandia Moreira. “Passa-
mos um mês negociando e debaten-
do esses números, provando que eles 
podem pagar, mas os bancos nada. 

Se querem economizar às custas dos 
trabalhadores, nossa resposta será a 
mobilização. Não vamos admitir que 
paguem rios de dinheiro para os exe-
cutivos e regulem aumento real pa-
ra os bancários. Não aceitamos que 
aumentem absurdamente o PDD 
e afirmem que não têm lucro sufi-
ciente para pagar PLR, piso e vales 
maiores. Queremos mais bancários 
nos bancos e o fim da pressão e da 
sobrecarga de trabalho. Avisamos is-
so durante todas as rodadas de nego-
ciação. Agora é greve!”

Vá para a Quadra – A assembleia 
será realizada hoje na Quadra do 
Sindicato (Rua Tabatinguera, 192, 
próximo ao metrô Sé), a partir das 

19h. Os trabalhadores que necessi-
tarem de transporte devem entrar 
em contato com as regionais (veja 
endereços no verso). Haverá creden-
ciamento, então leve crachá e docu-
mento com foto.

CUT – Bancários, metalúrgicos, quí-
micos, petroleiros e funcionários dos 
Correios juntos fortalecem a luta dos 
trabalhadores em campanhas salariais 
neste segundo semestre. Esse é o ob-
jetivo do calendário unificado de lutas 
convocado pela CUT. O primeiro ato 
acontece na quinta-feira 20, a partir 
das 10h, em frente aos prédios do Ban-
co Central, Petrobrás e Fiesp na Paulis-
ta. Leia mais em www.spbancarios.com.
br/Noticias.aspx?id=2633. 

Sem proposta dos bancos, todos devem ir à Quadra do 
Sindicato para organizar a greve que começa nesta terça-
feira 18. A participação de cada bancário é que constrói a 
mobilização forte para uma campanha vitoriosa
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Os funcionários do Banco do Brasil 
terão de fazer uma forte greve ao lado 
de toda a categoria para conquistar 
avanços nas discussões específicas com 
a empresa e na mesa geral com a fede-
ração dos bancos (Fenaban). Isso por-
que o banco mantém a postura de não 
apresentar contrapropostas à maioria 
das reivindicações.

Na reunião realizada na sexta 14, o 
banco não apresentou proposta para 
o Plano de Carreira e Remuneração 

(PCR), para a jornada de seis horas pa-
ra comissionados, nem para o plano de 
cargos e salários. Os representantes do 
banco ainda afirmaram que não irão 
assinar o instrumento de combate ao 
assédio moral. “Trata-se de um desres-
peito ao funcionalismo. Apresentamos 
nossas reivindicações há 45 dias e o mí-
nimo que se aguardava era que a empre-
sa apresentasse proposta global às nossas 

reivindicações”, afirma o diretor do Sin-
dicato Cláudio Luís de Souza.

Três propostas – Na reunião os repre-
sentantes do banco se limitaram a apre-
sentar: redução da trava de remoção dos 
funcionários da Central de Atendimen-
to (CABB) de 24 meses para 18 meses, 
inclusão de padrasto, madrasta e entea-
dos para ausências autorizadas em caso 
de falecimento ou adoecimento, e não 
abrir mão da comissão para concorrer 
à remoção automática para escriturários 
em outras dependências do banco.

“Consideramos as três propostas positi-
vas, mas insuficientes em função do con-
junto de reivindicações que entregamos ao 
banco”, afirma o coordenador da Comis-
são de Empresa, Willian Mendes. 

Orientações para a greve
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CAMpAnhA 2012

  A partir do início do movimento, avise a 
regional do Sindicato mais próxima (ende-
reços e telefones abaixo) se sua unidade es-
tá parada. É importante também, com o au-
xílio dos dirigentes sindicais, debater com 
funcionários de outras agências e concen-
trações para que ampliem a mobilização.

  Durante a greve, desligue o celular: é 
uma boa forma de evitar pressão para 
voltar ao trabalho.

  Afaste-se da polícia, evite confrontos. 
Nosso movimento é pacífico.

  Caso seja convocado a participar de 
contingência, denuncie ao Sindicato pe-
lo 3188-5200 ou pelo www.spbancarios.
com.br. Todos os bancários têm de fazer a 
sua parte para que a greve seja vitoriosa.

  Cuidado com informações que não se-
jam do Sindicato. Nesse período há muitos 
boatos que visam confundir o trabalha-
dor, inclusive na intranet das instituições 
financeiras. A informação segura está na 
Folha Bancária e no www.spbancarios.
com.br. Inscreva-se no www.twitter.com/
spbancarios para ter informações quentes.

  Vá às reuniões convocadas pelo Sindi-
cato. Elas são importantes para debater 
e fortalecer a estratégia de mobilização.

  Participe das assembleias, onde são 
tomadas as decisões sobre os rumos da 
Campanha Nacional.

  Até o término da campanha, a Cen-
tral de Atendimento Pessoal, Tesouraria, 
Cyber, e regional Osasco do Sindicato 
funcionarão das 8h às 18h. A central tele-
fônica atenderá das 7h às 20h.

Sem avanços no Banco do Brasil

Caixa leva empregados à greve

Os representantes da Caixa frustra-
ram mais uma vez as expectativas dos 
trabalhadores. Apresentaram contra-
proposta apenas para algumas questões 
e ainda insuficientes.

Sobre contratação, a Caixa propôs 
ampliar o quadro em mais três mil 
bancários para que até o final de 2013 
chegue a 95 mil. “Nossa exigência é que 
tenha 100 mil bancários até o final deste 
ano”, afirma a dirigente sindical Jackeli-
ne Machado.

No que se refere à promoção por méri-
to, a empresa propôs reduzir as horas de 

curso da chamada Universidade Caixa de 
100 para 90, o que também foi rebatido 
pela Comissão Executiva dos Empregados 
(CEE). Os trabalhadores destacaram que 
o maior entrave para a realização das horas 
exigidas é que os bancários das agências, 
por conta da sobrecarga, não conseguem 
fazer os cursos dentro da jornada.

Para o Saúde Caixa a empresa propôs a 
criação de Grupo de Trabalho com repre-
sentantes dos trabalhadores e do banco, 
para a discussão da destinação do superá-
vit da entidade.

“Na reunião insistimos no debate 

da isonomia, PLR Social, no respeito 
à jornada de trabalho e no pagamento 
de todas as horas extras, e ainda para 
que haja regra para o descomissiona-
mento”, acrescenta. “Para que o banco 
mude de postura é necessário que os 
empregados entrem firme na greve”, 
completa Jackeline. 

Empresa não apresenta 
proposta para jornada, PCR, 
condições de trabalho e diz 
que não assinará cláusula de 
combate ao assédio moral

Resposta do banco em mesa específica na sexta não 
atende reivindicações da pauta dos trabalhadores

www.spbancarios.com.br

Filiado à CUT, Contraf e Fetec-SP • Presidenta: Juvandia Moreira • Diretor de Imprensa: Ernesto shuji izumi • e-mail: folhabancaria@spbancarios.com.br • Redação: andré rossi, andréa Ponte souza, Carlos Fernandes, Gisele Coutinho e Tatiana Melim • 
Edição: Jair rosa (Mtb 20.271) • Edição Geral: Cláudia Motta • Diagramação: Linton Publio / Thiago Meceguel • Tiragem: 100.000 exemplares • Impressão: Bangraf, tel. 2940-6400 • Sindicato: R. São Bento, 413, Centro-SP, CEP 01011-100, tel. 3188-5200 
• Regionais: Paulista: R. Carlos Sampaio, 305, tel. 3284-7873/3285-0027 (Metrô Brigadeiro). Norte: R. Banco das Palmas, 288, Santana, tel. 2979-7720 (Metrô Santana). Sul: Av. Santo Amaro, 5.914, tel. 5102-2795. Leste: R. Icem, 31, tel. 2293-0765/2091-0494 
(Metrô Tatuapé). Oeste: R. Benjamin Egas, 297, Pinheiros, tel. 3836-7872. Centro: Rua São Bento, 365, 19º andar, tel. 3104-5930. Osasco e região: R. Presidente Castello Branco, 150, tel. 3682-3060/3685-2562

Folha Bancária

www.spbancarios.com.br

Filiado à CUT, Contraf e Fetec-SP • Presidenta: Juvandia Moreira • Diretor de Imprensa: Ernesto shuji izumi • e-mail: folhabancaria@spbancarios.com.br • Redação: andré rossi, andréa Ponte souza, Carlos Fernandes, Gisele Coutinho e Tatiana Melim • 
Edição: Jair rosa (Mtb 20.271) • Edição Geral: Cláudia Motta • Diagramação: Linton Publio / Thiago Meceguel • Tiragem: 100.000 exemplares • Impressão: Bangraf, tel. 2940-6400 • Sindicato: R. São Bento, 413, Centro-SP, CEP 01011-100, tel. 3188-5200 
• Regionais: Paulista: R. Carlos Sampaio, 305, tel. 3284-7873/3285-0027 (Metrô Brigadeiro). Norte: R. Banco das Palmas, 288, Santana, tel. 2979-7720 (Metrô Santana). Sul: Av. Santo Amaro, 5.914, tel. 5102-2795. Leste: R. Icem, 31, tel. 2293-0765/2091-0494 
(Metrô Tatuapé). Oeste: R. Benjamin Egas, 297, Pinheiros, tel. 3836-7872. Centro: Rua São Bento, 365, 19º andar, tel. 3104-5930. Osasco e região: R. Presidente Castello Branco, 150, tel. 3682-3060/3685-2562

Folha Bancária

Procure o coordenador da regional 
do Sindicato mais próxima

Paulista
Maria do Carmo

Rua Carlos
Sampaio, 305
✆3284-7873

Oeste
Maikon Azzi
Rua Benjamin

Egas, 297
✆3836-7872

Osasco
Oswaldo Caetano

Rua Pres. Castello 
Branco, 150 - Centro
✆3682-3060

Centro
Vanderlei Alves

Rua São Bento
365 - 19° andar
✆3188-5274

Norte
Márcia Basqueira

Rua Banco
das Palmas, 288
✆2979-7720

Leste
Érica Simões

Rua Icem, 31
metrô Tatuapé
✆2091-0494

Sul
Maria de Lourdes

Av. Santo Amaro 
5.914 - Brooklin
✆5102-2795


