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a Campanha Nacional Unificada 2012 es-
tá encerrada. O Comando Nacional dos 
Bancários e a federação dos bancos (Fe-
naban) assinaram na terça 2 a renovação 

da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).
“A assinatura referenda campanha vitoriosa 

dos bancários no ano em que completamos 20 
anos de CCT. Parabéns a todos que participaram 
e contribuíram com essa luta", diz a presidenta 
do Sindicato, Juvandia Moreira. 

Os avanços no acordo foram conquistados 
após forte greve dos trabalhadores dos bancos 
públicos e privados.

Foi conquistado reajuste de 7,5% nos salários 
(aumento real de 2%) e de 8,5% (2,95% acima 
da inflação) nos pisos da CCT e vales refeição 
e alimentação. Foi o nono ano seguido de au-
mento real. A PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados) ficou definida em 90% do salário 
+ R$ 1.540. Caso a distribuição da regra básica 
não atinja 5% do lucro líquido anual, o valor 
terá de ser aumentado até atingir esse percen-
tual ou 2,2 salários do empregado, com teto de 
R$ 18.511,54. O adicional da PLR, que cor-
responde à distribuição linear de 2% do lucro 
líquido entre todos os bancários, terá teto de 
R$ 3.080, creditado sem desconto dos progra-
mas próprios de remuneração e acima dos tetos 
da regra básica da PLR.

Cláusulas sociais – Foi conquistada ação 
emergencial para os afastados que não ficarão 
mais sem salário enquanto aguardam perícia do 
INSS ou devido à alta programada. Na segu-

Sindicato e Fenaban 
formalizam CCT 2012/2013. 
A antecipação da PLR será 
paga em até dez dias. BB e 
Caixa assinam nesta quinta 4

ACordo
AssinAdo rança, ficou acertado projeto piloto, por meio 

do qual serão colocadas em prática algumas 
medidas que os bancários julgam necessárias. A 
intenção é cruzar estatísticas com locais onde 
essas medidas não estão implantadas.

O instrumento de combate ao assédio moral 
será aprimorado. O formato da denúncia pros-
segue sem alteração: o bancário encaminha quei-
xa por meio do www.spbancarios.com.br tendo a 
identidade mantida em sigilo.

Nessa campanha, os trabalhadores assegura-
ram o compromisso da Fenaban em realizar novo 
censo da categoria. O resultado será comparado 
ao levantamento feito em 2008 para checar como 
estão as condições de mulheres, negros e pessoas 
com deficiência nas empresas, visando ações para 
promover igualdade de oportunidades.

Antecipação – Entre as determinações da CCT 
está o prazo de dez dias a partir da assinatura do 
acordo para que as instituições financeiras paguem 
a antecipação da PLR. O montante corresponde-
rá a 54% do salário mais R$ 924, com teto de 
R$ 5.048,60, ou ao teto de 13% do lucro líquido 

do banco, o 
que ocorrer primeiro. 
Também haverá antecipação do 
valor adicional de até R$ 1.540.

Como a data base da categoria é 1º de setem-
bro, os reajustes nos salários e verbas – como 
vales refeição, alimentação e o auxílio-creche/
babá – têm de ser retroativos. Os acertos ocor-
rerão nas folhas de pagamento de outubro (leia 
mais na página 3).

Públicos – O acordo aditivo da Caixa Federal 
será assinado na quinta-feira 4. A empresa anteci-
pará o crédito da primeira parcela da Participação 
nos Lucros e Resultados em 11 de outubro. 

Também no dia 4 haverá a assinatura do acor-
do aditivo do Banco do Brasil (leia mais sobre os 
acordos específicos na página 2).

dias da greve – Os dias da greve não serão des-
contados dos bancários. O prazo para compensa-
ção vai até 15 de dezembro, de segunda a sexta (ex-
ceto feriados), em no máximo duas horas por dia. 
O que ultrapassar esse período será abonado. 

edição eSPeCiAL
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Aditivo garante avanços 
para o funcionalismo

Os representantes dos traba-
lhadores e da direção da Caixa 
Federal assinaram a renovação 
do acordo aditivo à Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT). 
A formalização do documento 
ocorreu na tarde desta quinta 4, 
em Brasília (foto).

No dia 11 a Caixa pagará a pri-
meira parcela da regra básica da 
PLR, do valor adicional da PLR 
e da PLR social.

Entre as conquistas do acordo 
aditivo está a valorização do pi-
so de ingresso que passa para R$ 
1.963 para os empregados que 
ultrapassam os 90 dias de empre-
sa, a manutenção da PLR Social 
– que corresponde à distribuição 

linear de 4% do lucro líquido 
entre os trabalhadores de agên-
cias e complexos administrativos 
–, a ampliação do quadro que 
totalizará 92 mil até dezembro 
de 2012 e 99 mil até dezembro 
de 2013 e a criação de Grupo de 
Trabalho para discutir regras pa-
ra descomissionamento a partir 
de propostas dos empregados. 
Durante a reunião com a Cai-
xa, a presidenta do Sindicato, 
Juvandia Moreira, destacou a 
ampliação do quadro de empre-
gados. “O aumento no número 
de trabalhadores tem de resolver 
o problema da sobrecarga de 
trabalho nas agências e postos 
de atendimento, para valorizar 

quem trabalha no dia a dia da 
empresa”, disse, reforçando que 
o acordo aditivo é resultado da 
luta dos empregados, combina-
da com o processo da mesa de 
negociação.

Avanços – Além dos avanços 
específicos, os trabalhadores da 
Caixa, por meio da mesa geral 
com a federação dos bancos (Fe-

naban), conquistaram o reajus-
te de 7,5% nos salários (2% de 
aumento real) e 8,5% (2,95% 
acima da inflação) para os vales 
refeição e alimentação, a regra 
básica da PLR e do valor adicio-
nal da PLR – que equivale à dis-
tribuição de 2% do lucro líquido 
entre os empregados.

www.spbancarios.com.br/
Noticias.aspx?id=2795

O acordo aditivo do BB está 
assinado. A formalização reuniu 
representantes dos trabalhadores 
e da direção do banco na tarde de 
quinta-feira 4, em Brasília (foto).

Os bancários já receberão a 
antecipação da PLR ainda nesta 
sexta-feira 5: os escriturários te-
rão creditados R$ 3.303,60; os 
caixas executivos, R$ 3.674,97; 
os comissionados recebem nesta 
sexta 45% do valor de referência 
mais o módulo bônus.

Além dos avanços da campa-
nha – entre eles 7,5% de reajuste 
nos salários, correspondendo a 
2% de aumento real, e de 8,5% 
nos vales refeição e alimentação, 

2,95% acima da inflação -, os 
bancários do BB garantiram con-
quistas específicas como: a adesão 
da instituição financeira ao ins-
trumento de combate ao assédio 
moral, novo plano de cargos de 
seis horas, a instalação de comis-
sões de conciliação para discutir 
7ª e 8ª horas; 
a promoção 
dos funcioná-
rios do nível 
A1 para A2 
após três me-
ses – antes o 
prazo era de 
dois anos –, o 
que garantirá 
mais 3% nos 
salários desse 
grupo.

A presiden-
ta do Sindicato, Juvandia Mo-
reira, destacou a importância de 
um acordo que garante todos os 
direitos da CCT da categoria e 
os avanços adicionais específicos. 

“Os trabalhadores estão de pa-
rabéns. Vivemos outros tempos. 
Há alguns anos, na era FHC, os 
bancários dos bancos públicos 
não tinham os mesmos direitos 
da categoria. A campanha ga-
rantiu importantes avanços que 
temos conseguido manter, com 

a mobilização conjunta dos tra-
balhadores, durante a última dé-
cada.”

www.spbancarios.com.br/
Noticias.aspx?id=2797

Conquistas da campanha consolidadas
Trabalhadores e direção do banco assinam 
acordo aditivo à CCT da categoria. Pagamento 
da primeira parcela da PLR será dia 11

CAixA FederAl

BAnCo do BrAsil

Ao leitor

A Campanha Nacional Unifi-
cada 2012 está encerrada. Assi-
namos esta semana nossa 21ª 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT). Gostaria de parabenizar 
cada bancário que construiu co-
nosco essa história, lutando por 
melhores condições de trabalho. 
Tenho orgulho de poder partici-
par da trajetória de um sindicato 
tão combativo, que é referência 
para categorias de todo o país. 

Este ano conseguimos dar 
continuidade ao instrumento 
de combate ao assédio moral e 
conquistamos ação emergencial 
para os afastados que não fica-
rão mais sem salário enquanto 
aguardam perícia do INSS. Tam-
bém garantimos o compromisso 
da Fenaban em realizar novo 
censo da categoria, para averi-
guar as condições de mulheres, 
negros e pessoas com deficiên-
cia nas empresas e, assim , poder 
combater injustiças históricas. 
Além disso, iremos implantar 
um projeto piloto para ampliar 
a segurança de trabalhadores e 
clientes dos bancos. Encerramos 
uma campanha importante para 
o trabalhador e seus familiares, 
que figura entre os melhores re-
sultados dos últimos anos. 

Neste domingo temos outro 
importante momento, que vai 
decidir os rumos da nossa cida-
de nos próximos quatro anos. 
São Paulo não pode continuar 
abandonada, sem segurança, no 
apagão da mobilidade. Por isso, é 
muito importante que cada um 
busque as melhores propostas 
dos candidatos e analise seu his-
tórico, para um voto consciente.

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato

luta e 
consciência
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Representantes dos 
bancários assinaram 
documento nessa 
quinta 4. Crédito da 
antecipação da PLR 
vem nesta sexta

A assembleia que elegeu os 
delegados para a conferên-
cia estadual da Campanha 
Nacional 2012, no dia 5 de 
julho, aprovou a contribui-
ção assistencial de 2,5% do 
salário mais R$ 10 com teto 
de R$ 200. 

Os bancários que quiserem 
fazer a solicitação de não des-
conto devem se dirigir à Qua-
dra (Rua Tabatinguera, 192, 
Sé) a partir da quarta-feira 10. 

A partir do dia 15 de outu-
bro os bancários com cadas-
tro ativo no Sindicato pode-
rão fazer sua solicitação por 
meio do site (www.spbanca 
rios.com.br). Também a partir 
do dia 15 será disponibilizado 
telefone exclusivo para que os 
trabalhadores possam tirar 
suas dúvidas. 

O prazo para a solicitação, 
tanto na Quadra quanto no 
site, termina às 18h de 24 
de outubro. 

Solicitação 
começa no 
dia 10

AssistenCiAl



Ao ser contratado por uma 
empresa, o funcionário recebe 
diversas instruções de conduta, 
regras, normativas, que não de-
vem ser violadas. Porém, não foi 
esse o caso de Helvecio Benedi-

to, admitido pelo banco Nossa 
Caixa em 1985, como servente, 
que permaneceu anos na empresa 
sem acesso algum aos informati-
vos do banco.

Diante de um caso atípico que 
envolve regras não esclarecidas 
ao trabalhador, valores éticos e 
morais, o Sindicato defendeu o 
funcionário, que venceu na Justi-
ça a ação de reversão de demissão 
por justa causa e recebeu indeni-
zação, referente às verbas rescisó-
rias após 21 anos de dedicação à 
Nossa Caixa.

Com pouca formação, o fun-
cionário foi induzido por seu su-
pervisor a exercer práticas incor-
retas que iam contra sua ética e as 
normas da instituição financeira. 
Após 80 dias da prática irregular, 

ele e um grupo de funcionários 
foram demitidos por justa causa.

Helvecio e todos os outros fun-
cionários que se sentiram lesados 
foram orientados pelo dirigente 
sindical Antonio Sabóia a procu-
rar o Sindicato. “Eu estava sem 
chão. Fui bem recebido, bem 
orientado a procurar por meus 
direitos”, conta o trabalhador. 
“Na época, entrei até em depres-
são”, relata ao explicar que não 
era seu objetivo agir de má fé, e 
que estava seguindo ordens.

Em setembro, veio a boa notí-
cia: o contato do escritório Cri-
velli, que presta serviços jurídicos 
ao Sindicato, informando a cau-
sa ganha. “O trabalho de defesa 
exercido pela advogada Daniela 
Zeferino foi essencial para pro-

varmos a falta de acesso do ex-
funcionário às regras do banco 
e mostrar que ele estava obede-
cendo ao seu supervisor”, ressalta 
a secretária-geral do Sindicato, 
Raquel Kacelnikas. “Quando 
um bancário procura o Sindica-
to, analisamos não só o ocorrido, 
mas a gestão da instituição finan-
ceira, a circunstância, a forma-
ção profissional do trabalhador, 
a chefia, o ambiente de trabalho 
etc.”, conclui.

Hoje, Helvecio Benedito tem 
seu próprio comércio. Trabalha 
com ética “dando orgulho aos 
seus dois filhos”. Para ele, a orien-
tação e o apoio seguido pelo Sin-
dicato proporcionou um recome-
ço. “Ainda não sei o que vou fazer 
com o dinheiro, nem pensei nisso. 
Mas estou muito feliz por essa de-
cisão depois de tudo o que passei. 
A Justiça foi feita.” 

trabalhador vence ação com sindicato
ex-funcionário da Nossa Caixa induzido a erro pela gestão do 
banco tem justa causa revertida e recebeu indenização

JustiçA

Os representantes dos trabalha-
dores e da federação dos bancos 
(Fenaban) assinaram a renovação 
da Convenção Coletiva de Traba-
lho na terça 2 (veja matéria de ca-
pa), dando início ao prazo de dez 
dias para que as empresas efetuem 
o pagamento da antecipação da 
primeira parcela da PLR (54% do 
salário mais R$ 924, com teto de 
R$ 5.048,60 ou teto de 13% do lu-
cro líquido do banco, o que ocorrer 
primeiro) e do valor adicional que 
corresponde à distribuição linear de 
2% do lucro líquido do primeiro 
semestre com teto de R$ 1.540.

Caixa Federal, Santander e Itaú 
já divulgaram quando pagarão a 
PLR e as diferenças salariais e das 
verbas como vales refeição e ali-
mentação. Esses acertos são retro-

ativos a 1º de setembro, data base 
da categoria. 

Caixa Federal – A assinatura do 
acordo específico da Caixa será 
nesta quinta 4 e o pagamento da 
antecipação da regra básica da Fe-
naban e a distribuição da PLR So-
cial (que corresponde à distribui-
ção linear de 4% do lucro líquido) 
será no dia 11. As diferenças sala-
riais e dos vales refeição e alimen-
tação ocorrerão no dia 20.

santander – O Santander anun-
ciou que os créditos da primeira 
parcela da PLR e do valor adicio-
nal serão feitos na quinta-feira 11. 
Na mesma data será paga a verba 
referente ao Programa Próprio Es-
pecífico (PPE) do 1º semestre.

O reajuste salarial e as diferenças 
dos pisos, do VA, VR, além da 13ª 
cesta-alimentação, vêm na próxima 
folha de pagamento, em 19 de ou-
tubro, sendo que os valores dos be-
nefícios serão creditados nos cartões.

itaú – No dia 8 os bancários terão 
creditado o Programa Comple-

mentar de Remuneração (PCR) no 
valor de, no mínimo,  R$ 1.800. Já 
no dia 11 serão pagas as antecipa-
ções da regra básica da PLR e do 
valor adicional. No dia 26, vem 
a 13ª cesta-alimentação. O acerto 
das diferenças salarias e das verbas 
– como VR e VA – ocorrerá no pa-
gamento do dia 27. 

Bancários começam a
receber Plr e diferenças
Prazo para creditar antecipação da 
Participação nos Lucros e Resultados é de 
até dez dias após assinatura da CCT

CAMPAnhA 2012 editAis
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
SÃO PAULO, inscrito no CNPJ/MF nº 
61.651.675/0001-95, com registro sindical 
DNT5262, por sua presidenta, convoca to-
dos os empregados das seguintes cooperativas: 
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Empregados e Servidores da Sabesp e 
em Empresas de Saneamento Ambiental do 
Estado de São Paulo; Cooperativa de Eco-
nomia e Crédito Mútuo dos Empregados do 
Grupo FEMSA; Cooperativa de Economia e 
Crédito Mútuo dos Funcionários da Ericsson; 
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Colaboradores do Grupo Saint-Gobain; 
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
do Conglomerado Battistella; Cooperativa de 
Economia e Crédito Mútuo dos Empregados 
dos Supermercados Russi; Cooperativa de 
Economia e Crédito Mútuo dos Servidores 
da Federação do Comércio SESC-SENAC 
de São Paulo e Cooperativa de Economia e 
Crédito Mútuo Aliança, sócios e não sócios, 
dos municípios de São Paulo, Osasco, Barue-
ri, Carapicuíba, Cotia, Embu, 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 Ge-
ral Extraordinária que será realizada dia 9 do 
mês de outubro de 2012, em primeira con-
vocação às 9h30 e em segunda convocação 
às 10h, na sede da Associação Nacional das 
Cooperativas de Crédito - ANCC, localizada 
na Avenida Ipiranga, 324, 15º andar – Bloco 
C, República, São Paulo/SP, para discussão e 
deliberação da seguinte ordem do dia:
1. Discussão e deliberação sobre a proposta 
apresentada pelas seguintes Cooperativas: 
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Empregados e Servidores da Sabesp e 
em Empresas de Saneamento Ambiental do 
Estado de São Paulo; Cooperativa de Eco-
nomia e Crédito Mútuo dos Empregados do 
Grupo FEMSA; Cooperativa de Economia e 
Crédito Mútuo dos Funcionários da Ericsson; 
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Colaboradores do Grupo Saint-Gobain; 
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
do Conglomerado Battistella; Cooperativa de 
Economia e Crédito Mútuo dos Empregados 
dos Supermercados Russi; Cooperativa de 
Economia e Crédito Mútuo dos Servidores 
da Federação do Comércio SESC-SENAC 
de São Paulo e Cooperativa de Economia e 
Crédito Mútuo Aliança, para assinatura do 
Acordo Coletivo de Trabalho 2012/2014.

São Paulo, 4 de outubro 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 sindi-
cal DNT5262, por sua presidenta, convoca 
todos os empregados do BANCO CIFRA 
S/A, sócios e não sócios, dos municípios de 
São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba, 
Caucaia do Alto, Cotia, Embu, Embu-Gua-
çu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Ju-
quitiba, Pirapora do Bom Jesus, Santana do 
Parnaíba, São Lourenço da Serra, Taboão da 
Serra e Vargem Grande Paulista, para Assem-
bléia Geral Extraordinária, que será realizada 
no dia 8 de outubro de 2012, em primeira 
convocação às 10h30 e em segunda convo-
cação às 111h, na sede do banco, situada à 
Alameda Santos, 2.335, 1º andar, Cerqueira 
César, São Paulo/SP, para discussão e delibe-
ração da seguinte ordem do dia:
Discussão e deliberação sobre a proposta de 
renovação do Acordo Coletivo que dispõe so-
bre a jornada de trabalho dos empregados do 
Departamento de Análise de Crédito, para o 
período de 2012/2014, a ser celebrado com o 
BANCO CIFRA S.A.

São Paulo, 4 de outubro de 2012
Juvandia Moreira Leite

Presidenta
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Bancários começam a receber
Banco o que paga Quando paga

Itaú

pCR dia 8

1ª parc. plR e do adicional dia 11

13ª cesta-alimentação dia 26

Diferenças salariais, Va e VR dia 27

Santander
1º parc. plR, do adicional e ppe dia 11

Diferenças salariais, Va, VR e 13ª cesta dia 19

Caixa
1ª parc. plR, do adicional e social dia 11

Dif. salariais, Va e VR dia 20
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 u Raquel entrega cheque a Helvecio



ClAssiC roCk no
CAFé dos BAnCários

A banda Feeling one é a atração musical do 
Grêmio recreativo Café dos Bancários nesta 
sexta-feira 5. o show, que apresenta o me-
lhor do classic rock, começa às 20h. Exclusivo 
para bancários sindicalizados e seus convida-
dos, o espaço funciona de segunda a sexta, 
das 17h às 23h, e fica na sede do Sindicato 
(rua São Bento, 413).

FuteBol soCiety de osAsCo
A quinta edição da Copa Society de osas-
co está com inscrições abertas. o torneio 
é o último da temporada 2012 do futebol 
do Sindicato e tem previsão para começar 
no dia 27. o campeonato será limitado a 16 
equipes. Bancários não sindicalizados tam-
bém podem participar. os jogos acontecem 
aos sábados, no metal Clube. A inscrição 
deverá ser confirmada por meio do edsonpi 
va@spbancarios.com.br. mais informações 
pelo 3188-5338.

Centro de ForMAção

o Centro de Formação Profissional do Sin-
dicato está com inscrições abertas para os 
cursos de matemática Financeira, Análise de 
Crédito, CPA 10 e CPA 20. As aulas acontecem 
na sede do Sindicato, com início previsto 
para o dia 15. Bancários sindicalizados têm 
facilidades e descontos no pagamento. Para 
saber mais acesse www.spbancarios.com.br.

Curso de relAtório
ContáBil Bilíngue
os bancários associados têm desconto de 
10% no curso de relatório contábil oferecido 
pela outliers Professional language School. 
É um curso altamente prático, baseado em 
Annual reports reais, abordando um vasto 
vocabulário contábil em inglês. Como o cur-
so é bilíngue, pessoas com inglês básico tam-
bém podem participar. Informações pelo te-
lefone 3571-0184 ou contato@outliers.net.br.

CiPA no CA rAPoso
os bancários do Centro Administrativo rapo-
so do Itaú escolhem os representantes para a 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(Cipa) nos dias 9 e 10. o Sindicato apoia Ale-
xandre Barbosa e Sania Cassia Catorino, mas 
ressalta que o voto deverá ser direcionado 
para apenas um dos candidatos. A votação 
será eletrônica.

ProgrAMe-se
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