
O
s funcionários de ban-
cos públicos e privados 
começaram a receber as 
conquistas asseguradas 

na Campanha Nacional Uni-
ficada 2012. As assinaturas da 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) e dos acordos aditivos do 
Banco do Brasil e da Caixa Fe-
deral ocorreram nos dia 2 e 4, 
respectivamente.

Após a assinatura do acordo 
com a Fenaban, as empresas têm 
até dez dias para pagar a primeira 
parcela da regra básica da PLR: 
54% do salário mais R$ 924, 
com teto de R$ 5.048,60. Ca-
so a distribuição da regra básica 
não atinja 5% do lucro líquido 
anual, o valor terá de ser aumen-
tado até atingir esse percentual 
ou 2,2 salários, com teto de R$ 
18.511,54. 

No mesmo período de dez dias 
também deve ser paga a primei-
ra parcela do valor adicional que 
equivale à distribuição linear de 
2% do lucro líquido do primeiro 
semestre, com teto de R$ 1.540. 
O valor total da PLR adicional, a 
ser apurado após a divulgação do 
lucro líquido anual de cada ban-
co, é de até R$ 3.080.

A segunda parcela da PLR e do 
adicional devem ocorrer até mar-
ço de 2013.

Diferenças – Como a data ba-
se da categoria é 1º de setembro, 
os bancários têm diferenças a 
receber no salário e nas verbas. 
O reajuste no salário foi 7,5% 
(2% de aumento real), e 8,5% 
(2,95% acima da inflação) no pi-
so da CCT e nos vales refeição, 
alimentação e 13ª cesta. 

De acordo com projeções do 
Departamento Intersindical de 
Estatísticas e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese), os reajustes 
conquistados nos salários, VA e 
VR e a PLR representarão in-
jeção anual de cerca de R$ 7,6 
bilhões na economia do país. 
Apenas os créditos das diferen-
ças salarias anuais dos bancários 
totalizarão R$ 2,4 bilhões, sem 
computar os reflexos em FGTS e 
aposentadoria.

Veja a seguir quando serão fei-
tos os pagamentos.  

Itaú – Os bancários receberam 
o Programa Complementar de 
Remuneração (PCR) de, no mí-
nimo, R$ 1.800, na segunda 8. 

No dia 11 haverá as antecipações 
da regra básica da PLR e do va-
lor adicional. No dia 26, vem a 
13ª cesta-alimentação. O acerto 
das diferenças salarias, VR e VA 
ocorrerá dia 27.

Santander – O Santander paga no 
dia 11 a primeira parcela da PLR 
(regra básica), do adicional da PLR 
e do Programa Próprio Específico 
(PPE) do 1º semestre. Diferenças 
salariais, do VA, VR, além da 13ª 
cesta-alimentação, virão dia 19. 

HSBC – No dia 11, os funcioná-
rios recebem as primeiras parcelas 

da PLR e do adicional. No dia 26 
serão pagas as diferenças salariais 
e dos VA e VR. A 13ª cesta será 
paga no dia 29.

Caixa Federal – O banco paga 
no dia 11 a antecipação da regra 
básica da PLR da Fenaban, do 
valor adicional e da primeira par-
cela da PLR Social (distribuição 
linear de 4% do lucro líquido do 
primeiro semestre). As diferenças 
salariais e dos vales refeição e ali-
mentação virão no dia 20.

Bradesco – O crédito da pri-
meira parcela da PLR e do adi-

cional será no dia 11. No dia 29, 
serão pagas diferenças de VR, 
VA e a 13ª cesta-alimentação. 
No dia 30, haverá o acerto das 
diferenças salariais.

Banco do Brasil – Os bancá-
rios já receberam na sexta 5 a 
antecipação da regra própria da 
PLR, composta pela distribuição 
linear de 4% do lucro líquido, 
acrescida pelos módulos bônus e 
Fenaban. No pagamento do dia 
20, virão as diferenças salariais. 
O banco ainda não confirmou 
as datas para crédito das diferen-
ças do VA e VR.  
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BanCárIoS Começam 
a reCeBer ConquIStaS
Instituições financeiras confirmam datas de 
pagamento da primeira parcela da Participação 
nos Lucros e Resultados, do valor adicional e 
das diferenças salariais e nas verbas

Os acordos específicos da Caixa Federal e Banco do Brasil serão tema do MB em Debate desta semana. A par-
tir das 20h desta terça 9, no site (www.spbancarios.com.br), a presidenta Juvandia Moreira, a dirigente sindical  
Jackeline Machado e o diretor do Sindicato Cláudio Luis de Souza debaterão as conquistas nos respectivos acordos aditi-
vos. Perguntas e comentários devem ser enviados para debate@spbancarios.com.br ou via Twitter usando #MBemDebate.

 u Mobilização dos trabalhadores de bancos públicos e privados novamente garantiu avanços 



Uma das conquistas dos empre-
gados da Caixa Federal no acordo 
coletivo aditivo deste ano é a cons-
tituição de Grupo de Trabalho 
(GT), composto por representan-
tes dos trabalhadores e da direção 
da empresa, para discutir a adoção 
de regras claras para descomissio-
namento. Atualmente, a retirada 
de função fica a critério exclusivo 
do gestor, sem que o empregado 
tenha oportunidade de questionar 
a perda da comissão.

Dessa forma, o Sindicato es-
tá solicitando aos bancários da 
Caixa que enviem suas sugestões 
sobre quais critérios deveriam ser 

adotados em situações que culmi-
nem em descomissionamento. As 
propostas serão encaminhadas ao 
GT. Para enviar as sugestões basta 

acessar o site do Sindicato (www.
spbancarios.com.br). 

tesoureiro – Os bancários em 
função de tesoureiro também 
devem enviar suas reivindicações 
para melhorar as condições de 
trabalho. 

O Sindicato luta para que a 
direção da instituição financeira 
respeite a jornada de seis horas 
para todos os bancários. Assim, 
além dessa medida, a entidade 
quer saber quais outras práticas 
devem ser adotadas. As sugestões 
também devem ser enviadas por 
meio do site.  

Descomissionamento: envie sua opinião
GT será constituído 
para debater a perda 
de função e criar regras 
contra injustiças

CaIxa FeDeral 

Dirigentes sindicais estão co-
brando que a federação das fi-
nanceiras (Fenacrefi) apresente 
proposta que melhore as con-
dições de trabalho e valorize os 
empregados, na negociação desta 
quarta 10.

As duas rodadas de negociação, 
24 e 27 de agosto, foram mar-
cadas pelo debate em torno da 
unificação da data base – em São 
Paulo é 1º de junho –, a abran-
gência do acordo e o combate ao 
assédio moral. Após cobrança do 

Sindicato, as financeiras compro-
meteram-se em estudar a unifica-
ção da data base, além de afirmar 
que procurarão as empresas para 
que façam adesão ao instrumento 
de combate ao assédio moral.

“Nossas reivindicações são justas 
e podem ser atendidas pelas em-
presas”, destaca a secretária-geral do 
Sindicato, Raquel Kacelnikas. 

negociação ocorre dia 10
Sindicato exige que representantes das empresas 
apresentem proposta global a trabalhadores

FInanCIárIoS

Nos próximos dias os funcioná-
rios de bancos públicos e privados 
começam a receber o resultado da 
luta empreendida ao lado do Sindi-
cato durante a Campanha Nacional 
Unificada 2012: aumento real nos 
salários, valorização nos vales refei-
ção e alimentação, entre outros.

Essas e outras conquistas acumu-
ladas ao longo dos anos são resulta-
do da luta constante, por meio de 
estrutura destinada exclusivamente 
para a categoria.

Uma forma de manter essa es-
trutura, além da mensalidade dos 
associados, é por meio da contri-
buição assistencial. A assembleia 
que elegeu os delegados para a 
conferência estadual da Campa-
nha 2012, em 5 de julho, apro-
vou a contribuição de 2,5% do 
salário mais R$ 10 com teto de 
R$ 200. 

oposição – Caso os trabalhado-
res queiram solicitar o não-des-
conto ao assistencial devem se di-
rigir à Quadra (Rua Tabatingue-
ra, 192, Sé) a partir da quarta 10 
até 24 de outubro. O atendimen-
to é de segunda a sexta (exceto 

feriado de 12 de outubro), das 9h 
às 18h. É necessário apresentar o 
crachá do banco ou holerite mais 
documento com foto.

Site – Bancários com cadastro 
ativo no Sindicato poderão fa-
zer a solicitação a partir das 8h 
do dia 15 de outubro pelo site 
(www.spbancarios.com.br/assisten-
cial). O prazo termina às 18h do 
dia 24 de outubro.

telefone – De 15 a 24 de ou-
tubro, os trabalhadores podem 
tirar dúvidas pelo 3188-5188, de 
segunda a sexta, das 8h às 22h. Sá-
bado e domingo, das 8h às 16h.

Contribuir fortalece a luta
Estrutura do Sindicato 
é mantida a partir de 
recursos dos bancários 

aSSIStenCIal 

Itaú

Os bancários do Centro 
Administrativo Raposo ele-
gem os representantes da Co-
missão Interna de Prevenção 
de Acidentes (Cipa) nos dias 
9 e 10. O processo, que esta-
va marcado para 18 de setem-
bro, foi remarcado em conse-
quência da greve. Os eleitos 
irão compor a comissão na 
gestão 2012 e 2013 e terão o 
dever de lutar pelos direitos 
dos empregados e por melho-
res condições de trabalho.

O Sindicato apoia os ban-
cários Alexandre Barboza, 
que trabalha no Service Desk 
(Atec) e Sania Cassia Casto-
rino (Crédito Consignado). 
A votação é eletrônica e a 
escolha deverá ser em apenas 
um candidato.

Eleição na 
CA Raposo 

ao leItor

a liberdade de expressão é 
um direito fundamental con-
sagrado na Constituição Fe-
deral e funciona como verda-
deiro termômetro no Estado 
Democrático. Foi um direito 
adquirido depois de muita 
luta na história do país. Duran-
te a ditadura militar, muitos 
militantes foram mortos e per-
seguidos. o sindicato lutou 
pela democracia e em defesa 
da livre manifestação.

além da campanha salarial 
e por melhores condições de 
trabalho, somos um sindica-
to cidadão que se preocupa 
com a cidade, o estado e o 
país em que os trabalhadores 
vivem, pois só assim, de fato, 
podemos melhorar a quali-
dade de vida.

a Folha Bancária, edição de 
número 5.592, foi censurada e 
foram recolhidos seus exem-
plares e retirada da versão 
online do site. ordem judicial 
proibiu a circulação por conta 
de uma matéria que analisava 
as propostas e trazia o histó-
rico dos candidatos que lide-
ravam a pesquisa à prefeitura 
de são Paulo: russomano, 
serra e Haddad.

Entendemos que os traba-
lhadores têm o direito de fazer 
suas análises e se expressar. a 
divergência de ideias e o direi-
to de expressar opiniões não 
podem ser restringidos. re-
pudiamos a censura e vamos 
continuar lutando pelo forta-
lecimento da democracia.

Juvandia moreira
Presidenta do sindicato

Democracia e 
liberdade
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 u Presidenta Juvandia assina acordo aditivo da Caixa



Uma campanha dos trabalha-
dores não é feita apenas de rei-
vindicações e conquistas salariais. 
Questões ligadas a saúde e condi-
ções de trabalho ganham impor-
tância cada vez maior na pauta. 
Este ano, os bancários tiveram 
conquistas históricas nessas áreas, 
com a inclusão das novas cláusu-
las 45ª, 46ª e 59ª na Convenção 
Coletiva de Trabalho 2012/2013.

A 45ª cláusula, relativa a afas-
tamentos por doença superiores a 
15 dias, determina que é o banco 
quem deve requerer o benefício 
do INSS ao empregado afastado, 
e isso até o 30º dia do afasta-
mento. A empresa só deixa de ser 
obrigada a fazê-lo se o emprega-
do comprovar que já requereu o 
benefício ou se ele manifestar ao 
banco, por escrito, a intenção de 
pedir ele próprio o auxílio. Além 
disso, a cláusula prevê, pela pri-
meira vez, que a entrega do ates-
tado médico pelo bancário seja 
protocolada.

A cláusula seguinte assegura 
ao empregado afastado por mais 
de 15 dias, que comprove já ter 

requerido o benefício ao INSS, 
a entrega, pelo banco, da Decla-
ração do Último Dia Trabalhado 
(DUT). A 46ª determina que o 
empregado deve comprovar ao 
banco, até sete dias úteis antes da 
perícia, ter requerido o benefício 
ao INSS. Por outro lado, o banco 
tem até dois dias úteis antes da 
perícia para entregar a DUT ao 
bancário.

“Avançamos muito com essas 
duas novas cláusulas. Fica estabe-
lecida a obrigação do banco em 
solicitar o benefício. Além disso, 
tanto o protocolo da entrega do 
atestado pelo trabalhador (45ª) 
quanto a determinação da en-
trega da DUT pelo banco (46ª) 
impedem que etapas importantes 
do processo de requerimento do 
auxílio-doença sejam esquecidas 
nas gavetas de gestores”, ressalta a 
secretária de Saúde do Sindicato, 
Marta Soares.

Salário mantido – Os trabalha-
dores também deram passo im-
portante com a 59ª cláusula da 
CCT. Ela estabelece que o banco 

providencie adiantamento sala-
rial ao trabalhador afastado que 
acaba ficando sem receber o be-
nefício do INSS. “Essa foi uma 
conquista histórica, mas é impor-
tante que os trabalhadores este-
jam atentos porque esse adian-
tamento só ocorre se o bancário 
solicitá-lo junto ao banco. E isso 
tem de ser feito até sete dias úteis 
antes da perícia”, alerta Marta.

A dirigente explica que essa situ-
ação – de o empregado ficar sem 
benefício e sem salário – acontece 
quando, por exemplo, ele é consi-
derado apto para o retorno ao tra-

balho pelo perito do INSS, mas 
é avaliado como inapto pelo mé-
dico do banco. Ou ainda quando 
aguarda a realização da perícia ou 
devido à alta programada.

O desconto do adiantamento, 
determina a CCT, deve ser fei-
to na folha de pagamento, sem 
juros, em parcelas que não ul-
trapassem 30% da remuneração 
líquida do funcionário.

Leia a íntegra das cláusulas 
na CCT, que está publicada no 
site (www.spbancarios.com.br/
Uploads/PDFS/312_fenaban_cct_
plr_2012_2013.pdf) 

Bancários têm conquistas históricas
Três novas cláusulas na CCT 2012/2013 garantem 
direitos aos trabalhadores afastados por doença

SaúDe

A Folha Bancária em braille e para bancários com baixa visão 
chega em sua 17ª edição em outubro. Em pauta, as conquistas da 
Campanha 2012, que terminou com o aumento real no salário de 
2%, e de 2,95% acima da inflação no VA, VR e no piso da categoria.

As conquistas dos trabalhadores da Caixa Federal e Banco do 
Brasil também estão em destaque na edição deste mês.

O veículo também destaca avanços sociais como o debate sobre 
o aprimoramento do instrumento de 
combate ao assédio moral e a cláusula 
de saúde que determina a manutenção 
do salário do trabalhador afastado que 
fica sem o benefício do INSS. Também 
será realizado novo censo da categoria 
para averiguar as condições de mulhe-
res, negros e pessoas com deficiência. 

Se você tem interesse em receber a 
publicação ou conhece algum ban-
cário com deficiência visual indique 
acessando o www.spbancarios.com.br 
ou pelo 3188-5200. 

Edição de outubro disponível

A Escola Dieese está com ins-
crições abertas para o segundo 
processo seletivo do Bacharelado 
Interdisciplinar em Ciências do 
Trabalho, que terá início no pri-
meiro semestre de 2013. As ins-
crições vão até 12 de novembro.

Os inscritos concorrerão a 40 
vagas. A seleção será realizada em 
duas fases, ambas na cidade de 
São Paulo. 

A primeira etapa, em 25 de no-
vembro, das 14h às 18h, inclui 

prova de conhecimentos gerais 
com questões de múltipla esco-
lha (nível Ensino Médio), além 
de uma redação.

A segunda fase será realizada 
de 3 a 8 de dezembro e de 10 a 
15 de dezembro e se constitui de 
entrevistas baseadas no memorial 
do candidato e na redação elabo-
rada na primeira fase.

As inscrições podem ser feitas 
pelo site da Escola Dieese (http://
escola.dieese.org.br/) ou pessoal-
mente na sede: Rua Aurora, 957 
(bairro Santa Ifigênia, em São 
Paulo, SP), de segunda a sexta, 
das 9h às 18h. 

Para mais informações, ligue: 
3821-2150 e 3821-2155, das 9h 
às 18h. 

Inscrições abertas 
Interessados em 
cursar Ciências do 
Trabalho têm até o 
dia 12 de novembro 
para participar

eSCola DIeeSe FB em BraIle

eDItaIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL  
EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS EMPREGA-
DOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
61.651.675/0001-95, com registro 
sindical DNT5262, por sua presi-
denta, convoca todos os empregados 
do BANCO BGN S/A E CETELEM 
BRASIL S/A – CRÉDITO, FINAN-
CIAMENTO E INVESTIMENTO, 
dos municípios de São Paulo, Osas-
co, 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 Assembléia 
Geral Extraordinária, que será realiza-
da no dia 16 de outubro de 2012, em 
primeira convocação às 10h30 e em 
segunda convocação às 11h, na sub-
sede do Sindicato – Regional Osasco, 
situada à Rua Presidente Castello 
Branco, nº 150, Centro, Osasco/SP 
-,  para discussão e deliberação da se-
guinte ordem do dia:
Discussão e deliberação sobre propos-
ta de Acordo Coletivo de Trabalho 
que trata da renovação do Plano de 
Participação nos Resultados 2012 e 
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 BGN S/A E CETELEM 
BRASIL S/A – CRÉDITO, FINAN-
CIAMENTO E INVESTIMENTO.

São Paulo, 9 de outubro de 2012
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL  
EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS EMPREGA-
DOS 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 BAN-
CO RODOBENS S/A, sócios e não 
sócios, dos municípios de São Paulo, 
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 Assembléia Geral 
Extraordinária, que será realizada no dia 
11 de outubro de 2012, em primeira 
convocação às 17h e em segunda con-
vocação às 17h30, na sede do Sindicato 
– Auditório Amarelo, situada à Rua São 
Bento, nº 413, Centro, São Paulo/SP -, 
para discussão e deliberação da seguinte 
ordem do dia:
Discussão e deliberação sobre propos-
ta de Acordo Coletivo de Trabalho 
para Participação nos Resultados do 
segundo semestre de 2012 que, inclu-
sive, trata de autorização do desconto 
a ser efetuado em função da nego-
ciação coletiva realizada, para o exer-
cício de 2012, a ser celebrado com o 
BANCO RODOBENS S.A.

São Paulo, 9 de outubro de 2012
Juvandia Moreira Leite

Presidenta
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aGIto no CaFÉ
a diversão na véspera do feriado 

está garantida para os bancários sindi-
calizados. Nesta quinta 11, às 20h, renê 
sobral e grupo terreirão sobem ao pal-
co do grêmio recreativo Café dos Ban-
cários. É bom chegar antes de o samba 
começar e garantir uma mesa, já que o 
espaço abre às 17h.  o grêmio é exclusi-
vo para associados e seus convidados e 
fica na rua são Bento, 413, Centro. 

eStuDe no SInDICato
os cursos na área do sistema financeiro 
são sucesso entre os bancários que já 
passaram pelo Centro de Formação Pro-
fissional do sindicato, que desde 1996 
formou mais de 10 mil alunos. E mais 
um curso está com inscrições abertas: 
Matemática Financeira. as aulas, das 
19h às 22h, começam na segunda 15. in-
forme-se sobre preços pelo 3188-5200.

maIS CurSoS
ainda na segunda 15, começam as au-
las de análise de Crédito, de segunda 
a quinta, das 19h às 22h, e também do 
concorrido CPa 20, de segunda a sexta, 
das 19h às 22h45. saiba mais e inscre-
va-se pelo 3188-5200. o Centro de For-
mação fica na sede do sindicato, na rua 
são Bento, 413, Centro. Bancários sindi-
calizados pagam metade dos preços ou 
menos, de acordo com o curso.

enControS De SaúDe
os trabalhado-
res que que-
rem discutir os 
problemas de 
saúde ligados à 

rotina nos bancos como, por exemplo, 
a pressão por metas, estão convidados 
para as reuniões “Encontros de saúde 
dos Bancários” que começam dia 18, na 
sede do sindicato. os encontros são gra-
tuitos e vão até 29 de novembro, todas 
as quintas, das 13h30 às 15h. inscreva-
se pelo saude@spbancarios.com.br ou 
3188-5270.

o perfil do sindicato no twitter já con-
ta com 6.500 seguidores. Conectado à 
rede social, o bancário fica por dentro 
de todas as notícias publicadas no si-
te da entidade entre elas: negociações 
das campanhas nacionais, além de 
notícias sobre o movimento sindical, 
economia e política. siga o sindicato:  
@spbancarios 

A censura contra a Folha Bancária re-
voltou bancários e trabalhadores das mais 
diversas categorias profissionais. Na noite 
da quinta-feira 4, a sede do Sindicato e as 
regionais da entidade receberam oficiais de 
Justiça, acompanhados da Polícia Militar, 
com ordem de busca e apreensão da FB. 
A representação teve origem em pedido da 
coligação do candidato José Serra (Avança 
São Paulo – PSDB, PSD, DEM, PV e PR) 
que solicitou o recolhimento dos exempla-
res da Folha Bancária nº 5.592 e a retirada 
da versão online do site. 

Na última página da edição, uma repor-
tagem analisava as propostas e o histórico 
dos candidatos que lideravam, então, a 
pesquisa à prefeitura de São Paulo: Celso 
Russomano, José Serra e Fernando Ha-
ddad. Nas demais páginas, informações 
sobre as assinaturas da nova Convenção 
Coletiva de Trabalho e os acordos especí-
ficos dos bancos públicos.

Assinada pela juíza Carla Themis Lagrot-
ta Germano, a representação previa inclu-
sive ordem de arrombamento. Não havia 
necessidade: o Sindicato cumpriu a decisão 
judicial com serenidade. Apesar de tarde da 
noite – eram cerca de 21h quando a ação 
começou e foi encerrada depois da 0h – re-
presentantes da entidade acompanharam a 
Justiça e abriram todas as unidades. 

Contestação – O Sindicato vai con-
testar o mérito da ação que censurou a 
Folha Bancária. “Fizemos nosso papel de 
debater propostas com os trabalhadores, 
como sempre fazemos, com o objetivo 

de defender os direitos da cidadania. Os 
então candidatos Haddad e Russomano 
tiveram suas trajetórias e propostas divul-
gadas na FB, porque as tornaram públi-
cas. Serra, como informou várias vezes, 
só divulgaria seu plano de governo caso 
fosse para o segundo turno. E foi isso que 
o Sindicato publicou: a trajetória política 
de Serra e o fato de que ele não tinha pla-
no de governo divulgado”, relata a pre-
sidenta do Sindicato, Juvandia Moreira.

Na ação, a coligação de Serra alegou ser 
“inverídica” essa informação, solicitando 
a “busca e apreensão” do jornal dos ban-

cários. “Vemos essa postura da Coligação 
Avança São Paulo como uma afronta à 
liberdade de expressão, um dos pilares bá-
sicos do Estado Democrático de Direito”, 
afirma o advogado do Sindicato, Luiz Edu-
ardo Greenhalgh. “O folheto do Sindicato 
não tratava de propaganda partidária, tanto 
que Russomanno não se pronunciou. Em 
nenhum momento há pedido de voto para 
algum candidato, mas a exposição de per-
fis e das propostas de quem as apresentou. 
Um serviço aos trabalhadores e um direito 
pelo qual a entidade representativa deve ze-
lar”, completa Greenhalgh. 

todos têm direito à informação
FB censurada pela 
coligação do candidato 
José Serra trazia análise 
dos candidatos sobre 
questões que interessam 
aos bancários 

eleIçãoproGrame-Se
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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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