
Direção do Sindicato e do banco 
espanhol Santander assinaram 
acordo judicial no Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª 

Região (TRT-2) que prevê indeniza-
ções aos trabalhadores demitidos sem 
justa causa em dezembro que tinham 
menos de 10 anos de empresa.

Pelo acordo, homologado em audi-
ência na quarta 19, ficou estabelecido 
que esses trabalhadores receberão um 
salário nominal, com limite de R$ 5 
mil, e seis meses de vale-alimentação. 
O acordo judicial foi construído após 
quatro audiências, presididas pela 
desembargadora Rilma Hemetério, 
e três reuniões de conciliação, inter-
mediadas pelo Núcleo de Solução de 
Conflitos do TRT.

O acordo extrajudicial, que regra 
outros casos, ainda está sendo redigi-
do por representantes do Sindicato e 
do banco e a redação final deve sair 

nos próximos dias. Os casos previstos 
no documento são os de funcionários 
demitidos que estavam na estabilidade 
pré-aposentadoria; os desligados que 
estavam há seis meses de entrar na es-
tabilidade pré-aposentadoria; e os que 
têm HIV, câncer ou lúpus. O banco se 
comprometeu em reintegrar ou inde-
nizar esses bancários.

“Após muitos debates chegamos a 
acordo judicial, mas ainda estamos 
acertando os detalhes finais da re-
dação do documento com o banco. 
Com isso, pudemos reduzir parte do 
impacto social das 440 demissões 
anunciadas pelo Santander na base 
do Sindicato em dezembro. Mesmo 
assim, o que conseguimos até agora 
está longe daquilo que o Sindicato 
defende para os trabalhadores e do 
que eles têm direito”, disse a coorde-
nadora da mesa de negociações com 
o Santander e diretora executiva do 

Sindicato, Rita Berlofa.
A dirigente ressalta que o banco 

não demite na Espanha, apesar da 
crise financeira pela qual passa o pa-
ís. “Os trabalhadores europeus não 
são tratados dessa maneira e nem 
dispensados dessa forma. Ainda te-
mos de lutar muito para ter nossa 
dignidade respeitada. Nossa luta, 
portanto, não termina aqui, ela tem 
de avançar para que o trabalhador 
seja respeitado.” A dirigente ressal-
ta que o Brasil precisa voltar a ser 
signatário da Convenção 158 da 
Organização Internacional do Tra-
balho (OIT), a qual coíbe dispensas 
imotivadas. “É a 158 que protege os 
trabalhadores europeus. Ela havia 
sido ratificada no governo de Ita-
mar Franco, mas o país foi retirado 
da convenção em 1996, pelo então 
presidente Fernando Henrique Car-
doso. Precisamos voltar a ser signa-

tários dessa medida para que o em-
prego no país seja respeitado.”

Histórico – Em apenas três dias 
de dezembro, o Santander promoveu 
440 demissões em São Paulo, Osasco 
e região. Diante da dispensa em mas-
sa, o Sindicato entrou com ação tra-
balhista no TRT em 5 de dezembro 
e conquistou liminar que suspendeu 
todas as dispensas sem justa causa no 
mês. Após a assinatura do acordo judi-
cial, a liminar foi revogada.

Além da disputa na Justiça, o Sin-
dicato realizou protestos em agências 
e concentrações do banco. A luta dos 
bancários do Santander também rece-
beu solidariedade de diversas entidades 
de trabalhadores em todo o mundo.

O acordo com o Sindicato pode ser 
estendido para todo o território nacio-
nal, mas isso depende de negociações 
posteriores com o banco. 
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São Paulo
quinta, sexta, segunda e quarta-feira
20, 21, 24 e 26 de dezembro de 2012
número 5.613

mín. 200c
máx. 310c

qua

mín. 200c
máx. 330c

mín. 200c
máx. 330c

qui

mín. 210c
máx. 330c

sex

sindicato e santander 
assinam acordo judicial

Representantes dos 
trabalhadores e do 
banco definiram as 
regras de indenização 
para os demitidos 
em dezembro com 
menos de 10 anos 
de casa. Redação do 
acordo extrajudicial, 
que prevê casos de 
reintegração, ainda 
não está finalizada  u Rita Berlofa (a direita) diretora executiva do Sindicato em reunião no TRT



O relatório final da Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito (CPMI) formada por 24 senadores e 
24 deputados que vêm realizando audiências em 
estados brasileiros para questionar o papel de ór-
gãos públicos e também no cumprimento da Lei 
Maria da Penha ficou para o final de março, quan-
do é comemorado o Dia Internacional da Mulher.

O relatório trará o diagnóstico da realidade de 
violência contra a mulher e sugestões de políticas 
públicas. Recomendações aos órgãos encarrega-
dos de aplicar a Lei Maria da Penha, como tribu-

nais, promotorias e delegacias de polícia, também 
constarão no relatório.

números alarmantes – Nos últimos 30 anos, 
92 mil mulheres foram mortas no Brasil vítimas 
de violência doméstica. Na última década, foram 
quase 44 mil. Os dados são da própria CPMI da 
mulher. O fortalecimento da aplicação da Lei 
Maria da Penha, sancionada há seis anos, é um 
dos desafios no país. 

O Banco do Brasil confirmou 
que o adiantamento de crédito aos 
atendentes da Central de Atendi-
mento (CABB) ocorrerá quinta 20. 
O valor corresponde à equiparação 
salarial dos atendentes B com A, 
retroativo a setembro de 2012, con-

quista da Campanha 2012.
Os representantes do banco ti-

nham se comprometido, em 6 de 
novembro, a regularizar as pen-
dências do acordo aditivo. Um dos 
pontos cobrados pelo Sindicato foi 
a unificação dos atendentes em um 

único cargo da CABB, com salário 
de R$ 2.554,20. Entretanto, segun-
do denúncias de funcionários, o va-
lor não foi depositado.

Segundo Ernesto Izumi, diretor 
executivo do Sindicato, após co-
brança junto ao banco, ficou estabe-
lecido que haverá um crédito em 20 
de dezembro como adiantamento, 
sendo regularizado posteriormente 
no holerite. “Quem não receber o 
valor, deve entrar em contato com 

o Sindicato”, alerta. Leia mais em 
www.spbancarios.com.br/Noticias.
aspx?id=3431.

assédio – O Sindicato realiza na 
quinta 20, a partir das 19h, encon-
tro na sede (Rua São Bento, 413, 
Martinelli) com os funcionários do 
BB para debater assédio moral e 
pressão no ambiente de trabalho. 

“Os empregados da Caixa or-
gulham-se de serem protagonistas 
deste novo cenário que transforma 
o Brasil, a partir dos programas 
sociais promovidos pelo governo 
federal. Porém, senhor presiden-
te da Caixa, é preciso olhar com 
respeito e proporcionar condições 
dignas de trabalho àqueles que 
são os braços e mentes geradoras 
de tantos projetos e idealizadores 
de tantos sonhos da nossa popu-
lação.” O trecho da carta dirigida 
ao presidente da Caixa, Jorge He-
reda, sintetiza a reivindicação dos 
empregados do banco por melho-

res condições de trabalho.
A carta, lida durante manifes-

tação organizada pelo Sindicato 
e Apcef na terça 18 no término 
da Sipat (semana interna de pre-
venção de acidentes), tem como 

objetivo alertar o presidente da 
instituição sobre os problemas 
enfrentados pelos empregados, 
principalmente após o estabeleci-
mento de metas para abertura de 
novas agências em todo o país.

“Reconhecemos o esforço do 
governo em ampliar o número 
de agências e valorizar o banco 
público de mais de 150 anos, 
que na década de 1990 foi suca-
teado, com fechamento de uni-
dades e tentativa de privatização. 
Entretanto, essa política deve vir 
acompanhada pelo respeito às 
condições de trabalho dos em-
pregados, que estão adoecendo 
devido à sobrecarga e ao assédio 
moral por partes de alguns gesto-
res”, diz o dirigente.

Kardec contestou a abertura 
de agências com apenas cinco 
empregados para responder a 
toda demanda. Além disso, há 
muitos problemas com relação 
à infraestrutura. 

Hereda é cobrado durante sipat
Carta entregue ao 
presidente do banco 
denuncia condições 
de trabalho

caixa Federal

caBB: equiparação vem no dia 20
Pagamento corresponde à unificação de 
atendentes B e A. Sindicato cobra agilidade no 
cumprimento de outras cláusulas do acordo

Banco do Brasil

ao leitor

o ano termina com mais 
uma vitória do trabalhador. 
após quatro audiências e três 
reuniões de conciliação na 2ª 
região do Tribunal regional 
do Trabalho (TrT), o sindicato 
estabeleceu critérios com o 
banco santander para reduzir 
o número de demitidos anun-
ciados no mês de dezembro. 
só na nossa base – são Paulo, 
osasco0 e região - foram dis-
pensados 440 funcionários. 

Em 2012, os bancos contri-
buíram pouco para a criação 
de postos de trabalho no país. 
se compararmos com as va-
gas abertas pelas instituições 
financeiras, entre janeiro e se-
tembro de 2011, houve redu-
ção de 84,2% na geração de 
empregos no setor.

Nossa luta se mantém em 
2013, quando o sindicato 
completa 90 anos. Nosso 
compromisso é com o bancá-
rio para que tenha melhores 
condições de trabalho e vida. 
Por condições mais adequa-
das de segurança, pelo fim 
das metas abusivas, das de-
missões e por aumento real. 
E vamos acompanhar a ges-
tão do novo prefeito, para 
que tenhamos uma cidade 
que ofereça melhorias nos 
setores da saúde, educação, 
emprego e lazer. 

obrigada pelo apoio e con-
vido a todos a fortalecer e 
participar cada vez mais da 
nossa luta, a luta de toda a 
categoria. Tenham todos um 
ótimo Natal e um excelente 
ano Novo!

juvandia moreira
Presidenta do sindicato

Conquistas
e desafios
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Nos últimos 30 anos, 92 mil 
mulheres foram mortas no Brasil 

vítimas de violência doméstica. Na 
última década, foram quase 44 mil

A presidenta Dilma Rou-
sseff, mantendo a tradição 
iniciada pelo ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, 
se reunirá na manhã da sex-
ta-feira 21 com Catadores 
de Recicláveis e População 
de Rua. O evento ocorrerá 
na Quadra do Sindicato, 
localizada na Rua Tabatin-
guera, 192, Sé). 

Relatório final fica 
para março de 2013

Dilma na 
Quadra

cPmi da mulHer cidadania

www.spbancarios.com.br/
Noticias.aspx?id=3437

www.spbancarios.com.br/
Noticias.aspx?id=3426

 u Dirigentes do Sindicato e da Apcef protestaram em evento na terça



A renovação do acordo sobre o 
sistema de ponto eletrônico pa-
ra a marcação de entrada e saída 
dos trabalhadores de agências e 
concentrações será deliberada 
pelos funcionários. A assembleia 

ocorre na quarta 26, a partir das 
19h, na sede do Sindicato (Rua 
São Bento, 413, Martinelli). Veja 
edital ao lado.

“Orientamos os trabalhado-
res a aprovarem a renovação do 

acordo, pois o sistema mostrou 
ser eficiente”, afirma a direto-
ra executiva do Sindicato Nei- 
va Ribeiro.

De acordo com a dirigente, 
desde a adoção da ferramenta no 
final de 2011, o Sindicato con-
segue acompanhar se a jornada 
está sendo respeitada e se as ho-
ras extras estão sendo pagas cor-
retamente. “Também podemos 

averiguar se a extrapolação da 
jornada é recorrente no setor. E, 
a partir dessa constatação, cobrar 
do banco contratações para me-
lhorar as condições de trabalho”, 
acrescenta Neiva, orientando os 
bancários a auxiliar na fiscaliza-
ção. “Os trabalhadores têm de 
nos informar caso haja proble-
mas na marcação para que possa-
mos cobrar o banco.” 

Bancários fazem assembleia no dia 26
Sindicato orienta renovação do acordo de 
ponto eletrônico na quarta, mas bancários têm 
de fiscalizar funcionamento do mecanismo

Bradesco

As atividades de 70 agências do 
Santander das regiões de Osasco, 
Paulista, Centro, zonas leste, oes-
te, sul e norte foram paralisadas 
em repúdio à dispensa de milha-
res de funcionários. O ato na ter-
ça 18, envolvendo cerca de 3 mil 
trabalhadores, ocorreu no mesmo 
dia da audiência de conciliação 
no TRT/SP entre representantes 
do banco e do Sindicato – leia 
mais na capa.

Panfletagens e intervenções jun-
to à população reforçaram a de-
núncia da prática promovida pelo 
banco espanhol. “Eles tiram a ri-
queza que os brasileiros produzem 
aqui para cobrir as irresponsabili-
dades promovidas pelo sistema fi-
nanceiro”, criticou a diretora exe-
cutiva do Sindicato Maria Rosani.

Bancários e clientes – “Chegou 
a ser humilhante ver bancários 
com mais de 20 anos de banco 
serem dispensados sem motivo. 
Eram ótimos colegas de trabalho”, 
relatou uma bancária.

Outra funcionária questionou 
o fato de os trabalhadores esta-
rem sobrecarregados pela falta 
de funcionários.

 Além de questionar o preço das 
tarifas, muitos clientes não enten-
dem a quantidade de demitidos, 
pois faltam empregados nas agên-
cias. É o que diz  a aposentada Ma-
ria da Graça ao ficar assustada com 
a explicação da dirigente sobre a 
quantidade de dispensados. “Meu 
Deus! Quanta maldade.” 

novo ato para denunciar cortes 
Cerca de 3 mil empregados paralisaram 70 
agências para exigir o fim das demissões

santander mais

eleição BanesPrev
o sindicato, contraf-cuT, Fe-
tec-cuT/sP, afubesp e cNaB 
apoiam a chapa mãos dadas 
pelo Banesprev, composta por 
pessoas comprometidas com a 
causa dos banespianos, que lu-
taram pela criação do fundo de 
pensão e pela sua manutenção 
pós-privatização do Banespa.
mãos dadas pelo Banesprev 
apresenta para o conselho de-
liberativo, rita Berlofa (diretora 
executiva do sindicato) e José 
reinaldo martins; no conselho 
Fiscal, lucia mathias; comitê 
gestor do Plano V, ademar lo-
renzi, alfredo rossi, darci ruano, 
Herbert moniz, José Nazareth, 
ragazzini, oliver simioni, salime 
couto e sérgio zancopé. a elei-
ção será realizada por correio e 
pela internet de 1º a 15 de janei-
ro de 2013.

itaú
representantes do sindicato fe-
charam uma agência do itaú na 
região da avenida Paulista por 
falta de segurança. Essa agência 
passou por reforma em agosto, 
quando foi instalada uma porta 
que não é a giratória, mas sim 
automática, “abre e fecha”, e que 
apresenta problemas. com a 
porta quebrada, representantes 
do sindicato flagraram o segu-
rança abrindo a porta lateral 
e deixando mais vulnerável o 
local.
Por volta das 15h um técnico 
esteve no local solicitado pelo 
banco, mas até às 16h o proble-
ma ainda não estava resolvido. 
o caso continuará sendo mo-
nitorado para garantir que os 
bancários exerçam suas ativida-
des em segurança.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
SÃO PAULO, por sua presidenta, convoca todos 
os empregados do BANCO BRADESCO 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 Je-
sus, Santana do Parnaíba, São Lourenço da Serra, 
Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista, para 
Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no 
dia 26 do mês de dezembro de 2012, em primeira 
convocação às 18h30 e, em segunda convocação 
às 19h, na sede do Sindicato, no Auditório Azul, 
situado à Rua São Bento, nº. 413, subsolo, Cen-
tro, São Paulo/SP, para discussão e deliberação da 
seguinte ordem do dia:
* Discussão e deliberação sobre a proposta de 
renovação de Acordo Coletivo de Trabalho para 
disciplinar o Sistema Alternativo Eletrônico de 
Controle de Jornada de Trabalho para os empre-
gados do Banco Bradesco S/A. 

São Paulo, 20 de dezembro de 2012
Juvandia Moreira Leite

Presidenta
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www.spbancarios.com.br/
Noticias.aspx?id=3420

www.spbancarios.com.br/
Noticias.aspx?id=3435

No dia 8 de maio, o presidente 
do HSBC, André Brandão, afir-
mou que o banco não sairia do 
Brasil e que ele estava 100% com-
prometido em melhorar as condi-

ções dos seus funcionários. A de-
claração ocorreu durante visita do 
executivo à sede da Contraf-CUT.

Sete meses depois, a realidade dos 
bancários do HSBC não condiz 
com a expressada pelo banqueiro. 
O Natal dos funcionários do banco 
inglês promete ser magro, uma vez 
que nem todos os trabalhadores fo-
ram contemplados com o programa 
próprio de remuneração, ainda que 

o lucro líquido do banco no pri-
meiro semestre de 2012 tenha sido 
de R$ 602,5 milhões. Além disso, 
ocorreu a demissão de 40 trabalha-
dores neste final de ano.

Para denunciar a situação, o 
Sindicato protesta nesta quinta 
20 em agências do banco na re-
gião da Paulista. 

PPR para poucos, PLR 
menor e demissões 
mostram descaso da 
gestão do banco

HsBc 

Promessas não cumpridas

Paralisação teve adesão dos bancários e apoio de clientes
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Os “atletas” indicados pelos bancários 
para a 15ª Corrida de São Pilantra, o 
Santo Padroeiro das Elites do Brasil, es-
tão concentrados para disputar a prova 
e levar o troféu 2012. O evento, paró-

dia à corrida de São Silvestre, ocorre na 
quinta 27, com concentração e largada a 
partir das 11h, em frente à estação Tria- 
non-Masp do metrô.

De acordo com diversos analistas e or-

ganizadores do evento, essa promete ser 
uma das mais acirradas disputas desde o 
início da competição em 1997. Entre os 
mais cotados estão o Satã-Der e o Lord 
Exploration (HSBC) por promoverem 
centenas de demissões, o BB-zão pelas 
práticas antissindicais, a Caixa de Mal-
dades pela precariedade nas condições 
de trabalho nas agências, além dos do-
nos de outros grandes bancos, Morei-
ra Malles e Roberto Entuba. Taxab, Zé 
Ferra, o Fantasma das Metas, Juros-além 
e a censura à Folha Bancária também 
são fortes concorrentes.

Histórico – A São Pilantra foi iniciada 
em 1997, como protesto contra o anti-
go Banco Mercantil de São Paulo (hoje 
controlado pelo Bradesco) por ter dis-
tribuído PLR menor aos trabalhadores. 
Desde então, passou a ser disputada na 
última semana de dezembro, sempre 
com o objetivo de lembrar aqueles que 
de alguma forma prejudicaram a catego-
ria durante o ano. 

Avenida Paulista receberá personagens que concorrem ao prêmio de pilantragem do ano

último sHoW do ano
o grêmio 

recreativo café 
dos Bancários 
convida os apre-
ciadores do ve-
lho e bom sam-
ba para o último 
show de 2012. 
a apresentação 
de renê sobral e 
grupo Terreirão 
será nesta quinta 20, às 20h. o público pode 
chegar cedo para garantir uma mesa, uma 
vez que o espaço, que é exclusivo para sin-
dicalizados e seus convidados, abre às 17h. 
o grêmio fica na rua são Bento, 413, centro. 
No dia 21 e de 26 a 28, o café abre normal-
mente, mas sem música ao vivo.

dÊ um “uP” na carreira 
Quem quer começar 2013 investindo no tra-
balho é bom correr para garantir uma vaga 
em um dos cursos com inscrições abertas no 
centro de Formação Profissional do sindica-
to. contabilidade, cPa10 e mercado Financei-
ro começam no dia 7 de janeiro. sindicaliza-
dos têm vantagem, já que pagam metade do 
valor do curso. informações pelo 3188-5200.

HorÁrio esPecial
a central Telefônica do sindicato funcionará ex-
cepcionalmente até às 18h na quinta-feira 20. 
Na sexta-feira 21, a central de atendimento Pes-
soal fecha mais cedo, às 18h. Nos dias 24 e 31 
o funcionamento do sindicato será até as 12h.

caia na Folia em 2013
garanta sua fanta-
sia com desconto 
para cair no samba 
neste carnaval. o 
sindicato mantém 
a parceria com a 
Tom maior e quem 
é sócio adquire a 
roupa por r$ 200, 
podendo dividir 
em duas vezes no 

cartão, com direito a camiseta exclusiva da 
ala dos Bancários e acesso livre aos ensaios 
da escola. o enredo deste ano será Parque 
dos Desejos – O seu passaporte para o prazer. 
informações pelo 3188-5200.

teatro mais Barato
sócios podem curtir espetáculos teatrais 
sem gastar muito. a promoção de Natal do 
cheque Teatro garante um talão com 12 
cupons com validade indeterminada, para 
diferentes peças em cartaz em são Paulo. 
cada cupom dá direito a entrada gratuita 
ao trabalhador e desconto de até 50% para 
os acompanhantes. o preço do talão é de 
r$ 180, sindicalizados pagam r$ 30. acesse 
www.chequeteatro.com.br/spbancarios. Pro-
moção válida até 31 de dezembro ou térmi-
no dos talões. informações: 3461-3280.

Programe-se

O Cerveja e Cia ergueu a taça da Copa 
Society de Osasco ao derrotar por 2 x 1 
a equipe do Caideira. A final foi sába-
do 15, no Metal Clube Osasco. Com o 

resultado, o Cerveja conquistou seu tri-
campeonato no torneio.

correção – Na edição anterior da FB 
publicamos incorretamente a foto do 
Caideira, que foi vice-campeão. Ao lado 
o time do Cerveja.

Acesse o vídeo no www.spbancarios.
com.br/Videos.aspx?id=473 

cerveja e cia é de novo
campeão no society
Equipe bateu o Caideira na 
final do torneio organizado 
pelo Sindicato em Osasco
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4 Folha Bancária quinta, sexta, segunda e quarta-feira 20, 21, 24 e 26 de dezembro de 2012
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são Pilantra

está chegando a hora

 u Juros-além, Satã-Der, Papai Noel do HSBC e Fantasma das Metas


