
T rabalhadores do Santander de 
todo o país paralisaram as ati-
vidades na quarta 20 contra 
pontos da reforma trabalhista 

que estão sendo implantados pelo ban-
co. O Dia Nacional de Luta foi uma 
reação à retirada de direitos dos empre-
gados da filial brasileira, que responde 
pela maior parte (26%) do lucro global 
do grupo espanhol.

Na base do Sindicato, pararam a sede 
do banco, a Torre (leia sobre truculência 
da PM na página 3), Vila Santander, Ca-
sa 1 e Casa 3. Além desses centros ad-
ministrativos, bancários de mais de 210 
agências aderiram ao protesto.

“O objetivo do protesto é reivindicar 
que o Santander revogue as medidas to-
madas unilateralmente, de forma autori-
tária, em total desrespeito aos trabalha-
dores e seus representantes, mostrando 
ser um banco antissindical. E abra ime-
diatamente negociações sobre os pontos: 
banco de horas com acordo individual, 
que é inconstitucional, fracionamento 
de férias, alteração de datas de pagamen-

tos, o aumento de 20% no plano médi-
co e pelo fim das demissões”, destacou 
Rita Berlofa.

“Uma empresa transnacional tem que 
respeitar a cultura, a legislação onde 
quer que esteja e tratar com respeito seus 
trabalhadores. Não é essa a postura do 
Santander nos EUA, por exemplo, onde 
ameaça com demissão os trabalhadores 
que querem se organizar em sindicatos”, 
acrescenta Rita, que preside a UNI Fi-
nanças Mundial. 

“Não aceitaremos essa forma autoritá-
ria imposta pelo novo presidente do ban-
co no Brasil, Sérgio Rial”, conclui Rita.

Leia mais no bit.ly/dialutasantander. 
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BANCÁRIOS DO SANTANDER REAGEM 
CONTRA REFORMA TRABALHISTA

Trabalhadores 
paralisaram atividades 
em concentrações e 
agências de todo o país 
contra pontos da nova lei 
implantados pelo banco

SINDICATO CONTESTA
NOTA DO SANTANDER

O Sindicato sempre priorizou o pro-
cesso negocial, mas, infelizmente, 
apesar do discurso do Santander de 
que é aberto ao diálogo, não é isso 
que observamos quando o banco 
delibera unilateralmente medidas 
que impactam os trabalhadores. 
Lamentamos quando o banco diz 
que dará a maior remuneração 
variável da sua história. O banco 
não dá nada. Isso foi conquista 
dos trabalhadores, resultado de 
um trabalho árduo para cumprir 
metas abusivas.
O Sindicato espera que o Santander 
alie discurso com a prática, provan-
do que é aberto às negociações.
Leia mais: bit.ly/RespostaaoSantander
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Em ação impetrada pela 
Contraf-CUT, a Justiça de-

terminou ao BB que assegu-
re incorporação de função a 
centenas de descomissiona-
dos ou realocados em car-
go inferior (com mais de 10 
anos seguidos de comissão 
ou gratificação, mesmo que 
de caixa) no âmbito da rees-
truturação, que compreende 
o período entre novembro de 
2016 e junho de 2017. 

Caso entenda que faz jus à 
incorporação, mas não houve 
acerto na folha de dezembro, 
o bancário deve procurar o 
Sindicato por meio da Cen-

tral Telefônica (11 3188-
5200), pelo Whatsapp (11 
97593-7749) ou com um di-
rigente, informando: nome; 
matrícula; se foi descomissio-
nado ou realocado em cargo 
inferior; histórico funcional 
(SISBB); se tem mais de 10 
anos de comissão, incluindo 
gratificação de caixa; se está 
ou estava de licença saúde ou 
grávida na reestruturação. 

O plantão jurídico do Sin-
dicato está disponível para ti-
rar dúvidas dos bancários, que 
podem agendar atendimento 

pelo 3188-5200 ou compa-
recer pessoalmente na sede 
da entidade (Rua São Bento, 
413, Centro), aguardando en-
caixe para ser atendido.

“Analisaremos cada caso e 
encaminharemos à Contraf- 
CUT, que verificará possibi-
lidade de recurso para incor-
porar a gratificação a todos 
os atingidos pela reestrutu-
ração”, diz o secretário de 
Assuntos Jurídicos do Sindi-
cato e bancário do BB, João 
Fukunaga. 

Justiça determinou 
que descomissionados 
na reestruturação 
tenham assegurada a 
incorporação

O processo conhecido co-
mo promoção por mérito se 
encerrou na quarta 20. Assim 
como a promoção por anti-
guidade está inserido no Pla-
no de Cargos e Salários (PCS) 
definido em 2008, conquista 
dos empregados, ao lado do 
Sindicato, na greve de 2007.

Na promoção por mérito, 
o bancário recebe 2, 1 ou 0 
delta. Na por antiguidade, ga-
nha 1 delta a cada dois anos. 
A cada 1 delta, o trabalhador 
recebe 2,33% de reajuste. 

“O PCS, no qual estão in-
seridas promoções por méri-

to, cujo método é aperfeiçoa-
do anualmente em grupo de 
trabalho da Contraf-CUT, é 
conquista da luta. O banco 
não dá nada de graça!”, en-
fatiza o diretor do Sindicato 
e coordenador da CEE/Cai-
xa, Dionísio Reis.  “Foi com 
muita luta que revertemos o 
corte de direitos pelo ex-pre-
sidente FHC, assegurando 
isonomia entre contratados 
antes e depois de 1998 no 
PCS”, acrescenta.

O dirigente ressalta que, 
assim como a luta reverteu 
os reflexos na carreira dos 

que participaram das greves 
gerais deste ano, a unidade 
dos bancários, ao lado do 
Sindicato, será capaz de bar-
rar o desmonte do banco e os 
ataques aos empregados pelo 
governo Temer. 

“O PCS 2008, o Saúde 
Caixa 2004, o novo plano da 
Funcef 2006, a PLR, do co-
meço dos anos 2000, e a PLR 
Social, de 2010, são conquis-
tas que exigirão muita mobili-
zação em 2018 para que sejam 
mantidas. Só a luta nos garan-
te”, conclui Dionísio. 

Agências e departamentos 
do banco Santander ama-
nheceram fechadas nessa 
quarta 20 em todo o Brasil. 
Essa foi uma resposta dos 
trabalhadores às práticas 
antissindicais do banco es-
panhol.

Sem consultar, nem nego-
ciar com os trabalhadores 
ou seus representantes sin-
dicais, o Santander implan-
tou um acordo individual de 
banco de horas e o fraciona-
mento das férias, ancorados 
pela reforma trabalhista. 
Esse acordo é inconstitucio-
nal. Pela Constituição, ban-
cos de horas têm de ser 
negociados em acordos ou 
contratos coletivos.

Encaminhamos em agosto 
um Termo de Compromisso 
à Fenaban e aguardamos 
uma resposta. Não vamos 
aceitar mudanças na Con-
venção Coletiva de Trabalho 
(CCT) dos bancários com 
perda de direitos. 

Nossa categoria é pionei-
ra nos avanços para os tra-
balhadores. Estaremos jun-
tos em defesa do emprego 
e não vamos aceitar retro-
cessos da reforma trabalhis-
ta. É preciso união 
para combatê-los 
e não vamos re-
cuar! Participe 
da luta.

Ivone Silva
Presidenta do 

Sindicato

AO LEITOR

Exigimos
respeito!
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Com taxas até 50% me-
nores do que as cobradas 
por outras instituições, a 
Bancredi - Cooperativa 
de Crédito dos Bancários 
ajuda os trabalhadores do 
ramo financeiro quando 
precisam de um dinheiro 
extra ou para saldar dí-
vidas, sair do vermelho, 
acertar as contas do car-
tão de crédito e do limite 
do cheque especial. 

Veja no www.bancredi.
com.br mais informações 
sobre serviços e como 
se associar. Ou procure 
uma das unidades: Cen-
tro (3188-5314); Paulis-
ta (3541-3287); Osasco 
(3681-4267); e Berrini 
(5102-4451). 

Descomissionado? Procure o Sindicato!

Crédito a 
juros baixos

BANCO DO BRASIL

PCS 2008, conquista da luta!
Atual formato do 
Plano de Cargos e 
Salários, que trouxe a 
promoção por mérito, 
foi conquistado na 
greve de 2007

CAIXA FEDERAL BANCREDI

/spbancarios /spbancarios

+ bit.ly/CaixaPCS

+ bit.ly/BBincorporacao

RECEBA 
(11) 99930-8483

nos contatos do seu celular e mande
uma mensagem informando seu banco

Adicione
NOTÍCIAS
NO WHATSAPP
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EDITAIS

O Itaú mandou comunicado aos gestores orientando que fica-
ria ao critério deles a liberação dos trabalhadores neste período 
de festas, com a “concessão da folga assiduidade”. A cláusula 24 
da CCT, contudo, determina que o dia da folga “será definido 
pelo gestor em conjunto com o empregado”.

Os trabalhadores não podem ser forçados a usufruir deste di-
reito na sexta 29, último dia útil do ano, quando não haverá 
expediente ao público.

“A folga assiduidade é um direito conquistado para os traba-
lhadores gozarem no dia que quiserem, seja para passar com a 
família, resolver problema pessoal ou viajar. Tem que ser nego-
ciada com o gestor, e não imposta”, ressalta o dirigente sindical 
Maikon Azzi.

Conquista da Campanha 2013, trata-se “de um dia de ausên-
cia remunerada ao empregado que não tenha nenhuma falta in-
justificada”. Segundo a CCT 2016/2018, a folga pode ser usu-
fruída entre 1º de setembro de 2017 
a 31 de agosto de 2018, relativamen-
te à frequência de 1º de setembro de 
2016 a 31 de agosto de 2017.

Qualquer pressão ou imposição 
do gestor deve ser denunciada ao 
Sindicato pelo Assuma o Controle 
(spbancarios.com.br/denuncias), pe-
lo 3188-5200, WhatsApp (97593-
7749) ou a um dirigente. 

Na Torre, sede do Santander, a Polícia 
Militar desrespeitou, na quarta 20, o di-
reito de mobilização dos bancários, em 
Dia Nacional de Luta contra a implan-
tação da reforma trabalhista pelo banco 
(leia capa). Sem qualquer notificação ju-
dicial, os policiais usaram de truculência 
para coagir funcionários a trabalharem. 

“Para fazer o que fez, a PM tinha que 
ter decisão judicial impedindo o ato, e 
ainda assim teria de ter aplicado a deci-
são de forma pacífica, sem ter sido tru-
culenta, ameaçando prender”, afirma o 
advogado André Watanabe.

Veja foto e vídeo no bit.ly/truculen 
ciapm. 

Abono assiduidade dia 29? É você quem decide!

PM desrespeita ato na Torre

ITAÚ

TRUCULÊNCIA
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Cerca de 45 minutos para 
socorrer um bancário víti-
ma de AVC; bancária atro-
pelada aguardando quase 2 
horas pelo resgate; e até tra-
balhador que faleceu após 
ataque cardíaco.

Esses casos são exemplos da 
falta que faz uma ambulância 
e um ambulatório na Cidade 
de Deus, matriz do Brades-
co, em Osasco, com mais de 
10 mil funcionários. Situação 
que, após anos de luta do Sin-
dicato, finalmente foi solucio-
nada pelo banco. A Cidade de 
Deus agora conta com ambu-

lância própria e ambulatório, 
que passa a funcionar das 7h 
às 23h no prédio Rubi, em 
frente à praça de esportes, com 
preparação para pronto aten-
dimento clínico.

“Lutamos muito para que 
os mais de 10 mil trabalha-
dores da Cidade de Deus não 
mais estivessem sujeitos a si-
tuações absurdas, que coloca-
vam em risco a sua vida”, des-

taca a diretora do Sindicato e 
bancária do Bradesco Érica 
de Oliveira.

O dirigente e também ban-
cário do Bradesco Marcelo 
Peixoto lembra que quando 
um trabalhador precisava de 
atendimento médico com 
urgência era necessário “res-
peitar” o procedimento bu-
rocrático do banco. “Surreal. 
Não podíamos acionar o so-
corro nós mesmos em uma 
situação em que cada minu-
to pode significar a diferença 
entre a vida e a morte. Pre-
cisávamos acionar o departa-

mento competente.”
Marcelo lembra também a 

atuação dos cipeiros eleitos 
com o apoio da entidade nes-
sa conquita, que sempre pres-
sionaram o banco por isso. E 
Érica destaca que a conquista 
prova que a luta dos bancá-
rios, ao lado do Sindicato, 
mesmo que árdua e longa, 
sempre vale a pena. 

Vitória: ambulância na Cidade de Deus
Após anos de luta, uma das mais antigas reivindicações do Sindicato 
junto ao banco foi atendida; matriz também tem agora ambulatório

BRADESCO

+ bit.ly/ambulanciaCidadeDeus

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
SÃO PAULO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
61.651.675/0001-95, com registro sindical no 
M.T.E. sob nº L002P051, por sua Presiden-
ta, convoca todos os empregados do BANCO 
VOTORANTIM S/A, sócios e não sócios, dos 
municípios de São Paulo, Osasco, Barueri, Cara-
picuíba, Caucaia do Alto, Cotia, Embu das Artes, 
Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandi-
ra, 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 27 do mês 
de dezembro de 2017, em primeira convocação às 
09h30 e, em segunda convocação às 10h, na ins-
tituição financeira, à Avenida das Nações Unidas, 
nº 14.171, Torre A, 18º andar, Vila Gertrudes, 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 renova-
ção do Programa Próprio de Participação nos Re-
sultados, para o exercício de 2017, a ser celebrado 
com o BANCO VOTORANTIM S/A que, inclu-
sive, trata da autorização do desconto a ser efetuado 
em função da negociação coletiva realizada. 

São Paulo, 21 de dezembro de 2017
Ivone Maria da Silva

Presidenta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
SÃO PAULO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
61.651.675/0001-95, com registro sindical no 
M.T.E. sob nº L002P051, por sua Presidenta, con-
voca todos os empregados da BV FINANCEIRA 
S/A - C.F.I., sócios e não sócios, dos municípios de 
São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba, Caucaia 
do Alto, Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Ita-
pecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Pira-
pora do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, São Lou-
renço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande 
Paulista, para Assembleia Geral Extraordinária, que 
será realizada no dia 27 do mês de dezembro de 
2017, em primeira convocação às 10h30 e, em se-
gunda convocação às 11h, na instituição financei-
ra, à Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre 
A, 12º andar, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, para 
discussão e aprovação da seguinte ordem do dia:
 Discussão e deliberação sobre a proposta de Acor-
do Coletivo de Trabalho, que tem por objeto a re-
novação do Acordo de Participação nos Resultados, 
para o exercício de 2017, a ser celebrado com a BV 
FINANCEIRA S/A - C.F.I. que, inclusive, trata da 
autorização do desconto a ser efetuado em função 
da negociação coletiva realizada.

São Paulo, 21 de dezembro de 2017
Ivone Maria da Silva

Presidenta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
SÃO PAULO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
61.651.675/0001-95, com registro sindical no 
M.T.E. sob nº L002P051, por sua Presidenta, con-
voca todos os empregados do BANCO SAFRA 
S/A, 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 
27 do mês de dezembro de 2017, em primeira 
convocação às 10h, e em segunda convocação às 
10h30, na sede da Instituição, no Auditório Tér-
reo, localizada à Avenida Paulista, nº 2.100, 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 
o reconhecimento pelo BANCO SAFRA S/A da 
condição de bancário dos empregados que hoje 
atuam nas atividades comerciais de Adquirência e/
ou Credenciamento de pagamentos com cartões 
de crédito e débito, de modo a garantir-lhes to-
das as condições previstas na Convenção Coletiva 
de Trabalho dos Bancários e a representação pelo 
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de São Paulo.

São Paulo, 21 de dezembro de 2017
Ivone Maria da Silva

Presidenta

DIA
29!
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A Faculdade 28A tem uma novi-
dade para 2018: são dois cursos de 
pós-graduação de três semestres ca-
da, com aulas à noite duas vezes por 
semana, que se encaixam na sua ro-
tina e fazem a diferença no seu currí-
culo acadêmico. 

Os cursos de Finanças e Gestão 
de Risco e de Relações de Consu-
mo e Direito do Consumidor têm 
carga horária de 360 horas e são o 
diferencial que faltava para você 
conquistar mais espaços no merca-
do de trabalho.

Nos dois casos, o valor do investi-
mento é de R$ 1.200 por mês. Ban-
cários sindicalizados têm 20% de des-
conto em todas as mensalidades.

Os cursos reunirão um corpo do-
cente de qualidade, com formação 
acadêmica compatível e experiên-
cia prática em mercado financeiro e 

empresas, combinando assim rigor 
acadêmico com viés essencialmen-
te prático. As aulas acontecem no 
edifício Martinelli (Rua São Bento, 
413), do lado do metrô São Bento, 
no Centro de São Paulo, e começam 
em março de 2018. As inscrições es-
tão abertas pelo site www.faculdade 
28deagosto.com.br.

FINANÇAS E
GESTÃO DE RISCOS

O curso é coordenado pelo profes-
sor doutor André Accorsi, engenheiro 
de produção pela Poli-USP e mestre 
e doutor em Administração pela 
FEA-USP. As aulas acontecem às ter-
ças e quintas-feiras, das 19h às 22h30.

RELAÇÕES DE CONSUMO E
DIREITO DO CONSUMIDOR

O curso é coordenado pelo profes-

sor doutor Camilo Onoda Caldas, 
graduado em Direito e Filosofia e 
mestre e doutor em Direito pela USP, 
cursando o pós-doutorado na Uni-
versidade de Coimbra. As aulas acon-
tecem às segundas e quartas-feiras, 
das 19h às 22h30.

INSCRIÇÕES
As inscrições para a pós-graduação 

devem ser feitas pelo site www.facul 
dade28deagosto.com.br e, em segui-
da, deve ser enviado um currícu-
lo simples para o e-mail contato@
faculdade28deagosto.com.br. Os 
currículos serão analisados e, pos-
teriormente, os alunos poderão ser 
chamados para uma entrevista, de-
pendendo da necessidade de maio-
res informações.

Saiba mais pelo WhatsApp da 
Faculdade 28A no 11 99828-3809. 

FACULDADE

M
A

RC
IO

HORÁRIO DO SINDICATO
Em função das datas co-
memorativas, Natal e Ano 
Novo, o Sindicato terá 
horário especial de fun-
cionamento. Na sexta 22, 
o Sindicato e a Central Telefônica encerram o 
atendimento ao público às 18h. Voltando ao 
funcionamento normal no dia 26. Na sexta 
29, o Sindicato estará fechado, voltando com 
os atendimentos no dia 2 de janeiro, primeiro 
dia útil de 2018.

CAFÉ DOS BANCÁRIOS
Já o Café dos Bancários funciona normalmen-
te nesta quinta 21 e sexta 22. Não abre no fe-
riado do Natal (25), nem na sexta 29 (quando 
o Sindicato estará fechado), mas funcionará 
nos dias 26, 27 e 28. Não haverá música ao 
vivo nessas datas. O Café funciona no edifício 
Martinelli (Rua São Bento, 413, Centro), das 
17h às 23h. Aceita, além dos cartões de dé-
bito e crédito, os vales refeição Alelo, Ticket, 
Sodexo, VR, Policard e Valecard.

AGENDE SUA CONFRATERNIZAÇÃO
E o Café dos Bancários aceita reservas para 
as celebrações de fim de ano. A casa oferece 
uma quantidade enorme de opções de petis-
cos e drinks, além da tradicional cerveja ge-
lada! Os amantes do vinho também podem 
contar com uma carta com 10 opções de ró-
tulos. Para melhorar, os bancários sindicaliza-
dos ainda têm 10% de desconto na hora de 
pagar a conta. Isso sem contar as promoções, 
válidas de segunda a quinta! Além da caipiri-
nha em dobro, quem comprar três garrafas 
de Budweiser leva a quarta de brinde.

CINEMA A R$ 15
Bancários sin-
dicalizados po-
dem assistir a 
qualquer filme, 
em qualquer 
dia e horário, 
na rede Cinemark pagando apenas R$ 15 
por ingresso. Para as sessões 3D, o preço é 
R$ 20. E cada sindicalizado pode comprar até 
seis ingressos por vez (com cartão de débito, 
crédito ou dinheiro). A promoção só não vale 
para as salas Cinemark Shopping Iguatemi, 
Cinemark Bradesco Prime, além de todas as 
Prime, XD e D-Box. O que você está esperan-
do para assistir a estreias como Star Wars pa-
gando bem menos?

          PROGRAME-SE

          PREVISÃO DO TEMPO

20ºC
27ºC

19ºC
28ºC

20ºC
32ºC

22ºC
29ºC

19ºC
24ºC

Agora a Faculdade 28A
também tem pós-graduação

qui sex sáb dom seg

Cursos de Finanças e Gestão de Risco e de Relações de Consumo e Direito do 
Consumidor são algumas das novidades da instituição para o próximo ano


