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A partir de agora os associados ao Sin-
dicato podem fazer cursos on line, por 
meio da parceria com o Instituto Fe-

nae. Nesta fase inicial são 10 cursos na platafor-
ma EAD, que vão de CPA-10 ou CPA-20, língua 
inglesa até introdução ao mundo dos vinhos e 
MasterMind.

Para usar gratuitamente, o bancário deverá 
pedir a sua inscrição em bit.ly/33TmmZd. As in-
formações serão conferidas e enviadas para a 
Contraf-CUT e Instituto Fenae, que vão liberar 
acesso à plataforma. O login e instruções de 
uso serão enviados para o e-mail cadastrado.

"Nossa parceria é mais um estímulo para que 
o bancário possa ganhar flexibilidade para es-
tudar ou até mesmo se divertir, conhecendo 
outros assuntos", diz o diretor do Sindicato, Er-
nesto Izumi.

O Sindicato dos Bancários e a Faculdade 28 de 
Agosto mantêm ainda uma série de cursos livres e 
de formação profissional em sua agenda, sempre 
com aulas no centro de São Paulo. Os cursos pre-
senciais são: Análise de Crédito, Câmbio e Comér-
cio Exterior, CEA, Contabilidade, CPA-10, CPA-
20, Crédito e Cobrança, Matemática Financeira 
e Paternidade Responsável.

“No caso de cursos de formação profissional, 
a plataforma [EAD] garante acesso a in-
formações básicas que podem ser úteis. 
No entanto, ainda é fundamental, para 
o bancário que queira se aprofundar, 
fazer os cursos presenciais", diz Erica 
de Oliveira, secretária de Formação do 
Sindicato e diretora geral da Faculdade 
28 de Agosto.

A

SÓCIOS GANHAM

EAD NOVA PLATAFORMA
EDUCACIONAL

diversidade.febraban.org.br

Responda o Censo da Diversidade

CURSOS PRESENCIAIS
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No Brasil, pessoas de maior 
renda pagam 32% menos im-
postos que a média observada 
nos países do G7 (Alemanha, 
Canadá, EUA, França, Itália, Ja-
pão e Reino Unido), países mais 
industrializados do mundo. 

Um brasileiro com renda 
anual de US$ 250 mil (R$ 1,03 
milhão) paga US$ 68,6 mil (R$ 
288,6 mil) em tributos, o cor-
respondente a uma alíquota de 
27,5%. Nos países do G7, a taxa 
média é de 40,6% para a mes-
ma faixa de renda.

A desigualdade ocorre basi-
camente porque grande parte 
dos impostos no país é indireta, 
ou seja, incidem sobre consu-
mo de bens e serviços e não 
sobre renda e propriedade. 

O governo está tentando 
resolver o problema do Estado 
com a reforma da Previdência 
e o congelamento dos gastos 
sociais. Mas há outras medidas 
possíveis nesse quadro de re-
cessão, como a reforma tributá-
ria para tirar mais dos que têm 
mais. 

É preciso uma reforma tri-
butária instituindo o sistema 
progressivo, para que os mais 
ricos paguem conforme seu 
rendimento. Enquanto o traba-
lhador paga imposto 
sobre seu salário, 
um acionista não 
paga sobre o seu 
dividendo.

Ivone Silva
Presidenta do 

Sindicato

AO LEITOR

Ricos pagam 
menos 
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Os empregados da Caixa rea-
lizaram ato nacional em defesa 
da Caixa em razão do início 
dos saques do FGTS para as 
pessoas que não têm conta no 
banco. A medida fará as agên-
cias abrirem a partir das 8h e 
aos sábados.

Na base do Sindicato, os 
protestos realizados na sexta 
18 se concentraram em agên-
cias nos bairros paulistanos de 
São Miguel Paulista e Parada 
de Taipas; e no município de 
Carapicuíba. 

Números do balanco da 
Caixa mostram que o banco 
perdeu mais de 17 mil empre-
gados desde 2014, passando de 
101 mil para os atuais 83 mil. 
A relação cliente/empregado 

teve aumento de 48,3%. Em 
dezembro de 2014 havia um 
bancário para cada 737 clien-
tes. Em junho de 2019 havia 
1.093 clientes por empregado. 

A Caixa também está sendo 
fatiada, com a venda de ativos 
estratégicos e partes mais ren-
táveis. 

O prédio São Joaquim, 
responsável pela administra-
ção do FGTS, foi palco do 
pré-lançamento da campa-
nha “#ACaixaÉtodaSua”. 

“O FGTS, no momento, 
representa o símbolo dos ata-
ques contra a Caixa. A decla-
ração do [presidente da Câ-
mara dos Deputados] Rodrigo 
Maia (DEM-RJ)reforça esses 
ataques contra o fundo e o 

banco público, ambos respon-
sáveis por injetar bilhões nos 
municípios, inclusive naqueles 
que o elegeram”, afirma o vi-
ce-presidente da Fenae, Sérgio 
Takemoto. (leia mais: bit.ly/
ENGODO)

A campanha irá reforçar para 
a população, por meio de pe-
ças publicitarias veiculadas na 

mídia, a importância da Caixa 
para a vida dos brasileiros. 

“Todos os empregados de-
vem se envolver na campa-
nha e conversar com amigos, 
vizinhos e conhecidos sobre 
a importância da Caixa para 
a vida da população”, afirma 
Takemoto.   
+ bit.ly/protestoCaixa

O BB está descumprindo 
acordo firmado com a Co-
missão de Empresa dos Fun-
cionários (CEBB) prevendo 
que, após a fase de adesão 
voluntária ao Plano de Ajuste 
de Quadros (PAQ), lançado 
no final de julho, não seriam 
realizadas remoções compul-
sórias para municípios que 
não fossem o de origem dos 
funcionários. 

“O acordado previa re-
moções para localidades até 
30km de distância do local 
de origem, podendo, no má-
ximo, chegar a 50km quando 

não houvessem vagas em dis-
tância inferior. Mesmo assim, 
haveria uma consulta ao tra-
balhador antes de definida a 
remoção”, lembrou o diretor 
do Sindicato e coordenador 
da CEBB, João Fukunaga.

O banco informou à CE-
BB que, após a fase de adesão 
voluntária, permanecem 577 
pessoas em excesso, sujeitas à 

remoção para outras unidades 
e que a remoção compulsória 
pode ocorrer, inclusive para 
outras cidades da mesma re-
gião metropolitana, ou para 
a região limítrofe, a que for 
mais perto da origem.

Será aberto um Sistema 
Automático de Concorrência 
à Remoção (SACR) especial 
apenas para pessoas em exces-

so. Quando houver a adesão, 
ou recusa dessas pessoas, ou-
tras poderão aderir.

“Vamos cobrar do ban-
co um mapa para sabermos 
quantas pessoas serão atingi-
das em cada base sindical e 
acompanhar o andamento do 
processo para evitar que fun-
cionários tenham direitos des-
respeitados”, disse a secretária 
de Juventude e representante 
da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro (Contraf-CUT) 
na mesa de negociação com o 
BB, Fernanda Lopes. “Já es-
tamos analisando as medidas 
que serão tomadas para os ca-
sos nos quais houve remoção 
compulsória para locais mais 
distantes do que o acordado”, 
completou. 
+ bit.ly/BBDescumpreAcordo

Empresa viola acordo de remoção
BB está removendo 
funcionários 
compulsoriamente e 
alocando a mais de 
50km de sua origem

BANCO DO BRASIL

Ato nacional em defesa do banco
Protesto no início dos saques do FGTS para 
quem não têm conta na Caixa coincidiu com 
ataques contra o fundo 

CAIXA FEDERAL
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O Clube de Vantagens que o Sindicato oferece aos sindicaliza-
dos tem mais de 90 lojas e serviços com descontos, entre eles a 
rede Cinemark e a loja virtual Netshoes. 

Mas o Sindicato quer ampliar esses benefícios. Por isso, está 
aceitando indicações de serviços, estabelecimentos e produtos na 
região de Osasco e Barueri, de bancários do Bradesco lotados na 
Cidade de Deus, Núcleo Alphaville e Bradesco Cartões da Rio 
Negro.

Com as indicações, a en-
tidade entrará em contato 
com os estabelecimentos para 
oferecer adesão ao Clube de 
Vantagens. 

“O Sindicato está buscan-
do ampliar sua rede de con-
vênios pensando no bem estar, comodidade e nas vantagens 
oferecidas aos seus associados. Mas para isso é necessário que 
os bancários contribuam indicando serviços e estabelecimentos 
para os quais gostariam que houvesse descontos”, enfatiza a diri-
gente Sandra Regina.  

As sugestões podem ser enviadas para florice@spbancarios.com.
br ou pelo 3188-5290.

Você pode acessar o Clube de Vantagens pelo aplicativo, dispo-
nível para Android (loja da Google Play) e IOs (Apple Store).

Quer mais lojas e serviços 
com descontos? Indique!

BRADESCO

A Comissão de Organiza-
ção dos Empregados (COE) 
do Itaú se reuniu, na quinta 
17, com a direção do banco 
para debater, entre outros 
temas, o novo modelo de 
agências e a apresentação do 
banco sobre quadro de fun-
cionários.

O banco está adotando um 
novo modelo de agência com 
salas de vídeo conferência, 
wifi, área interna com layout 
aberto, sem caixas humanos, 
máquinas que realizam depó-
sito em dinheiro, pagamento 
com troco. Já existem em São 
Paulo e serão inauguradas no 
Rio de Janeiro e Nordeste.

De acordo com o banco, as 
novas agências só terão portas 
giratórias se já possuíam no 
formato antigo; as que não 
tinham, continuarão sem.

Para Jair Alves, coordena-
dor da COE, está claro que 
o projeto favorece meios 
eletrônicos e pode ser uma 
ponte para a digitalização 
total.  Outra preocupação é 
com a saúde dos trabalhado-
res durante as obras. “Ques-
tionamos também como se-
rá o emprego e qual será a 
quantidade de trabalhadores 
nessas agências. Represen-
tantes do banco disseram 
que não têm essa informa-

ção, mas que iriam levantar 
e passar para COE.”

Questionados, represen-
tantes do banco afirmaram 
que não há interesse de aca-
bar com agências. Apenas 
de incentivar uso de meios 
eletrônicos por clientes. Mas 
destacaram que, dado ao 
avanço da tecnologia, o nú-
mero de agências vai dimi-
nuir. 

Os representantes do ban-
co disseram que têm recebi-
do questionamentos de sin-
dicatos sobre fechamentos 
de agências. O diretor de 
Relações Sindicais afirmou 
não ter muito conhecimento 

sobre isso, pois o banco trata 
de maneira estratégica o te-
ma e, portanto, ele não tem 
acesso.

O banco se comprometeu 
a encaminhar o nome das 

agências que vão fechar para 
a COE. Nova reunião será 
realizada entre 10 e 11 de de-
zembro, para voltar a discutir 
os mesmos temas. 
+ bit.ly/COEdebate

Novo modelo de agências em pauta
Em reunião entre representantes da COE Itaú e do banco, na quinta-
feira 17,  fechamento de unidades também foi debatido

ITAÚ

O Santander deverá pagar 
R$ 30 mil de indenização a 
uma empregada ofendida por 
uma gerente ao informar, em 
reunião, que estava grávida. 
A Segunda Turma do Tri-
bunal Superior do Trabalho, 
ao manter o entendimento 
de que houve dano moral, 
aumentou o valor da conde-
nação, que havia sido fixada 
em  de R$ 15 mil pelo TRT 
de Minas.

A bancária trabalhava nu-
ma agência do Santander em 
Varginha (MG) quando deci-
diu pedir demissão em 2012 
e, em 2013, ajuizar a reclama-
ção trabalhista com o pedido 
de indenização.

De acordo com uma tes-
temunha, numa reunião re-
alizada em 2009, a gerente 
disse, diante de todos os pre-
sentes, que a subordinada es-
tava “assinando um contrato 
de burrice”, pois a gravidez 
iria prejudicar sua ascensão 
profissional, e que ela “não 
tinha estrutura para gerar um 
filho”. Ainda segundo o rela-
to, a bancária saiu da reunião 
chorando.

O juízo da Vara de Vargi-
nha considerou que a condu-
ta da gerente havia causado à 
bancária “vexame, dor e cons-
trangimento em razão da gra-
videz”. A reparação foi fixada 
em R$ 10 mil, mas o TRT da 
3ª Região (MG) aumentou 
para R$ 15 mil.

No caso da bancária, ficou 
demonstrado que o abalo psi-
cológico relacionado ao seu 
estado gravídico decorreu da 
atitude da empresa, por meio 

de sua superior hierárquica. 
Na avaliação da relatora do 
recurso, ministra Maria Hele-
na Mallmann, a condenação 
arbitrada pelo TRT foi “de-
masiadamente módica” para 
reparar o abalo e desestimular 
as ações ilícitas da empresa e 
de seus prepostos. A decisão 
foi unânime. 

Bancária é chamada de burra 
TST condena banco 
pela ofensa feita por 
gerente e determina 
indenização de  
R$ 30 mil

SANTANDER

 O Sindicato quer 
ampliar sua rede de 
convênios pensando nos 
seus associados.

Sandra Regina
Diretora do Sindicato
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ALEX VIANNA NO CAFÉ
Nesta quinta 24, 
o sambista Alex 
Vianna estará de 
volta ao palco do 
Café dos Bancá-
rios com o me-
lhor do samba. O 

show começa às 19h30, mas é bom chegar 
mais cedo porque em noites de samba a casa 
lota. O Café funciona das 17h às 23h, na Rua 
São Bento, 413, Centro (perto da estação São 
Bento do Metrô). Sócios têm 10% de descon-
to na comanda. Confira outras atrações no 
bit.ly/café-outubro.

ACUPUNTURA
Os bancários sócios têm até o dia 31 de ou-
tubro para fechar com desconto um pacote 
com dez sessões de acupuntura com  An-
dressa Santos, por apenas R$ 390. A promo-
ção também poderá ser utilizada por seus 
dependentes. O tratamento é indicado para 
quem sofre  de distúrbios do sono, tensão, 
estresse, síndromes causadas por LER,  de-
pressão, entre outros problemas. Os atendi-
mentos são realizados no bairro Paraíso. In-
formações via WhatsApp no 95468-6705 ou 
no bit.ly/descontoAcupuntura.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL
Durante os meses de outubro, novembro e 
dezembro, o Sindicato estará com uma ex-
tensa agenda cultural com atrações bem 
interessantes. Entre os destaques estão o 
Mês da Consciência Negra, festival de curtas, 
oficinas de danças, de pães caseiros, feira de 
artesanato e da cultura Guarani e Sarau da 
Ponte pra Cá. Para saber mais sobre as atra-
ções acesse bit.ly/agenda-out-nov-dez

OFICINA DE PÃO
Estão abertas 
as inscrições 
para a Oficina 
de Pão Casei-
ro (italiano e 
integral), com 
fermentação 
natural. A aula ocorrerá no dia 9 de novem-
bro (sábado), às 14h, no Café dos Bancários 
(Rua São Bento, 413, Centro). A taxa de ins-
crição é de R$ 35 para sócios, e R$ 100 pa-
ra não sócios. Serão oferecidas somente 15 
vagas. Mais informações e inscrição no bit.ly/
oficina-pão 

          PROGRAME-SE

          PREVISÃO DO TEMPO
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Conecte-se ao Sindicato

Inscreva-se nos canais, ative as notificações e fique por 
dentro dos sorteios e promoções

/SPBancarios

/spbancarios
@spbancarios

11 99930-8483

Newsletter:
bit.ly/SPBNews
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sua
palmana

descontos
damão

Disponível para

A partir de agora você pode conferir todos 
os convênios e descontos que o Sindicato 
oferece ao bancário sindicalizado em um 
só lugar. Acesse agora a sua loja e baixe o 
aplicativo Bancários - Clube de Vantagens 
com as promoções e a rede conveniada por 
todo o país. São centenas de descontos na 
sua mão!

qua qui sex sáb dom


