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Bancários e outras categorias darão recado ao governo de que não 
aceitam reforma da Previdência que prejudique trabalhadores

Idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem e 
contribuição de ao menos 49 anos ininterruptamente para alcançar 
benefício integral. Essas são algumas das medidas nefastas aos traba-

lhadores que constam da proposta de reforma da Previdência do governo 
Temer (PEC 287), em tramitação no Congresso Nacional.

É para parar – Depois dos atos em 8 de março - Dia Internacional 
da Mulher - contra a reforma da Previdência, nesta quarta-feira 15 
será realizado o Dia Nacional de Paralisação. Em São Paulo haverá 
protestos em diversos locais de trabalho, e uma grande manifesta-
ção reunindo sindicatos e movimentos sociais a partir das 16h, no 
vão livre do Masp, na Avenida Paulista.

A participação dos bancários nas paralisações desta quarta foi 
aprovada na assembleia de 21 de fevereiro, quando foi eleita a de-
legação de São Paulo, Osasco e região ao Congresso Extraordinário 
da Contraf-CUT. 

Plano de lutas – Nesse congresso, dias 8, 9 e 10 de março (leia 
mais na página 3), além da participação da categoria nos atos dos 
dias 15 de março e 1º de maio, também foi aprovado plano de lu-
tas com quatro temas centrais: Contra a Reforma da Previdência; 

Contra a Reforma Trabalhista; Em Defesa dos Bancos Públicos; Em 
Defesa dos Empregos Frente à Reestruturação e a Digitalização.

“Vamos intensificar as ações com movimentos sociais em todo o país. 
As reformas da Previdência e trabalhista e a defesa dos bancos públicos 
dizem respeito à toda sociedade”, diz Ivone Maria da Silva, secretária-geral 
do Sindicato.

Aposentômetro – A dirigente orienta ainda as pessoas a entrarem no 
Aposentômetro disponibilizado no novo site do Sindicato (www.spbanca 
rios.com.br). “Assim 
as pessoas terão no-
ção do tamanho do 
prejuízo que terão 
caso seja aprovada 
essa reforma da 
Previdência que o 
Temer quer”, fi-

naliza Ivone. 

por que

vamos  parar

nesta  quarta?

ASSEMBLEIA DIA 16 NA QUADRA
Trabalhadores sindicalizados de São Paulo, 

Osasco e região elegem os integrantes da Co-
missão Eleitoral que conduzirá processo para 
definir a diretoria do Sindicato para o triênio 

2017/2020. A assembleia ocorre na quinta-feira 
16, a partir das 19h, na Quadra dos Bancários 
(Rua Tabatinguera, 192, Sé).

Somente associados ao Sindicato podem par-

ticipar e é necessário se credenciar no local. 
Para isso, os trabalhadores devem ter em mãos 
documento de identificação (com foto) e cartei-
rinha da entidade ou holerite.
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Mais de 200 assinaturas 
foram recolhidas da popula-
ção em menos de meia ho-
ra em agência da Caixa em 
Guaianases, na segunda 13. 
O abaixo assinado exigindo 
a contratação de mais em-
pregados ocorreu durante 
ato naquela unidade da zo-
na leste da capital e integra a 
campanha Mais Empregados 
para a Caixa, Mais Caixa pa-
ra o Brasil.

Dirigentes vão marcar reu-
nião na superintendência pa-
ra reivindicar as contratações 

emergenciais. O atendimento 
em Guaianases já era proble-
mático, mas ficou ainda pior 
devido aos saques das contas 
inativas do FGTS, que come-
çaram na sexta 10 e se esten-
deram pelo sábado 11, quan-
do 10 bancários atenderam 
quase 700 pessoas.

“É uma agência tradicio-
nalmente cheia, só que mul-
tiplicou por 15 o tamanho da 

fila”, relata um empregado.
O dirigente Chico Pugliesi 

lembra que o banco promo-
veu um plano de demissão 
voluntária pouco antes de 
começar os saques ao FGTS. 
“O resultado é o caos insta-
lado em agências por todo o 
país com relatos de agressões a 
bancários por conta da sobre-
carga de trabalho”, critica. 

AO LEITOR

O Sindicato participa do 
Dia Nacional de Paralisação e 
Mobilização nesta quarta 15, 
contra as reformas trabalhista 
e da Previdência.

O termo “reforma” nem 
sequer é adequado para a 
proposta do governo Temer. 
O que se pretende é o fim da 
previdência pública, quase 
a sua destruição, na medida 
em que estão propostos pré- 
requisitos tão rígidos e des-
colados da realidade que, se 
aprovada, a aposentadoria no 
Brasil passaria a ser ilusão para 
a maioria da população.

Só o anúncio da proposta 
de reforma da Previdência já 
gerou resultados expressivos 
para os bancos, na medida em 
que já embutiu nas pessoas o 
temor do esvaziamento da 
previdência pública e aumen-
tou a tendência de compra de 
planos de previdência privada 
como alternativa. Em 2016, o 
resultado do Bradesco com 
seguros e previdência che-
gou a R$ 33 bilhões, com alta 
de 103%. No Itaú, o resultado 
desta área cresceu 40% e atin-
giu a cifra de R$ 18,6 bilhões.

As instituições financeiras 
também serão beneficiadas 
com a reforma trabalhista.

Em São Paulo, o ato público 
ocorrerá na Avenida Paulista, 
a partir das 16h, com diversas 
lideranças dos movimentos 
sindical e social. Participe!

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato

Todos no
ato dia 15!

www.spbancarios.com.br
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A partir de quarta 15, 
o Sindicato disponibiliza 
um novo serviço gratuito 
e exclusivo para bancários 
sindicalizados: declaração 
de imposto de renda do 
ano fiscal de 2016. O ser-
viço já pode ser agendado 
previamente pela Central 

de Atendimento, no 3188-
5200.

O atendimento será no 
período de declaração (até 
28 de abril), na sede do 
Sindicato (Rua São Ben-
to, 413, Centro), das 8h às 
20h, nos intervalos de 8h 
às 10h, 12h às 15h e 18h 

às 20h. O horário é sujeito 
a alterações conforme a de-
manda.

No dia e horá-
rio agendados, 
o bancário deve 
comparecer ao 
Sindicato de pos-
se da última de-
claração, salva em 
pen drive, e todos os docu-
mentos necessários. Veja a 

lista de documentos aqui: 
bit.ly/IRnoSindicato.

O serviço é res-
trito a sindicali-
zados (não inclui 
seus dependen-
tes) e restringe- 
se ao exercício 
2016, não abran-
gendo possíveis 

pendências de anos ante-
riores. 

Os funcionários do Banco do Brasil receberam a 
PLR do segundo semestre de 2016 na sexta-feira 10. 
O banco atendeu a reivindicação da Contraf-CUT e 
dos sindicatos de manter o histórico e pagar no mes-
mo dia dos dividendos aos acionistas. O pagamento 
do benefício estava marcado para ser efetuado no 
decorrer do dia, após o crédito de dividendos aos 
acionistas. 

Os funcionários do Bradesco lota-
dos no Núcleo Alphaville elegeram 
sua nova Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes (Cipa), e o candida-
to apoiado pelo Sindicato, Leony Ma-
riano, foi eleito. Ele trabalha no DDS 
(Departamento de Desenvolvimento 
de Sistemas). 

População é contra desmonte do banco
Centenas assinam 
documento 
reivindicando a 
contratação de mais 
empregados em 
agência na ZL

CAIXA FEDERAL

Faça seu imposto de renda no Sindicato
É exclusivo e gratuito para sindicalizados; 
começa dia 15 e tem de ser pré-agendado

SERVIÇO

/spbancarios /spbancarios

Funcionários já receberam a PLR Eleita nova Cipa
BANCO DO BRASIL BRADESCO

+ ÍNTEGRA NO WWW.SPBANCARIOS.COM.BR

Começam quarta 15 e vão 
até quinta 16 as eleições pa-
ra Diretoria Executiva e Con-
selho Fiscal da Fenae (ges-
tão 2017/2020). Votam os 
empregados da Caixa filia-
dos até 31 de agosto às Ap-
cefs do país e que estão com 
as mensalidades em dia. Se-
rá das 9h às 18h nas unida-
des da Caixa, Apcefs e sedes 
das AEAs que solicitarem 
urnas. Apenas uma chapa se 
inscreveu: a Chapa 1 - Chapa 
do Movimento, encabeçada 
pelo atual presidente da Fe-
nae, Jair Ferreira. Mais infor-
mações no www.fenae.org.
br/eleicoesfenae2017.

 u Agência em Guaianases é exemplo do caos nas unidades
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O Itaú promoveu uma 
mudança no pagamento de 
comissões por produtos ven-
didos que vem rebaixando 
os ganhos dos bancários. O 
Sindicato critica a alteração 
e cobra que ela seja revertida, 
caso contrário vai orientar os 
trabalhadores a entrarem na 
Justiça contra a medida.

Com a alteração, anuncia-
da em dezembro, as comis-
sões passam a depender da 
Trilha de Carreiras. Então, 
mesmo que um bancário 
venda muitos produtos em 
um mês, não receberá por 
cada um deles, pois depen-
derá da nota de sua regional. 
Outra mudança é que agora 

os bancários só podem rece-
ber no máximo R$ 250 de 
comissão (antes não havia 
limite).

Um bancário relata que o 
clima está ‘desmotivador’. 
“Precisamos nos matar cada 
vez mais de trabalhar, por-
que as metas não diminuem. 
A diferença é que agora não 

vamos receber mais pelo que 
vendemos. Todo mundo es-
tá muito decepcionado.”

“Pedimos para que os ban-
cários denunciem ao Sindi-
cato caso tenham perdas, 
porque não iremos admitir 
este tipo de postura. Já co-
bramos o Itaú e, se o proble-
ma não for resolvido, vamos 
acionar a Justiça”, avisa a di-
retora do Sindicato Valeska 
Pincovai. 

Os candidatos apoiados 
pelo Sindicato para a Cipa 
da Torre Santander foram 
eleitos: André Luis da Sil-
va, da área VPE de Finan-
ças, e Gilmar Alexandre da 
Silva, do SAT. A eleição foi 
entre 7 e 10 de março. Sai-
ba mais no www.spbanca 
rios.com.br. 

Comissão menor para funcionários
Mudanças na remuneração variável, impostas pela instituição,
rebaixa ganhos dos trabalhadores e instaura clima de insatisfação

ITAÚ

Torre tem 
nova Cipa

SANTANDER

terça e quarta-feira 14 e 15 de março de 2017

Durante três dias, bancá-
rios de todo o país discuti-
ram as ameaças a direitos 
previstas pelo governo Te-
mer. O Congresso Extraor-
dinário da Contraf-CUT, 
nos dias 8, 9 e 10 de março, 
na Quadra dos Bancários, 
reuniu 344 delegados e de-
legadas eleitos, e reafirmou a 
necessidade de resistir contra 
os ataques do governo Temer 
(leia mais na capa).

Em mesa sobre os riscos de 
privatização dos bancos pú-
blicos, os palestrantes lem-
braram que sem eles os ali-
mentos na mesa do brasileiro 
seriam mais escassos e caros, 
já que a agricultura familiar  
é financiada sobretudo pelo 
BB. Seria o fim do sonho 
da casa própria: a Caixa já 
forneceu R$ 370 bi em cré-
dito habitacional, enquanto 
todos os bancos privados so-

mados financiaram apenas 
R$ 86 bi.

As consequências nefastas 
das reformas da Previdência 
(PEC 287) e trabalhista e da 

terceirização foram aborda-
das em outra mesa. “Só um 
governo de exceção poderia 
propor uma reforma como 
essa”, afirmou um dos expo-

sitores, o economista Cláu-
dio Puty.

O futuro do emprego no 
Brasil e no mundo foi tema 
de outro debate. O cientista 
político e diretor acadêmico 
da Faculdade 28 de Agosto, 
Moisés Marques, traçou o 
cenário de ascensão da di-
reita no mundo para alertar 
para os riscos ao mundo do 
trabalho, e lembrou que a 
tecnologia segue cortando 
empregos.

As reportagens comple-
tas do Congresso estão no 
www.spbancarios.com.br. 

Congresso reforça resistência e luta
Bancários discutiram as ameaças das 
reformas trabalhista e da Previdência, o 
futuro dos bancos públicos e do emprego

CONTRAF-CUT

O Brasil é o quinto país no 
ranking de assassinatos de mu-

lheres, com 13 feminicídios 
diários. O dado demonstra que 
o país é um dos piores para se 
nascer mulher. Para Rachel Mo-
reno, psicóloga e autora do livro 
A Imagem da Mulher na Mídia, 
a grande mídia naturaliza e ba-
naliza a violência. Segundo ela, 
não existe o cuidado de divulgar 
notícias sobre violência de gêne-

ro de forma crítica. 
Rachel lembra que a banali-

zação ocorre também em obras 
de ficção como programas hu-
morísticos. “Até pouco tempo 
a Globo exibia um quadro que 
mostrava o assédio contra uma 
mulher no transporte público e 
a amiga falava para aproveitar”, 
disse à Rede Brasil Atual. 

Para ela, o Brasil carece de le-
gislação. “A Espanha tem regras 
que passam por ter um especia-

lista que explique como escapar 
disso e qual a punição. (...) Já na 
Argentina se recomenda que se 
evite os tipos de violência de gê-
nero como patrimonial, sexual, 
psicológica e simbólica. E por 
simbólica entendem a reprodu-
ção de estereótipos. No Brasil 
não temos nada”.

Política - Para a secretária da 
Mulher da Contraf-CUT, Elaine 
Cutis, o governo Temer e o Con-

gresso reforçam tais estereótipos.
“Temos tanto no governo 

como no Congresso uma con-
figuração retrógrada, que re-
força o estereótipo da mulher 
submissa ao homem. Um olhar 
que, com muita luta, havíamos 
vencido”, critica. “Os números 
de feminícidios são assustado-
res. É preciso combater essa ba-
nalização, seja na mídia ou na 
política”, conclui. 

Grande mídia naturaliza violência de gênero
Para Rachel Moreno, notícias acríticas
e estereótipos banalizam crimes

MULHER

+ ÍNTEGRA NO WWW.SPBANCARIOS.COM.BR

 u Evento reuniu dirigentes e especialistas em três dias de debates
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Desde o sábado 11, a cate-
goria bancária conta com im-
portante aliado para fortalecer 
ainda mais a mobilização con-
tra os ataques a direitos dos 
trabalhadores: o novo site do 
Sindicato,  que continua no 
mesmo endereço - www.spbanca 
rios.com.br. 

“O novo site está adequado pa-
ra os meios utilizados pelos tra-
balhadores para navegar na web. 
Seja por computador, tablete ou 
smartphones, todos terão a pos-
sibilidade de acompanhar as no-
tícias ou averiguar quais serviços 
são disponibilizados pelo Sindi-
cato no que diz respeito a no-
tícias, direitos, convênios, cur-
sos disponibilizados no Centro 
de Formação Profissional entre 
muitos outros”, explica a secre-
tária de Imprensa do Sindicato, 
Marta Soares.

Espalhe por aí – Uma das novi-
dades é que agora, com apenas 
dois cliques, qualquer informa-
ção pode ser compartilhada nas 
redes sociais. Outras inovações 
são os espaços dedicados a in-
formações exclusivas para Jurí-
dico, Saúde, Educação, Café dos 
Bancários, Sindicato Cidadão e 
Esportes.

“As pessoas podem enviar su-
as impressões sobre o novo site. 

Isso vai nos aju-
dar a aprimorá-lo 
cada vez mais. Tudo está 
sendo feito para ampliar a luta, 
por exemplo, contra as reformas 
trabalhista e da Previdência e em 
defesa dos bancos públicos”, ex-
plica Marta.

Outra novidade é o espaço 
Escolhidas pra Você. O bancá-
rio que entrar pela primeira vez 
poderá escolher qual banco ou 
serviço seguir. A partir daí, toda 
vez que ele entrar no site, o sis-
tema identificará a sua preferên-
cia, entregando a lista de últimas 

notícias escolhidas.

Mudanças – Essa é a terceira 
mudança pela qual o site do Sin-
dicato passa. A primeira versão, 
no início dos anos 2000 era uma 
versão “estática”, sem a publica-
ção de notícias. A partir de 2005 
começou a funcionar uma pági-
na de fato na web, com a publi-
cação de notícias. Em 2012 uma 
nova versão entrou no ar, que foi 
substituída agora. 

Repaginado e com mais conteúdo, 
objetivo é potencializar a luta por 
melhores condições de trabalho e 
por sociedade mais justa

COMUNICAÇÃO

M
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EXPEDIENTE ALTERADO
O expediente no Sindicato 
será alterado nesta quar-
ta-feira 15, em virtude do 
Dia Nacional de Paralisação 
contra a Reforma da Previ-
dência, organizado pelo Sindicato e centrais 
sindicais. O horário de atendimento será das 
8h às 16h. Central Telefônica (8h às 20h) e Ca-
fé dos Bancários (14h às 23h) continuam com 
horário normal de funcionamento.

ESTUDE COM A GENTE
Na segunda-feira 
20, o Centro de 
Formação Profis-
sional do Sindica-
to abre nova tur-
ma do curso de Câmbio e Comércio Exterior. 
As aulas são de segunda à sexta, das 19h às 
22h, e abordarão os temas: contratos e ope-
rações de câmbio, empréstimos externos e 
regulamento do mercado de câmbio e ca-
pitais internacionais entre outros. O público 
externo paga R$ 510, enquanto bancários 
sindicalizados pagam apenas R$ 255. Saiba 
mais pelo 3188-5200 ou acesse: bit.ly/2nfU2zi.

TRATAMENTOS ESTÉTICOS
Bancário sindicalizado tem desconto de 20% 
na Clínica Salubre. Os descontos valem para 
a tabela particular em todos os serviços, ex-
ceto cirurgias plásticas. As opções incluem 
acupuntura, nutrição, tratamentos estéticos 
corporais e faciais, além de massagens. A clí-
nica fica na Avenida Campenella, 1.019, em 
Itaquera. Informações: (11) 2047-7491 ou 
2026-1968.

FALE PELO WHATSAPP
Você pode entrar em contato com a gente 
pelo Whatsapp para fazer denúncias e ain-
da receber as notícias mais importantes do 
mundo bancário no seu celular. Para denún-
cias e dúvidas, fale com o nosso SAC: (11) 
97593-7749. Para receber as notícias do Sin-
dicato via WhatsApp, basta adicionar o (11) 
99930-8483 nos seus contatos e enviar ‘Eu 
luto’ que você já estará cadastrado. 

REDES SOCIAIS
Acompanhe todas as notícias, outros convê-
nios, fotos e vídeos das atividades do Sindica-
to no Facebook (Sindicato dos Bancários de 
São Paulo), Twitter (@spbancarios), Instagram 
(@spbancarios) e Snapchat (spbancarios).

          PROGRAME-SE

          PREVISÃO DO TEMPO

18ºC
24ºC

17ºC
29ºC

19ºC
31ºC

20ºC
32ºC

19ºC
28ºC

Novo site do Sindicato está no ar
ter qua qui sex sáb


