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Com o tema ‘Resistência tem 
Nome de Mulher’, as mulheres 
irão às ruas em todo Brasil no 
domingo 8 de março, Dia In-
ternacional da Mulher. Os atos 
serão em defesa da democra-
cia, da educação, da saúde, dos 
empregos, pelo fim do femini-
cídio e contra o desmonte das 

políticas sociais.
Em São Paulo, a concentração 

será a partir das 14h, na Av. 
Paulista 1853, em frente ao Par-
que Mário Covas (a duas qua-
dras do Masp). Mas bancárias 
se reunirão um pouco antes, às 
13h, no Espaço Cultural Lélia 
Abramo (Rua Carlos Sampaio, 

305, ao lado do metrô Brigadei-
ro), e de lá partem em marcha 
para o local do ato. 

“O Brasil está entre os países 
com maior taxa de feminicídios. 
Além da violência física, as 
mulheres também são as que 
mais sofrem com o desmonte 
do Estado e de suas políticas 
públicas, como saúde e educa-
ção. Por isso, nesse momento 
de inúmeros ataques à cida-
dania, nós bancárias vamos 
às ruas junto com as demais 
trabalhadoras para defender a 
soberania nacional, os bancos 
públicos que são fundamentais 
para o desenvolvimento do pa-
ís, a democracia que está ame-
açada e melhores condições de 
trabalho nos bancos. Convido 
as bancárias de bancos públi-
cos e privados a se juntarem a 
nós”, conclama a presidenta do 
Sindicato, Ivone Silva.

Ivone lembra que este ano 
as bancárias tiveram uma im-
portante conquista. Em mesa 
de negociação, no dia 19 de 
fevereiro, a Fenaban (federação 
dos bancos) acatou proposta do 
Comando Nacional dos Bancá-
rios e aceitou criar um canal de 
atendimento a bancárias víti-
mas de violência. “Pretendemos 

Mulheres vão às ruas neste domingo, 8 de março,
por direitos, em defesa da democracia e pelo fim
da violência. Em São Paulo, ato será na Av. Paulista

VEJA ALGUMAS DAS
ATIVIDADES DO MÊS
DA MULHER

DIA 5 – 11H ÀS 15H
Abertura da Caravana das Mulheres 
Aula pública com atividade cultural

na escadaria do Teatro Municipal

DIA 8 – 14H
Ato Unificado na Avenida Paulista

DIA 14
Protesto pelos dois anos do assassi-
nato de Marielle Franco (divulgação 

das atividades em breve)

DIA 18
Dia Nacional de Luta em Defesa do 

Serviço Público, Estatais, Emprego e 
Salário, Soberania, Defesa da Ama-
zônia e Agricultura Familiar (mais 

detalhes em breve)

CONFIRA OUTROS EVENTOS DO 
MÊS NO BIT.LY/MÊS-MULHER

assinar esse acordo ainda em 
março. A ideia é criar mecanis-
mos para amparar as bancárias 
que muitas vezes acabam so-
frendo caladas”, diz a dirigente, 
que é uma das coordenadoras 
do Comando.

A dirigente destaca ainda que 
o Sindicato tem uma iniciativa 
pioneira nesse sentido: possui 
plantão jurídico para atendi-
mento a mulheres vítimas de 
violência doméstica. Saiba mais 
no bit.ly/juridico-mulher.

Além do ato no domingo 8, as 
mulheres também participam 
de protesto que cobra justiça 
pelo assassinato da vereado-
ra Marielle Frando, no dia 14, 
quando o crime completa dois 
anos; e se juntam à grande mo-
bilização nacional do dia 18, 
Dia Nacional de Luta em Defesa 
do Serviço Público, Estatais, 
Emprego e Salário, Soberania, 
Defesa da Amazônia e Agricul-
tura Familiar, chamado pela 
CUT e demais centrais. 
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Os usuários da Cassi ele-
gerão, de 16 a 27 de março, 
o novo diretor de Planos de 
Saúde e Relacionamento 
com Clientes e membros dos 
Conselhos Fiscal e Deliberati-
vo. O Sindicato apoia a chapa 
Viver Cassi, que concorrerá 
com nº 4 para Diretoria e 
Conselho Deliberativo, e nº 
33 para Conselho Fiscal. 

A chapa atuará em defesa 
da solidariedade na Cassi: 
mesmo atendimento para 
todos, conforme a necessi-
dade de cada um. Quem ga-
nha mais paga mais. Quem 
ganha menos paga menos. E 

o BB continua responsável 
pelo custeio de todos.

“Os membros da Chapa 
Viver Cassi sempre atua-
ram na defesa dos direitos 
dos associados. Todos os 
integrantes têm experiência 

de gestão no BB e nas en-
tidades representativas dos 
trabalhadores da ativa e 
aposentados. Além disso, a 
chapa é apoiada pela maio-
ria dos sindicados e enti-
dades associativas”, afirma 

João Fukunaga, coordena-
dor da Comissão Executiva 
dos Funcionários.

É possível votar pelo www.
cassi.com.br, pelo App Cassi 
ou terminais de autoatendi-
mento do BB. Os da ativa 
também podem votar pelo 
SISBB.

Algumas propostas – 1. Re-
duzir os percentuais de copar-
ticipação (retornar aos valores 
cobrados antes de 2018); 
2. Mais medicamentos pelo 
menor custo; 3. Política de 
acompanhamento permanen-
te de pacientes com doenças 
crônicas ou oncológicas; 4. 
Fortalecer o Programa de 
Saúde Ocupacional; 5. Cen-
tral Clínica 24 horas (Online) 
– equipes médicas para orien-
tar os associados em caso de 
emergência. 

O balanço dos cinco maio-
res bancos (Itaú, Bradesco, 
Santander, Caixa e BB) mostra 
que o lucro acumulado em 
2019 atingiu R$ 108,0 bilhões, 
30,3% mais que em igual perí-
odo do ano passado.

A rentabilidade destes 
bancos gira na casa dos 20%, 
isso significa que a cada cin-
co anos o lucro dos bancos é 
capaz de dobrar o patrimônio 
destas instituições. E, mesmo 
com a economia estagnada, 
os bancos retomaram sua ren-
tabilidade a um patamar mais 
alto que em 2014.

Os cinco juntos arrecada-
ram R$ 142,4 bi com receita de 
prestação de serviços mais ta-
rifas bancárias, em 2019, com 
alta de 6,5% em doze meses. 
O Santander, por exemplo, 
apenas com o que arrecada 
com tarifas cobre praticamen-
te duas vezes suas despesas 
de pessoal. 

Os bancos continuam au-
mentando lucros, com alta 
rentabilidade sendo dividida 
somente para seus acionistas, 
sem se preocupar com redu-
ção de tarifas para clientes, e a 
valorização de seus trabalha-
dores. Em 2019 os dividendos 
pagos aos acionistas soma-
ram R$ 58 bilhões, 
um crescimento 
de 57% em rela-
ção a 2018!

Ivone Silva
Presidenta do 

Sindicato

AO LEITOR

Lucro para 
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Os empregados da Caixa 
estão em luta contra a re-
estruturação e na defesa da 
Caixa 100% Pública. No 
último dia 27, junto com 
trabalhadores do BB, vesti-
ram preto e participaram de 
reuniões de mobilização.

“Essa desestruturação não 
é só na Caixa e no BB. É no 
serviço público. No caso da 
Caixa e BB, esse processo 
vai além, com presidentes 
colocados nessas instituições 
para desmontá-las com rees-
truturações. Nós, bancários, 
não só somos os mais afeta-
dos, mas também somos os 
que têm mais informações. 
É nosso dever dialogar com a 

população e lutar para man-
ter não só nossos direitos, 
mas também o direito dos 
brasileiros de ter intactas es-
sas empresas”, diz a dirigen-
te do Sindicato e empregada 
da Caixa, Vivian Sá.

“É fundamental que o 
empregado tenha consciên-
cia do que está acontecendo 
no país. Os altos preços da 
gasolina e diversos produ-
tos. Nos bancos públicos 
não é diferente. A política 
de redução dos juros por 
meio dessas instituições está 
sendo sucateada, no caso da 
Caixa com a venda de  suas 
partes mais rentáveis e com 
sucateamento da concorrên-

cia com bancos privados”, 
acrescenta o diretor do Sin-
dicato e coordenador da 
CEE/Caixa, Dionísio Reis.

Os próximos passos da luta 
estão definidos. Bancários da 
Caixa e BB participarão do 
Dia de Defesa dos Bancos 
Públicos e dos Direitos, no 
dia 10, e se somarão a outras 
categorias no Dia de Defesa 

do que é Público, dia 18. 
“No dia 10 teremos reu-

niões em unidades de todo 
país para fazermos a con-
sulta para que no dia 18 
os empregados da Caixa 
estejam juntos com demais 
categorias em defesa do pa-
trimônio dos brasileiros e da 
soberania nacional”, concla-
ma Dionísio. 

Contra reestruturação, luta continua!
Junto com bancários do BB, empregados da 
Caixa vestiram preto no dia 27; novos atos 
estão marcados para os dias 10 e 18

CAIXA FEDERAL

Sindicato apoia Chapa Viver Cassi
Viver Cassi concorrerá 
com o nº 4 para 
Diretoria e Conselho 
Deliberativo, e nº 33 
para Conselho Fiscal

BANCO DO BRASIL

/spbancarios /spbancarios



3Folha Bancária

A Faculdade 28 
de Agosto está com 
turmas abertas, com 
início em março, 
para diversos cursos 
especialmente de-
senvolvidos para a 
qualificação do pro-
fissional bancário. E 
o melhor: bancários 
sindicalizados têm 
50% de desconto.

Estão previstas turmas de Aná-
lise de Crédito, com início no dia 14 (aos sábados, das 
8h às 13h) e 16 (de seg a qui, das 19h às 22h); CPA-10 
(preparatório para Anbima), com início no dia 14 (das 
19h às 22h30); CPA-20 (preparatório para Anbima), 
também iniciando no dia 14 (aos sábados, das 9h às 
17h); Matemática Financeira, com início no dia 16 
(das 19h às 22h); e CEA, com início no dia 30 (das 
19h às 22h30).

Fácil e rápido – Inscrever-se no curso do seu interesse 
na Faculdade 28 de Agosto ficou muito mais fácil. Bas-
ta acessar loja.spbancarios.com.br. Você escolhe seu curso, 
coloca no carrinho, preenche os dados e faz o pagamento, 
tudo no mesmo espaço. 

Garanta sua vaga
nas turmas de março

CURSOS
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Muitos bancários do Bra-
desco estão procurando o 
Sindicato com dúvidas sobre 
o ações judiciais coletivas, im-
petradas pela entidade, sobre 
desconto irregular do vale-
-transporte (VT) e adicional 
de periculosidade.

Confira a seguir um resu-
mo do andamento das duas 
ações.

VT – A ação que questiona a 
base de cálculo utilizada pelo 
Bradesco para desconto do VT 
foi vitoriosa. Assim, já foi ini-
ciada a fase de cumprimento 

da decisão para o pagamento 
dos valores.

A sentença vale para todos os 
bancários do Bradesco situados 
na base do Sindicato. No mo-
mento, ainda não há necessida-
de de apresentar qualquer do-
cumentação. O processo está 
na fase de apuração de valores 
e identificação dos empregados 
que foram lesados. Ainda não 
há previsão de quando o paga-
mento será efetivado.

A cláusula 21 da CCT de-
termina desconto de 4% do 
salário básico. O Bradesco, no 
entanto, vinha efetuando o 

desconto de 4% sobre a remu-
neração integrada às gratifica-
ções de função.

Periculosidade – A ação 
que cobra pagamento de adi-
cional de periculosidade aos 
bancários dos prédios Prata 
e Cinza da Cidade de Deus, 
que trabalharam no local en-
tre 2010 e 2016, foi vitoriosa 
em todas instâncias em que já 
foi julgada.

Sentença proferida, em 
2017, determinou pagamento 
do adicional (30%) para ban-
cários que desempenharam 

funções nos prédios no perí-
odo. Em junho de 2018, o 
Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT) manteve a decisão de 
1ª instância, com reflexos nas 
verbas salariais (FGTS, férias e 

décimo terceiro salário). Deci-
são essa mantida pelo Tribunal 
Superior do Trabalho (TST). 
Entretanto, ainda cabe recurso 
pelo banco. 

Situação das ações de VT e Periculosidade
Ação sobre desconto do Vale Transporte está em fase de cumprimento 
de sentença; já na ação sobre periculosidade ainda cabe recurso

BRADESCO

Os funcionários da Tor-
re Santander elegerão nova 
Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (CIPA) 
entre 10 e 13 de março. O 
Sindicato indica voto em 
candidatos comprometidos 
com os interesses dos ban-
cários: Agnes de Almeida 
Queiroz (11° Andar), Gil-
mar Alexandre da Silva (11° 
Andar) e Marco Antônio 
Villas Boas (22° Andar).

Conheça as propostas em 
bit.ly/CipaTorreSantander.

Para votar acesse a Intranet, 
em seguida Portal RH, Nossa 
Oferta para você, Seu Equilí-
brio, Segurança do Trabalho 

e, finalmente, Cipa.
A Cipa é um instrumento 

para cobrar das empresas me-
didas que previnam acidentes 
e assegurem ambiente de tra-
balho adequado.

O cipeiro tem entre suas 
funções conscientizar em-
pregados sobre a gravidade 
das doenças ocupacionais; 
lutar por ações de prevenção 
às LER/Dort; fiscalizar as 

normas de segurança; empe-
nhar-se pelos direitos dos tra-
balhadores afastados ou que 
retornam após licença.

São atribuições da Cipa 
realizar Semanas Internas de 
Prevenção de Acidentes; exi-
gir notificações de doenças e 
acidentes de trabalho; ativida-
des sobre saúde mental; escla-
recer sobre riscos e segurança 
no trabalho. 

Vote para eleger a
nova Cipa da Torre
Sindicato apoia Agnes 
Queiroz, Gilmar da 
Silva e Marco Villas 
Boas; pleito será entre 
10 e 13 de março

SANTANDER

+ bit.ly/BradescoAcoes
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BANCÁRIO
TAMBÉM
É ARTE
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O Brasil já confirmou 2 ca-
sos de coronavírus e até as 18h 
de segunda 2, já havia 433 casos 
suspeitos no país. O secretário 
de Saúde do Sindicato, Carlos 
Damarindo, destaca que os ban-
cos devem seguir procedimentos 
recomendados pela Vigilância 
Sanitária. Ele ressalta que a prin-
cipal preocupação da entidade é 
em locais com grande concentra-
ção de bancários.

“Será que o Brasil, com a PEC 
do teto dos gastos e o sucateamen-
to do SUS nos últimos anos, está 
preparado para o enfrentamento 
do coronavírus? Nós temos na 
base do Sindicato prédios com 
10 mil, 12 mil trabalhadores. É 
fundamental que os bancos; por 
meio do Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho (SESMT), 
que é um grupo de profissionais 
da área da saúde que atua dentro 
das empresas; sigam as recomen-
dações da Vigilância Sanitária e 

tenham responsabilidade e sensi-
bilidade no intuito de preservar 
os bancários”, salienta o dirigente.

Damarindo lembra que a dimi-
nuição de recursos públicos do 
governo para a Saúde, estabeleci-
da pela PEC, é sentida pela po-
pulação desde o governo Temer, 
principalmente em ocasiões de 
surtos de doenças, como o da 
febre amarela, em 2018, e do sa-
rampo, no ano passado. “Agora, 

com o governo Bolsonaro, há me-
nos médicos e investimentos.”

Em 2019 a saúde deixou de re-
ceber R$ 9 bi do governo federal. 
“Temos, desde o governo Temer, 
o congelamento dos gastos em 
saúde por 20 anos, segundo de-
termina a PEC, o que impacta 
diretamente na saúde pública e 
será sentido em maior escala ago-
ra com a chegada do coronavírus 
ao Brasil”, acrescenta. 

Bancos devem seguir orientações
da Vigilância Sanitária

Para secretário de Saúde do Sindicato, prioridade é preservar os bancários, 
principalmente os lotados em locais com grande concentração de trabalhadores

CORONAVÍRUS
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Até o dia 3 de abril, você con-
fere a exposição Religare, 
do artista plástico e ban-
cário aposentado Claudio 
Rocha, que está em cartaz 
no hall do Edifício Martinelli 
(R. São Bento, 413, Centro), 

sede do Sindicato. A mostra é composta de 
peças artísticas com conceitos abstratos, a 
partir da utilização de tinta acrílica, aquarela, 
lápis de cor aquarelado e pastel oleoso. En-
trada gratuita.

Ainda dá tempo de se 
inscrever no Torneio de 
Pôquer dos Bancários, 
que acontece no dia 
28 de março! A taxa é 
de R$ 25 para sócio e 
R$ 70 para não sócio. 
As inscrições são onli-
ne através do link: bit.ly/PoquerBanc. No va-
lor está incluso também o serviço de buffet; 
bebidas serão vendidas à parte. As vagas são 
limitadas, então não perca tempo! 

APRENDA OUTRA LÍNGUA
Bancários sindicalizados pa-

gam menos em diferentes 
escolas de idiomas. A 
Uptime Comunicação 
e Inglês oferece 40% 
de desconto para o 
curso de 12 meses, em 

horário flexível e turmas 
reduzidas. Já na Yázigi, só-

cios têm 20% de desconto no 
ato da matrícula e 30% nas mensalidades 
em todas as unidades. Confira mais opções 
em: bit.ly/Descontoidioma.

qua qui sex sáb dom


