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Vera Saba retornou suas atividades na Presidência do Sindicato dos Bancários, e assumiu como 
Vereadora na Câmara Municipal de Taubaté no dia 1° de Janeiro. Com mais de dezesseis anos no 
movimento sindical, usará sua experiência para encarar esse novo desafio, representando o povo e 
os bancários no poder legislativo encaminhando demandas e apoiando projetos. Em entrevista,  Vera 
comenta sua expectativa e planos para 2013.

PLR não terá desconto do 
Imposto de Renda
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Forte atuação do Sindicato 
resulta em reintegração

O Santander demitiu em dezembro diversos funcio-
nários com mais de vinte anos de trabalho sem justifi-
car o real motivo das demissões, já que o banco não 
passava por crise no Brasil e obteve ótimo desempenho 
nos lucros, faturando mais de R$ 5 bilhões em 2012. 

Em Taubaté, quatro bancários foram desligados.  E 
por meio da forte atuação do Sindicato o Santander 
reintegrou ao quadro de funcionários, um bancário que 
possui doença ocupacional, e não havia registro de 
afastamento na empresa sobre o problema de saúde. 
“Essa reintegração administrativa mostra o empenho 
do Sindicato na defesa dos direitos dos trabalhado-
res, é importante também que o bancário comunique 
o banco quando houver problemas de saúde e que 
mantenha atualizados os exames de rotina.”, ressalta 
Maria Isabel dos Santos,  Diretora de Saúde.  

Já os outros bancários, dois ainda não homologaram 
a demissão e o terceiro se encaixa ao acordo realizado 
pelo Santander, que visa um salário nominal ao traba-
lhador que tem menos de 10 anos na empresa e seis 
meses de vale-alimentação.

“Nosso Sindicato tem se destacado com excelente 
desempenho na secretária de saúde, estamos a dis-
posição dos bancários para prestar atendimento de 
qualidade a nossa categoria.”, comenta Vera Saba, 
Presidente do Sindicato de Taubaté e Região.

Vera Saba volta às ati vidades como Presidenta do Sindicato e assume como vereadora em Taubaté

 Quando iniciou sua trajetória política?

Vera Saba: Tive como grande exemplo minha mãe , que 
atuava em movimentos sociais e desde criança me levava 
para acompanhar as ações. Aos 15 anos participando de 
Grupos de Jovens fui desenvolvendo o desejo de lutar por 
uma sociedade melhor, quando iniciei a Faculdade  ingres-
sei no Movimento Estudantil, como bancária fui convidada 
a participar do Movimento Sindical, base política forte que 
levou-me a representar nossa cidade como vice-prefeita 
(2009-2012), e atualmente eleita vereadora.   

 
Qual será sua bandeira de luta na
 Câmara Municipal de Taubaté?

Vera Saba: Lutar pela moralidade pública, pois os tauba-
teanos sofreram com a gestão anterior. Promover a poten-
cialização humana e a cidadania para a ruptura da cultura 
assistencialista, que favorece a prática  corruptível. Apro-

var projetos “INESQUECÍVEIS”, que garantam  qualidade 
de vida e a “Felicidade Coletiva do Povo Taubateano”. 

 
Quais as expectativas para 2013, como 
Presidenta no Sindicato dos Bancários?

Vera Saba: Primeiro quero agradecer e honrar a confiança 
dos bancários que me apoiaram efetivamente para con-
quistarmos esta vitória, que  representa trazer mais força 
para nossa categoria, pois podemos juntos integrar nossas 
lutas específicas aprovando projetos de lei que afetam di-
retamente a vida dos trabalhadores bancários, dialogando 
com a sociedade e implantando projetos sociais focados no 
resgate da dignidade da pessoa humana. Existem inúme-
ros bancários que já participam de frentes sociais e entida-
des, queremos identificar e somar esforços, este é o nosso 
mandato e queremos ouvir propostas, sugestões e idéias, 
para que este marco represente também mudanças signifi-
cativas na cidade onde moramos, vivemos e trabalhamos.

Ca
rlo

s S
ob

re
ira

Posse da Vereadora Vera Saba

Diretora de Saúde Maria Isabel



de R$ 6.00,01 a R$ 9 mil será tri-
butada em 7,5%. De R$ 9.000,01 
a R$ 12 mil o desconto do IR será 
de 15%, e de R$ 12.000,01 a R$ 
15 mil será de 22,5%. Apenas va-
lores acima de R$ 15 mil terão tri-
butação de 27,5%.

Editorial

Queridos Bancários (as),

Venho desejar a 
todos um ano re-
pleto de realizações, saúde e paz!. 
Agradecer a con� ança que vocês 
depositaram no meu trabalho, 
para que eu pudesse representá-
-los no Poder Legislativo, lutarei 
por qualidade de vida, moralidade 
pública promovendo  a cidadania. 
No sindicato retornei as atividades 
na Presidência, com a certeza de 
que será um ano de muitas con-
quistas e fortalecimento para a 
nossa categoria.

E já iniciamos 2013 com excelen-
tes resultados. Reintegramos um 
dos bancários que foi demitido em 
dezembro pelo banco Santander, o 
bancário apresenta doença ocupa-
cional e com atendimento desen-
volvido pela Secretaria de Saúde, 
por meio da Diretora Maria Isabel, 
voltou para o quadro de funcioná-
rios da empresa e está em tratamen-
to. E continuaremos  com essa forte 
atuação, não mediremos esforços 
para defender a categoria exigindo 
o cumprimento da Convenção Cole-
tiva de Trabalho (CCT), combatendo 
as metas abusivas e desrespeito no 
ambiente de trabalho.

Outra boa notícia aos bancários 
foi o anúncio do Governo, sobre 
a medida provisória que isenta os 
trabalhadores de pagar imposto 
de renda (IR) sobre a Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR), de 
até R$ 6 mil com tabela progressi-
va. Isso representa grande avanço 
político, capaz de defender os in-
teresses trabalhistas, mobilizando 
o nosso Sindicato e outros do país.

Presidenta do Sindicato dos Bancários 
de Taubaté e Região

Vereadora (PT)

Vera Saba

PLR não terá desconto do Imposto de Renda
No dia 26 

de dezembro 
de 2012 foi 
publicado no 
Diário Oficial 

da União, a Medida Provisória nº 
597, assinada pela presidenta 

BB altera plano de funções comissionadas 
e desrespeita todo o quadro de funcionários

Carteira de Associado
Todos os Bancários 

Sindicalizados tem des-
contos e ofertas es-
peciais nas principais 

empresas de Taubaté e Região, 
basta apresentar a carteira de 
associado para adquirir o des-
conto. Confira as empresas par-
ceiras através do nosso portal 
(www.bancariostaubate.com.br).

E o bancário que ainda não 
fez o recadastramento com foto, 
procure o Diretor Humberto Faria 
responsável pela confecção das 
carteirinhas.

Dilma Rousseff,  que a PLR rece-
bida não terá mais o desconto do 
imposto de renda. 

Essa medida  entrou em vigor no 
dia  1º de janeiro de 2013, e os va-
lores até R$ 6 mil reais terão isen-
ção total do valor. E a PLR acima 

A imposição do novo pla-
no pelo BB fere o princípio 
do diálogo entre as partes, 
em flagrante desrespeito 
aos trabalhadores que, nes-
te momento, enfrentam uma 
série de questionamentos, sem 
saber quais podem ser os reflexos 
sobre seu futuro profissional.

Há tempos, o movimento sindical 
bancário luta pelo respeito à jorna-
da de seis horas para toda a cate-
goria, conforme prevê a legislação. 
Mas, ao longo dos anos, os bancos 
criaram uma série de subterfúgios 
para prorrogar a carga horária de 

seus empregados.
No BB, o respeito à jorna-

da de seis horas sem redu-
ção salarial transformou-se 
em eixo de luta nas últimas 
Campanhas Nacionais até 

que, em 2012, o banco assumiu 
o compromisso de rever a situa-
ção. Só que agora o banco o faz 
de maneira totalmente autoritária, 
sem levar em conta de que se tra-
tam de medidas que mexem com 
a vida das pessoas. 

O plano imposto pelo BB pode 
esconder armadilhas, as quais só 
tendem ser descobertas ao longo 

do tempo. Por isso, a importância 
de os funcionários ficarem atentos 
às orientações dos sindicatos e da 
FETEC/CUT-SP.

Mesmo a decisão de aderir ou 
não ao termo de seis horas seja 
individual, a única maneira de en-
frentar o autoritarismo do banco é 
por meio da atuação coletiva. Por 
isso, a importância dos funcioná-
rios do BB seguirem juntos com o 
sindicato.

O sindicato dos bancários estu-
da a possibilidade de realização de 
plenárias com o funcionalismo para 
aprofundamento deste debate.
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Expediente 

Bradesco reduz postos de trabalho
O Bradesco obteve lucro líquido 

ajustado de R$ 11,523 bilhões em 
2012, o que significa um cresci-
mento de 2,9% com relação ao ano 
anterior, mesmo com a redução de 
juros e spreads e com o aumento de 
15,31% das Provisões para Deve-
dores Duvidosos (PDD) para uma 
inadimplência superior em apenas 
0,2 pontos percentuais (de 3,9% 
para 4,1%) no período.

Apesar do aumento do lucro bi-
lionário, o Bradesco fechou 1.299 
postos de trabalho no ano passado, 
segundo o balanço da instituição fi-

nanceira anunciado. O Bradesco é o 
primeiro banco a divulgar os resulta-
dos de 2012.

O corte de vagas aumenta a pre-
ocupação dos bancários com o em-
prego, já que o Banco tem condições 
de ampliar mais postos e melhorar a 
qualidade de trabalho. 

Vera Saba


