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FEEB SP-MS

Itaú implanta fita de caixa com
apenas uma via. É o fim da picada

OOModo Itaú de Fazer é um ver-
dadeiro retrocesso. A última

“inovação” mostra que o banco
aposta no ‘quanto pior, melhor’.

Não bastasse a cobrança por
metas, vendas de produtos, aber-
turas de contas, atendimento rá-
pido para evitar fila, o caixa ago-
ra utiliza uma fita de apenas uma
via. A outrora bobina em duas vias
é coisa do passado. Na prática,
caso o caixa necessite resgatar o
histórico do dia, em função de
uma possivel diferença, será na
melhor das hipóteses, parcial.“É o
fim. A atitude do banco gera in-
segurança aos caixas que não es-
tão tranquilos para desenvolver
seu trabalho”, avalia o diretor do
Sindicato, Mauri Sérgio. Segundo

ele, “no sistema antigo a calcula-
dora ficava registrada na fita; ago-
ra a operação realizada fica so-

mente impressa na via única. Por-
tanto, se o caixa for procurar uma
diferença e pesquisar as ocorrên-

cias na calculadora, não vai en-
contrar nada. O que é um abuso,
pois fica registrado somente as
transações, sem seu histórico na
calculadora”.

Bobinas com duas vias
O Sindicato, observa o diretor

Mauri Sérgio, é favorável a bobi-
na com duas vias. “Como supri-
miu a segunda via, o banco deve
disponibilizar no sistema as ano-
tações registradas na calculadora.
Ou seja, que ao final do dia o cai-
xa possa reconstituir integral-
mente todas as funções registradas
na fita”. O sindicato inclusive
vai reivindicar uma reunião, onde
pretende discutir a revisão, vi-
sando segurança e transparência
nas operações.

Dia de Luta, em março de 2010

CC O N Q U I S T AO N Q U I S T A II

BB paga PLR dia 28

AAo anunciar o melhor resulta-
do em sua história – lucro lí-

quido de R$ 11,7 bilhões em 2010
-, no último dia 17, o Banco do
Brasil informou que vai antecipar
o pagamento da PLR para o dia 28
deste mês. O que atende reivin-
dicação do Sindicato apresentada
no dia 25 de janeiro; afinal pelo
calendário do banco o pagamen-
to seria creditado no dia 16 de
março. O valor total da PLR, re-
ferente ao segundo semestre do
ano passado, será de R$ 840 mi-
lhões, a ser distribuido para apro-
ximadamente 110 mil funcioná-
rios, segundo o BB. No primeiro

semestre de 2010, ainda segundo
o banco, o montante foi de R$ 640
milhões para 108 mil funcioná-
rios.

Para a diretora do Sindicato,
Deborah Negrão, “o resultado his-
tórico, o maior já obtido por uma
instituição financeira nacional,
nos leva a olhar para o funciona-
lismo, que muito se empenha
para cumprir as metas demanda-
das pelo banco. Portanto, merece
o reconhecimento dos seus méri-
tos através de uma política de va-
lorização do salário e da carreira,
que abranja a todo seu corpo fun-
cional, sem exceção”. 

CC O N Q U I S T AO N Q U I S T A I II I

Caixa Federal paga PLR dia 1º

AACaixa Federal informou na
última sexta-feira, dia 18,

que a segunda parcela da PLR,
a PLR adicional e PLR Ex-
tra/Social no dia 1º de março,
conforme previsto no acordo
coletivo.  Segundo o balanço di-
vulgado no último dia 11, a Cai-
xa Federal obteve lucro líquido
de R$ 3,8 bilhões em 2010; um
aumento de 25,5% em relação
ao ano anterior. O lucro superou
a projeção de R$ 2,55 bilhões
feita pelo banco que serviu de
base para o pagamento da an-

tecipação da Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) de
2010. Os empregados têm a re-
ceber a diferença entre os valo-
res das regras básica e adicional
da PLR antecipados pelo banco
e o valor calculado sobre o lucro
efetivamente auferido pela em-
presa em 2010. Será paga tam-
bém a segunda parcela da PLR
Extra/Social, conquista dos em-
pregados na última Campanha
Nacional dos Bancários, bem
como a diferença em relação à
primeira parcela.

Diga NÃO à violência no trabalho.
Fale com o Sindicato
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Pedevistas decidem cobrar direitos na CCP

RReunidos na sede do Sindica-
to no último dia 16, pedevis-

tas e aposentados de 2010 da ex-
Nossa Caixa decidiram reivindicar
direitos não pagos na Comissão de
Conciliação Prévia (CCP), recen-
temente instalada pelo Sindicato
e Banco do Brasil. Entre os direi-
tos a serem pleiteados, a indeni-
zação da Gratificação Variável.
Inclusive nesta quinta-feira, dia
24, haverá Plantão do Departa-
mento Jurídico na sede do Sindi-
cato, no período da manhã, para
receber as reclamações a serem
encaminhadas à CCP.

Além dos direitos não respei-
tados pelo BB, discutiu-se o pla-
no de saúde. A reunião contou
com a participação do ex-conse-
lheiro do Economus, Dejair Bes-
son.

Recadastramento – Termina no próxi-
mo dia 28 o prazo para os participantes
do plano de saúde do Economus faze-
rem o recadastramento de seus de-
pendentes. Basta acessar o site
www.economus.com.br e fazer o login
como usuário.
Credenciamento – Os participantes do
plano de saúde do Economus podem in-
dicar prestadores de serviços para a
rede credenciada. Acesse o citado site.

Reunião na sede do Sindicato

CC A I X AA I X A FF E D E R A LE D E R A L IISindicato apoia
Chapa 1 na Fenae

AAdiretoria do Sindicato apoia a
Chapa 1 – a Chapa do Movi-

mento -, que disputa a eleição
para escolha da nova diretoria da
Fenae (Federação Nacional das
Associações do Pessoal da Caixa
Econômica Federal) no dia 22 de
março. Entre os candidatos da
Chapa 1 à diretoria executiva, cabe
destacar os empregados Pedro
Eugênio (atual presidente), Jair
Pedro e Fabiana Matheus.

Para a diretora do sindicato e da
APCEF São Paulo, Angela Faria, a
Chapa 1 é a continuidade do “tra-
balho bem elaborado e dirigido
aos empregados, fortalecendo as
APCEFs, levando cultura e espor-
te para todo país. Sem falar na par-
ticipação da Fenae na luta pela ga-
rantia e ampliação dos direitos
dos empregados”.

Interditado saguão de agência em Mogi Guaçu

OO relatório de vistoria elabora-
do pelo serviço de engenha-

ria civil da prefeitura de Mogi
Guaçu, emitido no último dia 4,
constata que o forro da agência da
Caixa Federal foi demolido e
aguardava-se a reforma do telha-
do. Como falta “resolver a entra-
da de chuva no telhado”, foi libe-
rado um corredor para acesso à
agência. O saguão, no entanto,
não foi liberado porque apresen-
ta “risco de elementos soltos, telhas
e forro” e requer conserto da par-
te elétrica.

Como divulgamos na edição
anterior, o Sindicato coordenou pa-
ralisação dos serviços naquela
agência, nos dias 3 e 4 últimos,
após constatar que o telhado e for-

ro do auto-atendimento cederam
diante da intensa chuva na vés-
pera, quarta-feira, dia 2, amea-
çando a integridade física de clien-

tes, usuários e empregados. “Es-
tamos acompanhando de perto a
exigida reforma”, destaca o dire-
tor regional Vagner Mortais.

Sindicato paralisou serviços durante dois dias

CC A I X AA I X A FF E D E R A LE D E R A L I II I

Retomada negociação permanente

NNesta sexta-feira, dia 25, os sin-
dicatos retomam a mesa de ne-

gociação permanente com a Caixa
Federal. Em pauta, as pendências
do Plano de Funções Gratificadas
(PFG), o processo de avaliação por
merecimento no âmbito do Plano
de Cargos e Salários (PCS) e as
questões relativas à Comissão de
Conciliação Voluntária (CCV).

Jú
lio

 C
és

ar
 C

os
ta

Jú
lio

 C
és

ar
 C

os
ta

BI/SEEBC



ED I ÇÃO Nº 1286 O BAN CÁR IO 3

Pergunta: Meu cargo é de nível ge-
rencial, dentro da estrutura do Ban-
co. Porém, as atividades que de-
sempenho não são de chefia. Ain-
da assim, trabalho mais de oito ho-
ras diárias e não recebo horas ex-
tras. Isto é correto?
Resposta: A legislação determina
que a jornada de trabalho do ban-
cário é de seis horas diárias. A jor-
nada de oito horas é uma exceção,
e somente é possível desde que o
trabalhador exerça cargo de chefia
ou de confiança e receba gratifica-
ção de função. Nesse caso, a séti-
ma e a oitava hora diária estarão re-
muneradas. Ocorre que é comum
os bancos enquadrarem os em-
pregados nessa regra sem que
seu cargo efetivamente seja de
confiança (evidentemente todo em-
pregado possui a confiança de seu
empregador, aqui se fala de uma
confiança especial, pela qual o em-
pregado tem acesso a informa-
ções estratégicas, do negócio do
Banco, que não são disponíveis aos
demais bancários), exigindo o cum-
primento da jornada de oito horas.
Nesse caso, é necessário entrar
com ação judicial, cobrando o pa-
gamento destas horas como extras;
no caso das horas prestadas além
da oitava, são devidas também, e
devem ser pagas mesmo àqueles
que exercem cargo de confiança e
estão enquadrados legalmente na
jornada de oito horas.

Crivelli Advogados
Associados

Ti re  suas  dúv i das

Jur íd ico

Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para

jorbanc@bancarioscampinas.org.br

Horas extras para
cargo de confiança

BB A N C OA N C O D OD O BB R A S I LR A S I L II

BB A N C OA N C O D OD O BB R A S I LR A S I L I II I

Sindicatos apresentam pauta de
negociação da mesa permanente

RRepresentados pela Comissão
de Empresa dos Empregados

(CEE) e Contraf-CUT, os sindica-
tos retomaram na última sexta-
feira, dia 18, a mesa permanente
de negociação com o Banco o
Brasil. Durante a apresentação
da pauta, os sindicatos sugeriram
a instalação de outra mesa para
debater os planos de saúde e pre-
vidência dos funcionários dos
bancos incorporados (Nossa Cai-
xa). O presidente do Sindicato, Je-
ferson Boava, participou da reu-
nião como representante da Fe-
deração dos Bancários de SP e
MS. Veja a pauta proposta:
PCR – Os sindicatos querem saber
como será apresentado, disponibili-
zado o novo Plano de Cargos e Re-
muneração para consulta dos fun-
cionários.
Previ – Discutir as pendências; entre
elas, regulamento do Plano 1 e Previ
Futuro.

Conselho de Administração – Deba-
te sobre o cumprimento da lei fede-
ral nº 12.353, sancionada em de-
zembro último, que assegura o direito
de eleição de um representante dos
funcionários no Conselho de Admi-
nistração das empresas públicas, so-
ciedades de economia mista, suas
subsidiárias e controladoras em que
a União, direta ou indiretamente,
detenha maioria do capital social
com direito a voto.
Espelho – Simplificar o também cha-
mado holerite, que tem gerado mui-
ta confusão.
Jornada de 6h – Os sindicatos co-
braram uma posição sobre o tema. O
BB informou que ainda não con-
cluiu os estudos.
Sesmt – Abertura de concurso para
preencher as vagas não supridas pelo
quadro interno, ainda neste ano.
Agência complementar– Apresenta-
ção do projeto pelo banco.
BB 2.0 – Os sindicatos querem dis-
cutir como será a reestruturação de

agências. O modelo atual impacta ne-
gativamente nas unidades instaladas
em fóruns.
Ranqueamento – Os sindicatos não
concordam com a disponibilização
dos dados das vendas no sistema,
pois gera nociva disputa. Sem falar na
exposição dos funcionários.
Assédio moral – O BB negou aderir
ao programa de prevenção de confli-
tos no ambiente de trabalho, recen-
temente formalizado entre os sindi-
catos e os bancos, incluindo a Caixa
Federal.

Para o presidente Jeferson, a
pauta apresentada deve ser esgo-
tada neste primeiro semestre, an-
tes da Campanha Nacional dos
Bancários. “As principais reivin-
dicações estão colocadas na mesa.
Agora esperamos que o banco te-
nha disposição e seriedade para
debater, entre outros temas, o
PCR, BB 2.0 e o ranqueamento.
Agilidade é fundamental”.

Jeferson Boava, presidente do Sindicato, participa de reunião com BB

Previ paga participante do Plano 1

AASuperintendência Nacional de
Previdência Complementar (Pre-

vic) aprovou no último dia 15 o novo
regulamento do Plano 1 da Previ ne-
gociado com o Banco do Brasil pelas
entidades representativas do funcio-
nalismo do BB, entre elas os sindica-
tos, que trata da distribuição do su-
perávit fundo de pensão.

Com essa decisão, o primeiro pa-
gamento aos aposentados e pensio-

nistas foi creditado na sexta-feira 18
- serão pagas 14 parcelas de Benefí-
cio Especial Temporário (as 12 pre-
vistas mais duas referentes a janeiro
e fevereiro de 2011), descontados o Im-
posto de Renda e a contribuição para
a Cassi.

A Previc era a última instância de-
cisória que faltava para avalizar o
acordo, aprovado pelos participantes
do Plano 1 na consulta realizada

entre 9 e 15 de dezembro último e de-
pois pelo Conselho Deliberativo e
pela Diretoria Executiva da Previ,
pelo Conselho Diretor do BB, pelo De-
partamento de Coordenação e Go-
vernança das Empresas Estatais
(Dest), do Ministério do Planejamen-
to e pelo Ministério da Fazenda.

Avaliação
Na avaliação da diretora Deborah

Negrão, “todo o processo é resultado

de um esforço conjunto que culminou
num acordo entre as entidades re-
presentativas do funcionalismo, sob
coordenação da Contraf-CUT. Apesar
da demora na aprovação pelos órgãos
públicos responsáveis, o acordo é
uma importante conquista dos asso-
ciados do Plano 1, fruto do árduo tra-
balho dos representantes que se em-
penharam na negociação pela distri-
buição do superávit”.

Agnaldo Azevedo



FARMÁCIA DO SINDICATO

Serviço de Entrega
em Campinas

Taxa: R$ 3,00. Ligue 3731-2688

Confira nossos preços. Desconto de até 35%

Remédio Farmácia do Sindicato Preço de Tabela

Hipoglós pom. 135 grs R$ 13,87 R$ 18,49

Cialis 20 com 2 R$ 56,06 R$ 80,08

Advil c/ 8 cps 400 mg R$ 10,52 R$ 14,03

Tamarine 250 grs R$ 34,91 R$ 46,55

Tudo em duas vezes, sem juros: cheque 30/60 dias
Pagamento à vista com cartões Visa e Mastercard

CC L U B EL U B E

Inscrição para Torneio 57 anos termina nesta semana

OOprazo de inscrição para Tor-
neio de Futebol Soçaite e

Tênis de Campo, em comemora-
ção aos 57 anos de fundação do
Sindicato, termina nesta quarta-
feira, dia 23. Já o Torneio será rea-
lizado no Clube nos dias 26 e 27
deste mês.

As inscrições devem ser feitas
no setor de Atendimento do Sin-
dicato (sede) ou via e-mail para es-

portes@bancarioscampinas.org.br.
Sindicalizado e convidado

Soçaite: 12 atletas por time; ban-
cários sindicalizados e convida-
dos. Neste caso, no máximo dois
atletas.
Tênis: individual. O sindicaliza-
do pode inscrever um convidado.
Participe. Comemore os 57 anos
do Sindicato, fundado no dia 27
de fevereiro de 1954.

CC A R N A V A LA R N A V A L

Dias 6 e 8 de março, caia na folia

OOSindicato realiza nos dias 6
e 8 de março (domingo e ter-

ça-feira), no Clube, Matinê de
Carnaval. Animada pelo grupo
Nossa Banda, a folia será no pe-
ríodo das 14h às 18h. Haverá dis-
tribuição de confetes e serpentinas.
A criança fantasiada receberá me-
dalha de participação no domin-
go, dia 6.

Happy Hour da Mulher
Em comemoração ao Dia In-

ternacional da Mulher (8 de mar-
ço), o Sindicato promove Happy
Hour no dia 3, das 19h às 22h,
com a banda Mulheres Brasileiras.
Os convites podem ser adquiridos
na sede ou no Clube até dia 25
deste mês. Bancário sindicalizado
tem direito de levar até três con-

vidados. Valor: R$ 15,00 (indivi-
dual). Estão inclusos bebidas e co-
mida.
Clube fechado  - O Clube estará
fechado na quarta-feira de Cinzas,
dia 9. Em função do Carnaval es-
tará aberto na segunda-feira, dia
7. Dentro do calendário normal, o
Clube fecha às segundas-feiras
(folga dos funcionários).

Melhorias – Cabe destacar que fo-
ram disponibilizadas lixeiras para
reciclagem, instaladas placas de
sinalização e iluminação no es-
tacionamento. “Nosso objetivo é
um só: serviços com qualidade vi-
sando o conforto do bancário sin-
dicalizado e sua família”, observa
a diretora de Patrimônio, Patrícia
Delgado.

C PA  1 0 / 2 0C PA  1 0 / 2 0

Curso preparatório para exame da Anbima

EEm março o sindicato promove
novo curso preparatório ao

exame de certificação da Asso-
ciação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiros e de Ca-
pitais (ANBIMA), nas modalida-
des CPA 10 e CPA 20, em Campi-

nas. O curso, a ser ministrado por
professores certificados, será rea-
lizado no período de 19 de mar-
ço a 30 de abril, sempre aos sá-
bados. O valor do curso, incluin-
do material de apoio, é de R$
680,00 (4 parcelas de R$ 170,00)

para bancário sindicalizado e R$
900,00 (2 de R$ 450,00) mais R$
50,00 de taxa de inscrição para
não sindicalizado. As inscrições
devem ser feitas na sede do sin-
dicato até o dia 4 de março.
Informações: 3731-2688 ou aten-

dimento@bancarioscampinas.org.
br. Vale ressaltar que o curso será
ministrado com no mínimo 25
alunos.
Livro de apoio: Mercados de In-
vestimentos Financeiros, de Iran
Siqueira, editora Atlas.

Moto Dafra Kansas
Vendo, 150, 2008, preta, ótimo es-
tado. 10 mil km. Tratar com Marcelo.
Fone: (19) 9248-9107.

Ford Ka 99
Vendo, cinza, vidros/travas elétri-
cos, desembaçador traseiro. Exce-
lente estado. Tratar com Alexandre.
Fones: (19) 3829-3560 e 9258-9052.

Fox 1.0
Vendo, prata, 4 portas, trio elétrico,
rodas liga leve, som MP3, excelente
estado de conservação. R$
22.500,00. Tratar com Wendel. Fones:
(19) 9248-6707 e 3861-5292.

Palio ED 97/98 1.0
Vendo, branco, para-choque na cor,
limpador/desembaçador traseiro,
som CD/USB, 2 portas. Valor: R$
8.500,00. Aceito proposta. Tratar

com Sandro. Fones: (19) 9266-4259
e 3255-3622.

Parati CL 1.6
Vendo, vinho, gasolina 92/92, docu-
mentado, pneus novos, revisada.
Linda. R$ 8.900,00. Tratar com Divi-
no. Fones: (19) 9661-3701 e 3276-
5717.

Gol 95 1000
Vendo, revisado, som, dois alarmes,
pneus novos, rodas. Cor: branco,
impecável, IPVA 2011 pago.
R$11.500,00.Tratar com Renato.
Fone: (19) 8168-0789.

Apto na Praia Grande
Alugo. Carnaval, temporada e final de
semana. 2 dormitórios, frente para o
mar, com sacada. Pé na areia. Lindo.
Tratar com Lúcia. Fones: (19) 9234-
3557 e 3229-6357.
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