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Conferência Interestadual discute Campanha
Júlio César Costa

Federação dos Bancários de
SP e MS realiza a Conferência Interestadual nos dias 30 deste mês e 1º de julho, na colônia de
férias da Usceesp, em Suarão,
Itanhaém. Na pauta quatro temas da Campanha Nacional 2011:
1) Emprego e Remuneração, 2) Segurança Bancária, 3) Saúde e
Condições de Trabalho e 4) Sistema Financeiro Nacional. As resoluções da Interestadual serão
apresentadas na 13ª Conferência
Nacional dos Bancários, a ser realizada nos dias 30 e 31 de julho
em São Paulo, ocasião em que a
categoria irá debater e votar a
pauta de reivindicações. Em preparação à Conferência Interestadual, a Federação realizou em
maio último e neste mês quatro
encontros, sendo dois por bancos
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Conferência em Suarão, em junho de 2010

(BB e Caixa Federal) e dois temáticos. O primeiro foi sobre Assédio Moral, Saúde e Condições de
Trabalho, em Caraguatatuba, no
dia 12 de maio; o segundo, Encontro de Dirigentes Sindicais do

Banco do Brasil, em Jaú, no dia 21
de maio; o terceiro, Encontro de
Dirigentes Sindicais da Caixa Federal em Campinas, no dia 28 de
maio; e o quarto, Encontro sobre
Terceirização e Segurança, em

Sorocaba, no último dia 16.
Congressos do BB e CEF
O Sindicato realiza no dia 28
deste mês, na sede, encontros do
Banco do Brasil e da Caixa Federal, às 18h30. Ambos são preparatórios aos congressos nacionais,
a serem realizados nos dias 9 e 10
de julho, em São Paulo. No Encontro do BB serão eleitos os delegados ao 22º Congresso Nacional e serão empossados os delegados sindicais eleitos em pleito
realizado entre os dias 15 e 17 últimos. No Encontro da Caixa Federal serão escolhidos os delegados ao Encontro organizado pela
Federação dos Bancários de SP e
MS, a ser realizado no dia 2 de julho. Neste último fórum, serão
eleitos os delegados ao 27º Conecef.

ORGANIZAÇÃO

Sindicato lança Campanha de Sindicalização
Sindicato lança nesta semana nova Campanha
de Sindicalização. Será distribuído um folheto especial com
a história da entidade, as principais lutas, linha do tempo
com as conquistas, o papel
da trincheira de luta da categoria, serviços oferecidos e
Clube. Como diz o texto intitulado Sindicalize-se, faz bem
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para você, “...A categoria bancária tem hoje um dos melhores contratos coletivos de trabalho do país. Mas nada caiu
do céu, nada foi concedido
gratuitamente. Exigiu dos trabalhadores, desde o início do
século 20, muita luta; a jornada de seis horas, por exemplo, é de 1933. Luta essa que
não para. Na verdade, é reno-

vada todo ano. Dentro desse
processo, que não é estático,
mas dinâmico, como podemos
garantir, manter, e até ampliar os direitos da categoria?
A resposta é uma só: sindicalizando, fortalecendo o Sindicato”. Peça um exemplar do folheto ao diretor do Sindicato.
Junto você receberá a ficha
de sindicalização.
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Assembleia dos financiários vota pauta
Sindicato realiza no próximo
dia 28, terça-feira, assembleia dos financiários na sede, às
18h30. Na pauta, discussão e votação das reivindicações da Cam-
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panha 2011.
Com data-base em 1º de junho,
os financiários vão reivindicar
reajuste salarial que contemple a
reposição da inflação acumulada

entre 1º de junho de 2010 e 31 de
maio de 2011 (projetada em 7,27%
segundo o ICV/Dieese) e um aumento real de 5%.
Em termos de remuneração, os

financiários reivindicarão ainda
um modelo de Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) equivalente ao definido na Convenção
Coletiva dos Bancários.

BANESPREV

Júlio César Costa

Encontro sobre deficit do Plano II reúne mais de 100 pessoas

Encontro na sede do Sindicato

Show com Neuza do Banespa

ais de 100 pessoas participaram do Encontro Regional
sobre o Deficit do Plano II do Banesprev, realizado no último dia
15 na sede do Sindicato. Antes da
abertura do encontro, show com
a cantora e violonista Neuza do
Banespa.
Em sua exposição, o presidente do Banesprev, Jarbas Antonio de

M

Biagi, apresentou dados de estudos atuarias que apontam deficit
técnico. Segundo ele, entre as alternativas para cobertura do deficit, aumento da contribuição
dos participantes do Plano II e
contribuição dos inativos. Já o
consultor Keyton Pedreira, especialista em Previdência contratado pelo Sindicato, apresentou as

possibilidades de equacionamento
do defict, inclusive o aporte do
serviço passado pelo banco.
Avaliação
Para a diretora do Sindicato,
Stela, o Encontro cumpriu o seu
papel. “A participação foi expressiva. A proxima etapa é apresentar as propostas no Encontro Nacional, a ser realizado no dia 2 de

julho em São Paulo. As resoluções
do Nacional serão debatidas e
votadas em assembleia, a ser realizada em novembro, conforme
decidiu a assembleia do último
dia 30 de abril”. Além de participantes do Plano II e dirigentes sindicais, duas associações de aposentados e a Afubesp estiveram
presentes no Encontro.

CAIXA FEDERAL

Sindicatos debatem Processo Seletivo Interno
s sindicatos, federações e a Contraf-CUT se reuniram com a
Caixa Federal, no último dia 10, para
debater as alterações no Processo Seletivo Interno (PSI). Um dos pontos de
avanço nas discussões foi a questão
da acessibilidade de empregados deficientes visuais aos cursos oferecidos
pela Universidade Caixa. Hoje, por razões tecnológicas, os deficientes visuais estão impossibilitados de participar dos cursos. A Caixa Federal se
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comprometeu em verificar junto à
área de tecnologia os recursos necessários para suprir a demanda.
Outro ponto que esteve no centro
do debate, e que vem gerando insatisfação entre os empregados, é a recente alteração feita pelo banco em
que obriga os empregados que passaram pelo PSI a aguardar 730 dias
para se inscrever em um novo processo. Segundo o diretor do Sindicato e representante da Federação dos

Bancários de SP e MS na reunião,
Carlos Augusto Silva (Pipoca), a Caixa Federal informou que irá flexibilizar a regra, possibilitando assim que
o empregado aprovado em PSI possa
concorrer a qualquer tempo em outro
processo, desde que na área de vinculação.
Os representantes dos empregados
colocaram em pauta ainda denúncias
recebidas em relação a processos de
seleção direcionados. A Caixa Fede-

ral afirmou que desconhece tal prática. Observou, no entanto, que os empregados prejudicados devem encaminhar as denúncias. Caso seja constatada irregularidade, o processo será
cancelado.
A Caixa Federal informou ainda
que no ano de 2010 foram realizados
5.998 processos para suprimento de
10 mil vagas e que em 2011 já aconteceram aproximadamente 5 mil no
PSI.

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Campinas e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.106.480/000170, por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados de financeiras da base territorial deste sindicato, nos municípios de Aguaí, Águas de Lindóia, Águas da Prata, Americana, Amparo, Artur Nogueira, Cabreúva, Campinas, Cosmópolis, Elias
Fausto, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Jaguariúna,
Lindóia, Louveira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Morungaba, Monte Mor, Monte Alegre do Sul, Nova Odessa, Pedreira, Paulínia, Santo
Antonio do Jardim, Santo Antonio de Posse, São João da Boa Vista, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Valinhos e Vinhedo, para a assembleia geral extraordinária que se realizará dia 28 de junho de 2011, às 18h00, em primeira convocação, e às 18h30, em segunda
convocação, com qualquer número de presentes, no endereço à Rua Ferreira Penteado, nº 460, Centro, Campinas/SP, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 1. Discussão e deliberação sobre aprovação da minuta de pré-acordo de negociação e de minuta de reivindicações da categoria dos financiários 2011/2012, inclusive sobre participação nos lucros e resultados
para o exercício de 2011 e eventual convenção coletiva aditiva; 2. Autorização à diretoria da entidade para realizar negociações coletivas, celebrar convenção coletiva de trabalho, inclusive de PLR, bem como convenção coletiva aditiva e, frustradas as negociações,
defender-se e instaurar dissídio coletivo de trabalho, bem como delegar poderes para tanto; 3. Deliberação sobre desconto a ser feito nos salários dos empregados em razão da contratação a ser realizada.
Campinas, 20 de junho de 2011.
Jeferson Rubens Boava, Presidente
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Jurídico

TERCEIRIZAÇÃO

Tire suas dúvidas

PPS entra com ADPF no Supremo contra
resolução sobre correspondente bancário
Partido Popular Socialista
(PPS) protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF), no último dia 16, uma ADPF (Arguição
de Descumprimento de Preceito
Fundamental) contra resolução
do Conselho Monetário Nacional que trata de contratação de
correspondentes bancários. A medida permite, por exemplo, que
supermercados e outros tipos de
comércio prestem serviços de
bancos. Segundo o partido, o instrumento viola três artigos da
Constituição, ao desrespeitar a
reserva legal da União para legislar sobre direito do trabalho e também a exclusividade da lei complementar para tratar do sistema
financeiro. Na prática, a resolução
desrespeita direitos trabalhistas.
A resolução foi editada em 24
de fevereiro deste ano e autoriza
os bancos a contratar empresas
que prestem serviços bancários,
atendendo a clientes e usuários.
Entretanto, conforme texto da
ADPF, “não existe nenhuma norma no ordenamento jurídico pátrio – seja de estatura constitucional ou mesmo infraconstitucional – que autorize o Conselho
Monetário Nacional ou o Banco
Central do Brasil a dispor sobre a
matéria com a generalidade e a
abstração verificada na espécie”.
Isso demonstra, afirma o PPS,
afronta ao princípio da legalidade.
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Aposentadoria por Invalidez
Pergunta: Sou bancária e estou aposentada por
invalidez faz 5 anos. O INSS pode dar alta, suspender meu benefício? Tenho que comparecer
junto ao INSS para perícias médicas?
Resposta: Primeiramente, convém lembrarmos que quando ocorre à aposentadoria por invalidez o contrato com o banco fica suspenso,
ou seja, não haverá rescisão contratual, nem
mesmo baixa na Carteira de Trabalho.
O bancário aposentado por invalidez pode
ser convocado pela Autarquia (INSS) para realização de perícias, sendo que, é obrigado a comparecer sob pena de suspensão do benefício.
Pode ocorrer do bancário aposentado por
invalidez ter alta médica quando da constatação
de sua recuperação na capacidade de trabalho
pelo perito do INSS, ocasião em que o bancário será encaminhado para retornar ao trabalho.
Nessa situação, diante da alta médica por
parte do INSS, o mais indicado é passar por consulta com seu médico particular para se certificar da decisão. Uma vez constatado que ainda
não houve a recuperação da capacidade laborativa, orienta-se entrar em contato com o jurídico do sindicato, que dará o devido encaminhamento, com o efetivo ingresso de ação judicial
pleiteando a manutenção da aposentadoria por
invalidez.
Porém, caso seja constatado que houve real
recuperação da capacidade laboral, o bancário
tem garantido o seu retorno ao banco na mesma função que ocupada no tempo da concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos
do artigo 475 da CLT. Vale ressalvar que cada
caso deverá ser analisado individualmente,
pois dependerá também da análise do médico.
De qualquer forma a melhor atitude nestes casos é procurar pelo atendimento jurídico junto ao
Sindicato para análise e busca da melhor solução.

Diretores e advogado do Sindicato reunidos com Freire, em maio último

O partido argumenta, ainda,
que a resolução precariza os serviços bancários ao terceirizá-los,
além de criar uma categoria de
“bancários informais” que realizam as mesmas tarefas, mas não
contam com os mesmos direitos
daqueles que trabalham nos bancos. Na ADPF, o PPS pede que o
STF conceda liminar para a suspensão imediata da resolução.
PPS atende Sindicato
O ingresso da ADPF no Supremo atende pedido do Sindicato
que, no dia 24 de maio, se reuniu
com o presidente do PPS, Roberto Freire, em Brasília. Na ocasião,
o presidente do Sindicato, Jeferson Boava, pediu apoio do partido à luta contra as recentes resoluções do Banco Central sobre cor-

respondentes bancários. Freire
inclusive manifestou integral
apoio ao Projeto de Decreto Legislativo (PDL) nº 214/2011, apresentado no início de maio pelo deputado federal Ricardo Berzoini
(PT-SP), que suspende a resolução
nº 3954 do Banco Central, de 24
de fevereiro, que amplia as funções dos correspondentes bancários. Além do presidente Jeferson,
a reunião com o deputado federal
do PPS contou com a participação
das diretoras Vera e Stela e do advogado Nilo Beiro.
Relator: O deputado Rui Costa
(PT-BA) foi designado o relator na
Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara Federal para
o Projeto de Decreto Legislativo
(PDL) nº 214/2011. Fonte: PPS e Contraf

Crivelli Advogados Associados
Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para
jorbanc@bancarioscampinas.org.br

BRASIL

Revisão do Plano 1 é debatida com a Previc
s dirigentes eleitos da Previ, a
Contraf-CUT e outras entidades do funcionários do Banco do
Brasil se reuniram no último dia 9
com o superintendente da Previc
(órgão do Ministério da Previdência
que regula os fundos de pensão fechados), José Maria Rabelo, para
discutir fórmulas que permitam a
revisão do Plano 1, com a incorporação de melhorias de benefícios,
sem a utilização do superávit - o que
pela regra CGPC 26 obrigaria a re-
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partição dos valores superavitários
com o patrocinador BB.
Leia a nota oficial divulgada pelas entidades do funcionalismo que
participaram do encontro.
“Na última quinta-feira, dia 9 de junho, dirigentes eleitos da Previ e representantes das entidades do funcionalismo estiveram reunidos com o superintendente da Previc, José Maria Rabelo, diretor e técnicos do
órgão fiscalizador. Foi levantada, pelos representantes dos associados da Previ, a possibilidade de se alterar o regulamento do Plano 1, incorporando melhorias
de benefícios, sem a utilização do superávit. Defenderam que podem ser feitas revisões de benefícios alterando o plano de custeio, de maneira a não impac-

O BANCÁRIO

tar a reserva matemática e, portanto, sem utilizar a reserva especial para revisão de plano. Se não fosse utilizada a reserva especial, estaria eliminada a possibilidade de dividir o superávit com o patrocinador Banco do Brasil, conforme estabelece a Resolução
CGPC 26. Podem ser alterados os percentuais de contribuição, para fazer frente ao pagamento de benefícios maiores. O superintendente e os técnicos da Previc contra-argumentaram dizendo que a revisão do plano de custeio para melhorar benefícios significaria um
aumento de contribuições. Se este aumento for coberto
pelo fundo de contribuições apartado do superávit, ficará caracterizada a utilização do superávit. Assim, defendem eles, seria obrigatório aplicar os critérios da
Resolução 26, ou seja, destinar metade da reserva especial aos associados e a outra metade, ao Banco do

Brasil. Os representantes dos associados alegaram que
continuarão buscando a construção de teses que evitem a divisão do superávit com o patrocinador, e continuarão batalhando para derrubar a Resolução 26 e
sua previsão de destinar metade da reserva especial
ao banco. Várias entidades continuam demandando
na Justiça para revogar a Resolução 26 e organizando
outras formas de luta para conservar no Plano 1 todo
o patrimônio que é dos associados.
Estiveram presentes na reunião, batalhando pelas causas dos associados, o diretor de Seguridade eleito da
Previ, José Ricardo Sasseron; o secretário de Formação
da Contraf-CUT, William Mendes; a diretora da AAFBB
e conselheira deliberativa eleita da Previ, Célia Larichia; o diretor da Anabb, Nilton Brunelli; e a presidente
Fonte: Contraf-CUT
da FAABB, Isa Musa”.
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Sindicato relança Campanha
de Valorização no Bradesco
Sindicato relança nesta semana a a Campanha de Valorização dos Funcionários do
Bradesco, que visa mobilizar os
bancários e pressionar o banco
para melhorar as condições de
trabalho e renda. Entre as principais reivindicações, estão: criação de um Plano de Carreira,

O

Cargos e Salários (PCCS) justo e
transparente, programa de auxílio-educação que valorize a
todos e melhorias no Bradesco
Saúde. O tema da campanha
deste ano (a primeira versão foi
lançada em 2007) é “Reino da
Presença”, uma alusão à realidade dura que os bancários en-
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CONVÊNIO
Emagrecentro: Desconto de 5
a 10%. Rua Fonte da Saudade,
632, Jardim São Paulo, Americana. Fone: (19) 3405-4236.
www.emagrecentro.com.br
Jireh Beleza. Desconto de 10 a
50%. Rua Dr. Melchert, 115
(sobreloja), Jardim Brasil, Campinas. Fone: (19) 3365-0888.
www.jirehbelezaebemestar.com.
br.

frentam na sua rotina de trabalho em contraposição ao que prega a publicidade do banco. O
tema é abordado no jornal Raios,
que será distribuído pelos diretores do Sindicato. A versão em
PDF estará disponível no site do
Sindicato (www.bancarioscampinas.org.br).

Classibancários

Doação de sangue no Sindicato
Hemoclínica estará na sede
do Sindicato, no dia 26 de
agosto (sexta-feira), para coleta de
sangue.
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Mais informações com o diretor Eduardo. E-mail: eduardo@bancarioscampinas.org.br; ou
ligue 9712-9527 ou 3731-2688.

FARMÁCIA DO SINDICATO
Serviço de Entrega
em Campinas
Taxa: R$ 3,00. Ligue 3731-2688

SERVIÇO

Salão Lúcia
Cabelos
Corte masculino:
R$ 13,00
Corte feminino:
R$ 15,00
Pé e mão:
R$ 22,00
Escova, química em geral e
depilação: a partir de
R$ 7,00
Atendimento com
hora marcada

La Roche Posay
Tudo em duas vezes, sem juros: cheque 30/60 dias
Pagamento à vista com cartões Visa e Mastercard
Confira nossos preços. Desconto de até 35%
Remédio

Farmácia do Sindicato

Preço médio/mercado

SEDE

Redermic + 40ml

R$ 112,61

R$ 160,87

Novo telefone
da lanchonete

Active C xl 30ml

R$ 113,70

R$ 162,43

Redermic eyes

R$ 99,51

R$ 142,15

Active C olhos

R$ 80,74

R$ 115,34

Active C xl fluído

R$ 83,78

R$ 119,69

Saliker shampoo

R$ 38,50

R$ 55,00

Lanchonete da Silvia, instalada no pavimento térreo da
sede do Sindicato, tem novo telefone: 2511-1620. A lanchonete
serve almoço de segunda a sextafeira, com entrega na região central, e aceita Visa Refeição, Ticket
Refeição e débito automático.
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PROMOÇÃO: Linha
Dermo Cosméticos

CB 450 DX
Vendo, ótimo estado. Valor: R$
6.800,00. Tratar com Manoel. Fone:
(19) 9764-1986.
Aparelho de musculação
Vendo, banco supino VITA HOUSE
2000 (ver foto Google Imagem), 106
kg de anilhas: 4x0,5kg, 4x1kg, 4x2kg,
4x3kg, 4x5kg, 2x10kg, 2x20kg; 3
barras maciças 40 cm cada e 1 barra maciça de 1,50m. R$ 400,00. Tratar com Bonfim. Fone: (19) 91580039.
Casa 3 dormitórios
Vendo, Parque Imperador, uma suite, 2 salas, wc e cozinha; piso inferior
com 1 dormitório, sala e cozinha.Valor: R$ 290 mil. Tratar com Raimundo. Fone: (19) 9197-2075.
Apto 3 dormitórios
Vendo, 2 vagas de garagem, 01 WC
Social com box, 1 suíte, sala com sacada, cozinha planejada, área de serviço com armário. Condomínio com
área de lazer completa (piscina adulto e infantil, salão de festas, churrasqueira, play ground, quadra futebol). Portaria 24 horas. Valor: R$ 199
mil. Aceito financiamento habitacional. Tratar com Lourival. Mais informações: (19) 9122-7179 e 88305176.
Apto na Vila Industrial
Vendo, 2 dormitórios, novo, com armário sob medida, 1 WC social com
box, gabinete,sala para 2 ambientes,
cozinha planejada, área de serviço
com armário, 1 vaga de garagem.
Condomínio com área de lazer (salão de festas, churrasqueira, play
ground, portaria 24 horas). Mais informações, ligue (19) 9232-0145.
2 guitarras
Vendo, Dolphin, modelo Les Paul,
com case. R$ 550,00. Cort-x com
Floyd e com bag. R$ 800,00. Tratar
com Gustavo. Fone: (19) 9240-4211.
Câmera digital/óculos
Vendo, DSRL-SONY ALPHA A330L
10.2MP, objetiva 28-55. Pouquíssimo
uso. Garantia Sony do Brasil. R$
1.400,00. Vendo óculos de Sol OAKLEY Hijinks, polarizado. Sem uso. R$
400,00. Tratar com Flavio. Fone: (19)
7815-8755 – ID 936*12006.

