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FEEB SP-MS

Conferência Interestadual discute Campanha

AAFederação dos Bancários de
SP e MS realiza a Conferên-

cia Interestadual nos dias 30 des-
te mês e 1º de julho, na colônia de
férias da Usceesp, em Suarão,
Itanhaém. Na pauta quatro te-
mas da Campanha Nacional 2011:
1) Emprego e Remuneração, 2) Se-
gurança Bancária, 3) Saúde e
Condições de Trabalho e 4) Sis-
tema Financeiro Nacional. As re-
soluções da Interestadual serão
apresentadas na 13ª Conferência
Nacional dos Bancários, a ser rea-
lizada nos dias 30 e 31 de julho
em São Paulo, ocasião em que a
categoria irá debater e votar a
pauta de reivindicações. Em pre-
paração à Conferência Interesta-
dual, a Federação realizou em
maio último e neste mês quatro
encontros, sendo dois por bancos

(BB e Caixa Federal) e dois temá-
ticos. O primeiro foi sobre Assé-
dio Moral, Saúde e Condições de
Trabalho, em Caraguatatuba, no
dia 12 de maio; o segundo, En-
contro de Dirigentes Sindicais do

Banco do Brasil, em Jaú, no dia 21
de maio; o terceiro, Encontro de
Dirigentes Sindicais da Caixa Fe-
deral 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 Fede-
ral, às 18h30. Ambos são prepa-
ratórios aos congressos nacionais,
a serem realizados nos dias 9 e 10
de julho, em São Paulo. No En-
contro do BB serão eleitos os de-
legados ao 22º Congresso Nacio-
nal e serão empossados os dele-
gados sindicais eleitos em pleito
realizado entre os dias 15 e 17 úl-
timos. No Encontro da Caixa Fe-
deral serão escolhidos os delega-
dos ao Encontro organizado pela
Federação dos Bancários de SP e
MS, a ser realizado no dia 2 de ju-
lho. Neste último fórum, serão
eleitos os delegados ao 27º Cone-
cef. 

Conferência em Suarão, em junho de 2010

OO R G A N I Z A Ç Ã OR G A N I Z A Ç Ã O

Sindicato lança Campanha de Sindicalização

OOSindicato lança nesta se-
mana nova Campanha

de Sindicalização. Será distri-
buído um folheto especial com
a história da entidade, as prin-
cipais lutas, linha do tempo
com as conquistas, o papel
da trincheira de luta da cate-
goria, serviços oferecidos e
Clube. Como diz o texto inti-
tulado Sindicalize-se, faz bem

para você, “...A categoria ban-
cária tem hoje um dos melho-
res contratos coletivos de tra-
balho do país. Mas nada caiu
do céu, nada foi concedido
gratuitamente. Exigiu dos tra-
balhadores, desde o início do
século 20, muita luta; a jor-
nada de seis horas, por exem-
plo, 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 am-
pliar os direitos da categoria?
A resposta é uma só: sindica-
lizando, fortalecendo o Sindi-
cato”. Peça um exemplar do fo-
lheto ao diretor do Sindicato.
Junto você receberá a ficha
de sindicalização.

CC A M P A N H AA M P A N H A

Assembleia dos financiários vota pauta

OOSindicato realiza no próximo
dia 28, terça-feira, assem-

bleia dos financiários na sede, às
18h30. Na pauta, discussão e vo-
tação das reivindicações da Cam-

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 au-
mento real de 5%.

Em termos de remuneração, os

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

Júlio César Costa



EX PE DI EN TE - O BAN CÁR IO - PUB LI CAÇÃO DO SIN DI CA TO DOS

BANCÁR I OS DE CAM PI NAS E RE GI ÃO

PRES I DENTE: JEFERSON RUBENS BOAVA

JORNALISTA RESPONSÁVEL: JAI RO GI MEN EZ

(MTB 13.683)
DIR E TO RA DE IM PREN SA: MA RIA APARECIDA

DA SIL VA ALTINO

IM PRESS ÃO: GRÁ FI CA SANTA EDWIGES

SEDE: RUA FER REI RA PEN TEA DO, 460, CENTRO.
FONE.: (19) 3731-2688 - FAX: (19) 3234-5602
CLUBE: (19) 3251-3718
SUB SE DES: AMER I CANA: (19) 3406-7869

AM PARO: (19) 3807-6164
MO GI GUA ÇU: (19) 3841-3993 
SJB VIS TA: (19) 3622-3514

IN TER NET: WWW.BANCARIOSCAMPINAS.ORG.BR

E-MAIL: JORBANC@BANCARIOSCAMPINAS.ORG.BR

TI RA GEM: 11.000 EX EM PLA RES

FILIADO À FEEB SP-MS E CONTRAF-CUT

2 O BANCÁRIO EDIÇÃO Nº 1301

BB A N E S P R E VA N E S P R E V

Encontro sobre deficit do Plano II reúne mais de 100 pessoas

MMais de 100 pessoas partici-
param do Encontro Regional

sobre o Deficit do Plano II do Ba-
nesprev, 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 presiden-
te do Banesprev, Jarbas Antonio de

Biagi, apresentou dados de estu-
dos atuarias que apontam deficit
técnico. Segundo ele, entre as al-
ternativas para cobertura do de-
ficit, aumento da contribuição
dos participantes do Plano II e
contribuição dos inativos. Já o
consultor Keyton Pedreira, espe-
cialista em Previdência contrata-
do 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 expres-
siva. A proxima etapa é apresen-
tar as propostas no Encontro Na-
cional, a ser realizado no dia 2 de

julho em São Paulo. As resoluções
do Nacional serão debatidas e
votadas em assembleia, a ser rea-
lizada em novembro, conforme
decidiu a assembleia do último
dia 30 de abril”. Além de partici-
pantes do Plano II e dirigentes sin-
dicais, duas associações de apo-
sentados e a Afubesp estiveram
presentes no Encontro.

Show com Neuza do Banespa Encontro na sede do Sindicato

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

Sindicatos debatem Processo Seletivo Interno

OO s sindicatos, federações e a Con-
traf-CUT se reuniram com a

Caixa Federal, no último dia 10, para
debater as alterações no Processo Se-
letivo Interno (PSI). Um dos pontos de
avanço nas discussões foi a questão
da acessibilidade de empregados de-
ficientes visuais aos cursos oferecidos
pela Universidade Caixa. Hoje, por ra-
zões tecnológicas, os deficientes vi-
suais estão impossibilitados de parti-
cipar dos cursos. A Caixa Federal se

comprometeu em verificar junto à
área de tecnologia os recursos neces-
sários para suprir a demanda.

Outro ponto que esteve no centro
do debate, e que vem gerando insa-
tisfação entre os empregados, é a re-
cente alteração feita pelo banco em
que obriga os empregados que pas-
saram pelo PSI a aguardar 730 dias
para se inscrever em um novo pro-
cesso. Segundo o diretor do Sindica-
to e representante da Federação dos

Bancários de SP e MS na reunião,
Carlos Augusto Silva (Pipoca), a Cai-
xa Federal informou que irá flexibili-
zar a regra, possibilitando assim que
o empregado aprovado em PSI possa
concorrer a qualquer tempo em outro
processo, desde que na área de vin-
culação. 

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 prá-
tica. Observou, no entanto, que os em-
pregados prejudicados devem enca-
minhar as denúncias. Caso seja cons-
tatada 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 acon-
teceram 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 46.106.480/0001-
70, por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados de financeiras da base territorial deste sindicato, nos mu-
nicípios 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 as-
sembleia 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 discus-
são e deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 1. Discussão e deliberação sobre aprovação da minuta de pré-acordo de nego-
ciação 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 co-
letivas, 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 fei-
to 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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Pergunta: Sou bancária e estou aposentada por
invalidez faz 5 anos. O INSS pode dar alta, sus-
pender meu benefício? Tenho que comparecer
junto ao INSS para perícias médicas?
Resposta: Primeiramente, convém lembrar-
mos que quando ocorre à aposentadoria por in-
validez 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 rea-
lização de perícias, sendo que, é obrigado a com-
parecer 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 bancá-
rio será encaminhado para retornar ao trabalho.

Nessa situação, diante da alta médica por
parte do INSS, o mais indicado é passar por con-
sulta com seu médico particular para se certifi-
car da decisão. Uma vez constatado que ainda
não houve a recuperação da capacidade labo-
rativa, orienta-se entrar em contato com o jurí-
dico do sindicato, que dará o devido encami-
nhamento, 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 mes-
ma função que ocupada no tempo da conces-
são 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 ca-
sos é procurar pelo atendimento jurídico junto ao
Sindicato para análise e busca da melhor solu-
ção.

Crivelli Advogados Associados

Ti re  suas  dúv i das

Jur íd ico

Aposentadoria por Invalidez

TT E R C E I R I Z A Ç Ã OE R C E I R I Z A Ç Ã O

Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para

jorbanc@bancarioscampinas.org.br

PPS entra com ADPF no Supremo contra
resolução sobre correspondente bancário

OOPartido Popular Socialista
(PPS) protocolou no Supre-

mo Tribunal Federal (STF), no úl-
timo dia 16, uma ADPF (Arguição
de Descumprimento de Preceito
Fundamental) contra resolução
do Conselho Monetário Nacio-
nal que trata de contratação de
correspondentes bancários. A me-
dida permite, por exemplo, que
supermercados e outros tipos de
comércio prestem serviços de
bancos. Segundo o partido, o ins-
trumento viola três artigos da
Constituição, ao desrespeitar a
reserva legal da União para legis-
lar sobre direito do trabalho e tam-
bém a exclusividade da lei com-
plementar 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 nor-
ma no ordenamento jurídico pá-
trio – seja de estatura constitu-
cional ou mesmo infraconstitu-
cional – 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.

O partido argumenta, ainda,
que a resolução precariza os ser-
viços bancários ao terceirizá-los,
além de criar uma categoria de
“bancários informais” que reali-
zam as mesmas tarefas, mas não
contam com os mesmos direitos
daqueles que trabalham nos ban-
cos. Na ADPF, o PPS pede que o
STF conceda liminar para a sus-
pensão imediata da resolução.

PPS atende Sindicato
O ingresso da ADPF no Su-

premo atende pedido do Sindicato
que, no dia 24 de maio, se reuniu
com o presidente do PPS, Rober-
to Freire, em Brasília. Na ocasião,
o presidente do Sindicato, Jefer-
son Boava, pediu apoio do parti-
do à luta contra as recentes reso-
luções do Banco Central sobre cor-

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

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

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

Revisão do Plano 1 é debatida com a Previc

OOs dirigentes eleitos da Previ, a
Contraf-CUT e outras entida-

des 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 fe-
chados), José Maria Rabelo, para
discutir fórmulas que permitam a
revisão do Plano 1, com a incorpo-
ração de melhorias de benefícios,
sem a utilização do superávit - o que
pela regra CGPC 26 obrigaria a re-

partição dos valores superavitários
com o patrocinador BB.

Leia a nota oficial divulgada pe-
las entidades do funcionalismo que
participaram do encontro.
“Na última quinta-feira, dia 9 de junho, dirigentes elei-
tos da Previ e representantes das entidades do fun-
cionalismo estiveram reunidos com o superintenden-
te da Previc, José Maria Rabelo, diretor e técnicos do
órgão fiscalizador.  Foi levantada, pelos representan-
tes dos associados da Previ, a possibilidade de se al-
terar o regulamento do Plano 1, incorporando melhorias
de benefícios, sem a utilização do superávit. Defen-
deram que podem ser feitas revisões de benefícios al-
terando o plano de custeio, de maneira a não impac-

tar a reserva matemática e, portanto, sem utilizar a re-
serva especial para revisão de plano. Se não fosse uti-
lizada a reserva especial, estaria eliminada a possi-
bilidade de dividir o superávit com o patrocinador Ban-
co do Brasil, conforme estabelece a Resolução
CGPC 26. Podem ser alterados os percentuais de con-
tribuição, para fazer frente ao pagamento de benefí-
cios maiores. O superintendente e os técnicos da Pre-
vic contra-argumentaram dizendo que a revisão do pla-
no de custeio para melhorar benefícios significaria um
aumento de contribuições. Se este aumento for coberto
pelo fundo de contribuições apartado do superávit, fi-
cará caracterizada a utilização do superávit. Assim, de-
fendem eles, seria obrigatório aplicar os critérios da
Resolução 26, ou seja, destinar metade da reserva es-
pecial aos associados e a outra metade, ao Banco do

Brasil. Os representantes dos associados alegaram que
continuarão buscando a construção de teses que evi-
tem a divisão do superávit com o patrocinador, e con-
tinuarão 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 cau-
sas 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 Lari-
chia; o diretor da Anabb, Nilton Brunelli; e a presidente
da FAABB, Isa Musa”. Fonte: Contraf-CUT
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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

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 médio/mercado

Redermic + 40ml R$  112,61 R$ 160,87

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

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

Sindicato relança Campanha
de Valorização no Bradesco

OOSindicato relança nesta se-
mana a a Campanha de Va-

lorização dos Funcionários do
Bradesco, que visa mobilizar os
bancários e pressionar o banco
para melhorar as condições de
trabalho e renda. Entre as prin-
cipais reivindicações, estão: cria-
ção de um Plano de Carreira,

Cargos e Salários (PCCS) justo e
transparente, programa de au-
xílio-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 reali-
dade dura que os bancários en-

frentam na sua rotina de traba-
lho em contraposição ao que pre-
ga a publicidade do banco. O
tema é abordado no jornal Raios,
que será distribuído pelos dire-
tores do Sindicato. A versão em
PDF estará disponível no site do
Sindicato (www.bancarioscam-
pinas.org.br).

Classibancários
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 bar-
ra maciça de 1,50m. R$ 400,00. Tra-
tar com Bonfim. Fone: (19) 9158-
0039.

Casa 3 dormitórios
Vendo, Parque Imperador, uma sui-
te, 2 salas, wc e cozinha; piso inferior
com 1 dormitório, sala e cozi-
nha.Valor: R$ 290 mil. Tratar com Rai-
mundo. Fone: (19) 9197-2075.

Apto 3 dormitórios
Vendo, 2 vagas de garagem, 01 WC
Social com box, 1 suíte, sala com sa-
cada, cozinha planejada, área de ser-
viço com armário. Condomínio com
área de lazer completa (piscina adul-
to e infantil, salão de festas, chur-
rasqueira, play ground, quadra fute-
bol). Portaria 24 horas. Valor: R$ 199
mil. Aceito financiamento habitacio-
nal. Tratar com Lourival. Mais infor-
mações: (19) 9122-7179 e 8830-
5176.

Apto na Vila Industrial
Vendo, 2 dormitórios, novo, com ar-
mário 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 (sa-
lão de festas, churrasqueira, play
ground, portaria 24 horas). Mais in-
formações, 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 OAK-
LEY Hijinks, polarizado. Sem uso. R$
400,00. Tratar com Flavio. Fone: (19)
7815-8755 – ID 936*12006. 

CC A M P A N H AA M P A N H A

Doação de sangue no Sindicato

AAHemoclínica estará na sede
do Sindicato, no dia 26 de

agosto (sexta-feira), para coleta de
sangue.

Mais informações com o dire-
tor Eduardo. E-mail: eduar-
do@bancarioscampinas.org.br; ou
ligue 9712-9527 ou 3731-2688.

PROMOÇÃO: Linha
Dermo Cosméticos
La Roche Posay

CC O N V Ê N I OO N V Ê N I O

Emagrecentro: Desconto de 5
a 10%. Rua Fonte da Saudade,
632, Jardim São Paulo, Ameri-
cana. Fone: (19) 3405-4236.
www.emagrecentro.com.br
Jireh Beleza. Desconto de 10 a
50%. Rua Dr. Melchert, 115
(sobreloja), Jardim Brasil, Cam-
pinas. Fone: (19) 3365-0888.
www.jirehbelezaebemestar.com.
br.

SS E R V I Ç OE R V I Ç O
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Novo telefone
da lanchonete

AALanchonete da Silvia, insta-
lada no pavimento térreo da

sede do Sindicato, tem novo te-
lefone: 2511-1620. A lanchonete
serve almoço de segunda a sexta-
feira, com entrega na região cen-
tral, e aceita Visa Refeição, Ticket
Refeição e débito automático.


