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FEEB SP-MS

Bancários exigem mais segurança
Vereadores de Campinas votam projeto de lei nesta semana

AACâmara de Vereadores de
Campinas vota nesta quarta-

feira, dia 7, o projeto de lei que tra-
ta da instalação de novos dispo-
sitivos de segurança em agências
bancárias. De autoria do presi-
dente da Câmara, Pedro Serafim,
o projeto de lei teve como base o
modelo protocolizado pelo Sin-
dicato no dia 28 de julho passado.
Inclusive no último dia 29 o pre-
sidente do Sindicato, Jeferson
Boava, e os diretores Samuel, Da-
nilo e André, se reuniram com o
presidente da Câmara e com os ve-
readores Valdir Terrazan e Sebá
Torres. Na ocasião, o presidente do
Sindicato solicitou maior celeri-
dade na votação do projeto de lei.
O vereador Pedro Serafim assu-
miu compromisso em apresentar
requerimento com pedido de ur-
gência para incluir o projeto de lei

na pauta de votação. O pedido foi
aprovado pelos vereadores no úl-
timo dia 30 e nesta quarta-feira,
dia 7, acontece a primeira votação,
que analisa a constitucionalidade
do projeto de lei. Se aprovado, a
segunda votação deve ocorrer ain-

da neste mês, entre os dias 12 e
14.

Elaborado com base em estudo
produzido pela Confederação Na-
cional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro (Contraf-CUT), em
parceria com a Confederação Na-

cional dos Trabalhadores Vigi-
lantes (CNTV), o modelo de pro-
jeto de lei foi apresentado aos ve-
readores e/ou prefeitos de 36 ci-
dades das 37 que compõe a base
do Sindicato, desde o lançamen-
to da Campanha por Mais Segu-
rança nos Bancos, em abril último.
Em sete cidades - Amparo, Hor-
tolândia, Monte Mor, Mogi Guaçu,
Nova Odessa, Estiva Gerbi e São
João da Boa Vista – o projeto de lei
já foi aprovado pelos vereadores;
em três (Hortolândia, Estiva Ger-
bi e Nova Odessa) já é lei muni-
cipal. “A Campanha lançada pelo
Sindicato mostra resultados con-
cretos. Nossa luta em defesa da
vida está sintonizada com socie-
dade, com as autoridades legisla-
tivas, com a categoria”, avalia o
presidente do Sindicato, Jeferson
Boava.

AAonda de assaltos a bancos, se-
questros de bancários e ata-

ques a caixas eletrônicos perma-
nece em alta na região de Cam-
pinas. No período de janeiro a no-
vembro deste ano, pesquisa ela-
borada pela Comissão de Segu-
rança do Sindicato constatou 45
atos de violência, sendo 15 assal-
tos, 5 sequestros e 25 ataques a
caixas eletrônicos. O mais emble-
mático aconteceu no último dia 16
de novembro, quando as agências
Centro do Santander e Costa
Aguiar do Itaú foram assaltadas si-
multaneamente. A ação crimino-
sa chamou a atenção das autori-
dades, da mídia e, mais uma vez,
do Sindicato. No último dia 1º o

presidente do Sindicato e o diretor
Messias se reuniram com a Polícia
Militar. A insegurança nas agên-

cias foi debatida com o Coronel
Walter Gomes Mota, comandante
do CPI II (Comando de Policia-

mento do Interior) e Coronel Lin-
coln de Oliveira Lima, subco-
mandante do CPI II. Na mesma se-
mana em que se reuniu com ve-
readores de Campinas e com a
PM, o Sindicato encaminhou pe-
dido de reunião com os bancos
Santander e Itaú; as duas insti-
tuições mais visadas pelos assal-
tantes, segundo a citada pesquisa
da Comissão de Segurança. “Dado
a intensificação dos atos de vio-
lência, vamos cobrar dos bancos
mais segurança e respeito às leis
municipais. Os bancários hoje vi-
vem um momento de muita
apreensão, temerosos diante da
vulnerabilidade do ambiente de
trabalho”, destaca Jeferson Boava.

Diretores do Sindicato em reunião com vereadores de Campinas

Sindicato debate segurança com PM. E quer se reunir com Itaú e Santander

Cel. Lincoln, Jeferson, Messias e Cel. Walter

Mídia: repercussão

AACampanha por Mais Segurança nos
Bancos foi citada em matérias na TV e

rádio na semana passada.

Na quarta-feira, dia 30 de novembro, o
Jornal Regional da EPTV apresentou maté-
ria sobre assaltos a bancos, com entrevista
do presidente do Sindicato, Jeferson Boava.

Na sexta-feira, dia 2, Jeferson concedeu en-
trevista ao vivo a Rosana Lee, âncora do pro-
grama CBN Campinas. Confira no site:
www.bancarioscampinas.org.br.

Roberto Mercury

BI/SEEBC
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente, o Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários de Campinas e Re-
gião convoca os senhores associados desta en-
tidade para Assembleia Geral Ordinária a realizar-
se no próximo dia 12 de dezembro de 2011, às
18h00, em primeira convocação, caso não haja a
presença mínima de 2/3 dos associados, em se-
gunda convocação às 18h30, com qualquer nú-
mero de associados presentes, à Rua Ferreira Pen-
teado, 460, nesta cidade, com a seguinte Ordem
do Dia: a) Previsão orçamentária para o exercício
de 2012.

Campinas, 05 de dezembro de 2011
Jeferson Rubens Boava - Presidente

Edital publicado na edição do dia 5/12/11 do jornal Folha de S.
Paulo

Edital publicado na edição do dia 5/12/11 do jornal Folha de S.
Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária dos

funcionários do Banco Santander Brasil S/A
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, pelo presente edital,
convoca todos os empregados do Banco San-
tander Brasil S/A (sócios e não sócios), da base
territorial deste sindicato, dos municípios de
Campinas, Aguaí, Águas de Lindóia, Águas da Pra-
ta, Americana, Amparo, Artur Nogueira, Cabreú-
va, Cosmópolis, Elias Fausto, Engenheiro Coelho,
Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra,
Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Jaguariúna,
Lindóia, Louveira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Mo-
rungaba, Monte Mor, Monte Alegre do Sul, Nova
Odessa, Pedreira, Paulínia, Santo Antonio do Jar-
dim, Santo Antonio de Posse, São João da Boa
Vista, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Valinhos e
Vinhedo, para assembleia geral extraordinária a
se realizar no endereço da Rua Ferreira Pentea-
do, nº 460, Centro, Campinas/SP, no dia 13 de de-
zembro de 2011, às 18:00 horas em primeira con-
vocação, com a presença de no mínimo 2/3 dos
representados, ou às 18:30 horas em segunda con-
vocação, com qualquer número, para deliberar so-
bre a seguinte ordem do dia: a) Discussão e vo-
tação da proposta de Acordo Aditivo à CCT
2011/2012 da categoria bancária; b) Discussão e
votação da proposta de Programa da Participação
nos Resultados (PPRS), conforme o disposto na
Lei 10.101 de 19.12.2000; c) Termo de Compro-
misso Banesprev e Termo de Compromisso Ca-
besp.

Campinas, 05 de dezembro de 2011
Jeferson Rubens Boava – Presidente

Assembleia dia 13 debate e vota aditivo à
CCT, PPRS e Termos Cabesp e Banesprev

OO Sindicato realiza no próximo
dia 13, na sede às 18h30, assem-
bleia para debater e votar a reno-
vação do aditivo à Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT), o
acordo do Programa de Participa-
ção nos Resultados Santander
(PPRS) e os Termos de Compro-
misso Cabesp e Banesprev. O
novo aditivo, negociado com os
sindicatos na semana passada,
nos dia 1º e 2, contempla 2.300
bolsas de estudo (antes era 2 mil)
no valor máximo de R$ 410,00;
pagamento do salário do funcio-
nário afastado para tratamento
de saúde, que solicitar prorroga-
ção junto ao INSS; PLR propor-
cional para quem se aposentar no
período de 2 de agosto a 31 deste
mês; criação do Grupo de Traba-

lho Santanderprevi; e licença para
gestante realizar exame pré-natal.

A Licença Remunerada Pré-
Aposentadoria, mais conhecida
por “pijama” e o abono não foram
renovados. 

PPRS: R$ 1.500
Quanto à PPRS, definiu-se o

valor de R$ 1.500,00 (antes era R$
1.350,00), a ser pago junto com a
última parcela da PLR, em março
de 2012.

Sindicatos e Santander negociam durante dois dias

Nova assembleia em março decide sobre deficit do Plano II

RReunidos em assembleia no
último dia 26, em São Paulo,

os participantes do Plano II do Ba-
nesprev decidiram convocar nova
assembleia, a ser realizada no
dia 17 de março de 2012, para de-
cidir sobre o equacionamento do
deficit atuarial. Ou seja, os parti-
cipantes não apreciaram o novo

plano de custeio proposto pela
direção da entidade.

Segundo a diretora Ana Stela,
que participou da assembleia, a
decisão foi adiada porque, no mo-
mento, os participantes aguar-
dam parecer da Superintendência
Nacional de Previdência Comple-
mentar (Previc) sobre documentos

protocolados no último dia 8 de
novembro, que indicam a exis-
tência de Serviço Passado não
aportado pelo Santander quando
da criação do Banesprev. “É fun-
damental aguardarmos o pro-
nunciamento da Previc antes de
qualquer alteração no plano II”,
destaca a diretora.

CC A B E S PA B E S P

DD I R E I T OI R E I T OSS I N D I C A T OI N D I C A T O

Diretor Marcelino é eleito suplente do Conselho Fiscal

OOdiretor do Sindicato, Marce-
lino José, foi eleito suplente

do Conselho Fiscal da Cabesp, em
pleito realizado entre os dias 28 de
outubro e 21 de novembro. O re-
sultado final, divulgado no último

dia 1º, aponta a vitória dos can-
didatos Getúlio Coelho, para Di-
retor Financeiro, e Sérgio Hirata,
para Diretor Administrativo. Já no
Conselho Fiscal, Luiz Kitamura e
Antônio de Souza foram eleitos ti-

tulares. Além de Marcelino, Car-
men Meireles foi eleita suplente.
Integrante da chapa Mãos Dadas
pela Cabesp, Marcelino agradece
os votos e o apoio recebido dos ba-
nespianos durante a campanha.

Dia 12, assembleia
vota orçamento

OOSindicato realiza assem-
bleia de Previsão Orça-

mentária 2012 no próximo dia
12, segunda-feira, às 18h30 na
sede. Participe.

Seminário debate terceirização

AA s diretoras Vera Moreira e
Angela Faria participaram

no último dia 25, em São Paulo,
do seminário “A Responsabili-

dade do Estado na Terceirização:
Novos Rumos da Jurisprudên-
cia”, promovido pela Academia
Nacional de Direito do Trabalho.
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Saiba tudo sobre Aviso Prévio Proporcional

MMuitos bancários questionam em
nosso plantão jurídico a mu-

dança da legislação quanto ao aviso
prévio. No entanto, para entender o
assunto, primeiramente é importante
destacar que em decorrência da luta
da categoria bancária foi conquistado
benefício na norma coletiva de
2011/2012, vantagem superior ao
previsto na nova lei do aviso prévio
(Lei 12506/2011). Vejamos as vanta-
gens da norma coletiva bancária de
2011/2012 em relação ao previsto na
lei do aviso prévio. Segue a transcri-
ção da lei:
Lei 12506/2011
“o aviso prévio (...) será concedido na
proporção de 30 dias aos empregados
que contem até 1 ano de serviço na
mesma empresa.
Parágrafo único - Ao aviso prévio
previsto neste artigo serão acrescidos
3 (três) dias por ano de serviço pres-
tado na mesma empresa, até o má-
ximo de 60 (sessenta) dias, perfa-
zendo um total de até 90 (noventa)
dias.”

Ou seja, pela redação da lei qual-
quer trabalhador independente da
categoria profissional, será aplicada
a Tabela 1.Todavia, para o bancário,
a conquista dos trabalhadores na
convenção coletiva é mais benéfica
que a lei. Vejamos a transcrição da
norma coletiva:
Cláusula 50ª:
Aviso Prévio Proporcional

O empregado dispensado sem
justa causa fará jus ao aviso prévio
de 30 (trinta) dias, na forma do art.
487, inciso II, da CLT, acrescido do
aviso prévio proporcional, indeni-
zado, nas seguintes condições (ver
Tabela 2).

Pelo contido na norma coletiva, ve-
rificamos que o somatório do aviso
prévio legal, com o complementar pre-
visto na norma coletiva, o bancário,
por consequência, faz jus ao aviso
prévio, conforme a Tabela 3.

Assim, fazendo o comparativo das
tabelas acima, constata-se uma con-
quista dos trabalhadores bancários
que se beneficiam do aviso prévio de
60 a 120 dias, de acordo com o tem-

po de vínculo empregatício com o
banco.

Ressalte-se que o tempo de aviso
prévio da norma coletiva não é apli-
cado ao bancário que solicita demis-
são, já que a cláusula 50ª da norma
coletiva somente é aplicável na hipó-
tese de dispensa sem justa causa por
iniciativa do banco. Por este motivo, na
hipótese de rescisão contratual por ini-
ciativa do trabalhador, aplica-se o
aviso prévio previsto na lei. Todavia,
surge uma discussão, qual é o prazo
legal do aviso prévio a ser aplicado?
Trinta dias em conformidade com a le-
gislação antiga ou a tabela acima da
nova lei do aviso prévio proporcional?

Ressalte-se que o tempo de aviso
prévio da norma coletiva não é apli-
cado ao bancário que solicita demis-
são, já que a cláusula 50ª da norma
coletiva somente é aplicável na hipó-
tese de dispensa sem justa causa por
iniciativa do banco. Por este motivo, na
hipótese de rescisão contratual por ini-
ciativa do trabalhador, aplica-se o
aviso prévio previsto na lei.

Todavia, surge uma discussão,
qual é o prazo legal do aviso prévio a
ser aplicado? Trinta dias em confor-
midade com a legislação antiga ou a
tabela acima da nova lei do aviso pré-
vio proporcional?

Por ora, ainda não existem julga-
dos sobre a matéria, mas o Ministé-
rio do Trabalho expediu memorando
interno, interpretando a legislação
no sentido que na rescisão contratual
por iniciativa do trabalhador é apenas
devido o aviso prévio de 30 dias, in-
dependente do tempo do contrato de
trabalho. Esta é exatamente a posição
do Sindicato dos Bancários, que en-
tende pelo aviso prévio de 30 dias
quando o trabalhador pede demissão.

Desta forma, a luta da categoria
trouxe frutos aos bancários, que na
dispensa sem justa causa recebem
aviso prévio de 60 a 120 dias, dura-
ção superior ao previsto na lei e, ain-
da, na hipótese de pedido de demis-
são, o aviso prévio limita-se ao prazo
de 30 dias.

Crivelli Advogados
Associados

TEMPO DE
CONTRATO

DE TRABALHO

DURAÇÃO DO
AVISO PRÉVIO

Até 01 ano 30 dias

01 ano completo 33 dias

02 anos comple-
tos

36 dias

03 anos comple-
tos

39 dias

04 anos comple-
tos

42 dias

05 anos comple-
tos

45 dias

06 anos comple-
tos

48 dias

07 anos comple-
tos

51 dias

08 anos comple-
tos

54 dias

09 anos comple-
tos

57 dias

10 anos comple-
tos

60 dias

11 anos comple-
tos

63 dias

12 anos comple-
tos

66 dias

13 anos comple-
tos

69 dias

14 anos comple-
tos

72 dias

15 anos comple-
tos

75 dias

16 anos comple-
tos

78 dias

17 anos comple-
tos

81 dias

18 anos comple-
tos

84 dias

19 anos comple-
tos

87 dias

20 anos comple-
tos

90 dias

TEMPO DE
CONTRATO DE

TRABALHO

DURAÇÃO DO
AVISO PRÉVIO

COMPLEMENTAR

Até 5 anos

30 dias da remune-
ração mensal prati-
cada na data da co-
municação da dis-
pensa

De 5 anos até 10
anos completos

45 dias da remune-
ração mensal prati-
cada na data da co-
municação da dis-
pensa

De 10 anos e 1 dia
até 20 anos com-
pletos

60 dias da remune-
ração mensal prati-
cada na data da co-
municação da dis-
pensa

De 20 anos e 1 dia
em diante

90 dias da remune-
ração mensal prati-
cada na data da co-
municação da dis-
pensa

TEMPO DE
CONTRATO DE

TRABALHO

DURAÇÃO DO
AVISO PRÉVIO

Até 5 anos 60 dias

De 5 anos até 10
anos completos

75 dias

De 10  anos e 1
dia até 20 anos
completos

90 dias

De 20 anos e 1 dia
em diante

120 dias

Tabela 1 Tabela 2

Tabela 3

Reunião: HSBC – A Comissão de Organização dos Empregados (COE) do HSBC se reúne nos dias
12 e 13, em Curitiba (PR). Na pauta, Emprego; Remuneração: PLR/PPR/PSV; Acordo sobre Ponto
Eletrônico; 7º Encontro das Redes Internacionais do Chile, nos dias 5, 6 e 7 deste mês; PCS; As-
sédio Moral/Metas; Saúde; Plano de Previdência Complementar; Relação do Banco HSBC com os

dirigentes sindicais; Segurança Bancária; AB, e Organização do Movimento.
Segurança Bancária – O Coletivo de Segurança Bancária se reúne no dia 14, na sede da Contraf-
CUT, em Brasília, para discutir a pauta da reunião da Comissão Consultiva para Assuntos de Se-
gurança Privada (CCASP). No dia seguinte, 92ª reunião da CCASP, na Polícia Federal.



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

Neutrogena Ultrasheer 55
(88 ml)

R$ 42,00 R$ 60,00

Minesol Actif 60 (50 mg) R$ 63,00 R$ 90,00

Episol 45 Oil free 120g R$ 74,50 R$ 106,42

Ansolar 30 (60g) R$ 55,00 R$  78,57

Loreal Expertise 60(120ml) R$ 38,00 R$ 54,29

Anthelios  xl 60 fluído/50ml R$ 69,20 R$ 98,86

Spectraban T c/ base 60g R$ 38,00 R$ 54,29

Photoderm 100
creme/40ml

R$ 66,00 R$ 94,29

Tudo em 2 vezes, sem juros: cheque 30/60 dias
Cartões Visa e Mastercard em 3 vezes
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Sindicatos entregam 220 mil assinaturas na Câmara

DD irigentes sindicais dos ban-
cários, metalúrgicos, quími-

cos e petroleiros entregaram no úl-
timo dia 1º ao presidente da Câ-
mara Federal, deputado Marco
Maia (PT-RS), documento com
220 mil assinaturas pela alteração
da Lei nº 10.101. A mobilização
visa isentar os trabalhadores do

pagamento do Imposto de Renda
(IR) no recebimento da Participa-
ção nos Lucros e Resultados (PLR).
Do total de adesões, 158 mil assi-
naturas são de bancários de todo
Brasil; incluindo 3.349 coletadas
pelo Sindicato.

Audiência no Planalto
Após a entrega das assinaturas,

os dirigentes sindicais se reuniram
com o ministro da Secretaria-Ge-
ral da Presidência da República,
Gilberto Carvalho, e com o coor-
denador-geral de Tributação da
Receita Federal, Fernando Mom-
belli. Segundo o Dieese, o fim da
incidência do Imposto de Renda
no PLR teria um impacto de R$

1,6 bilhão.
Marcha - A entrega dos abaixo-
assinados, em Brasília, ocorreu
um dia após a marcha de cerca de
10 mil trabalhadores do ABC que
ocuparam no último dia 30, a
Via Anchieta, durante manifesta-
ção pelo fim da cobrança de IR so-
bre a PLR.

PP R O M O Ç Ã OR O M O Ç Ã O

Farmácia realiza sorteio de
TV e DVD na sexta-feira, dia 9

AAFarmácia do Sindicato reali-
za nesta sexta-feira, dia 9, sor-

teio de um aparelho de TV LED
40’ Full HD e um aparelho de DVD
entre os bancários sindicalizados
titulares. A cada R$ 30,00 em
compra efetuada até o dia 7, quar-

ta-feira, o bancário receberá um
cupom, que deve ser preenchido
e depositado em urna instalada na
própria Farmácia. Deve ainda res-
ponder a seguinte pergunta Qual
farmácia completou 11 anos em 5
de agosto de 2011? Participe.

Lanchonete do Clube agora serve almoço

AA lanchonete do Clube começa a servir almoço a partir desta
terça-feira, dia 6. O pagamento pode ser feito com cartões

de débito, Ticket Refeição e Visa Vale. Horário: a partir das 11h,
de terça-feira a domingo. Fone: (19) 3294-2532.

LL E I T U R AE I T U R A

Advogado do Sindicato lança livro sobre
“Globalização e a Precarização do Trabalho”

OOadvogado Fernando José
Hirsch lançou no último dia

29, na Livraria Cultura, em Cam-
pinas, o livro “Globalização e a Pre-
carização do Trabalho: Leitura atra-
vés da categoria profissional dos
bancários”, editado pela LTr Edito-
ra. Associado ao escritório Crivelli
Advogados, que presta assessoria ao
Sindicato, Fernando Hirsch aborda
em seu livro as mudanças no siste-
ma bancário brasileiro, com base na
precarização das relações de tra-
balho, o processo de globalização fi-
nanceira, a chamada reestruração
produtiva no sistema bancário, o
avanço tecnológico e a velocidade
da informação. Fernando aborda

também a força dos lucros dos ban-
cos perante o Estado, as terceiriza-
ções no setor bancário, a redução do
emprego, a legislação trabalhista
bancária e suas normas coletivas. As
formas de remuneração bancária –
entre elas, comissão e variável –, as-
sédio moral, fusões e privatizações
também são temas tratados no livro.
Em sua introdução, Fernando
Hirsch afirma que “a presente obra
tem a finalidade de analisar o cres-
cimento do sistema bancário e sua
importância para a economia glo-
balizada, verificando seus efeitos
para os trabalhadores bancários,
principalmente a precarização des-
te ramo de trabalho”.

AA M E R I C A N AM E R I C A N A

Subsede participa do Natal da Apam

AA subsede do sindicato em Americana vai
participar, pelo décimo ano consecutivo,

do Natal Feliz promovido pela APAM (Asso-
ciação de Promoção ao Menor de America-
na). No próximo dia 17, às 16h, serão distri-

buídas sacolinhas personalizadas para 250
crianças, entre 6 meses a quatro anos de ida-
de, com Chegada do Chegada do Papai
Noel. Participe. Solicite uma sacolinha ao di-
retor regional José Carlos (fone: 3406-7869).

Agenda/Calendário 2012 – O Sindicato inícia nos próximos dias a distribuição da

Agenda e Calendário 2012 entre os bancários sindicalizados. Aguarde.

Roberto Mercury


