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RUMO À 15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO

SEEB Guaratinguetá

Sindicato participa do 4º Erban, em Guaratinguetá,
em preparação à Conferência Interestadual

20 delegados da região de Campinas no 4º Erban

Federação dos Bancários de
São Paulo e Mato Grosso do
Sul realizou no último dia 4, em
Guaratinguetá, o 4º Encontro Regional de Bancários (Erban), que
reuniu 62 dirigentes sindicais da
cidade sede, São José dos Campos,
Santos e Campinas, que teve a
maior delegação: 20 diretores.
Após a abertura do Encontro
Regional, realizado no Clube dos
Bancários, os participantes foram
distribuídos em quatro grupos temáticos: Remuneração; Emprego; Saúde, Condições de Trabalho
e Segurança; e Sistema Financei-

A

ro Nacional.
O 4º Erban de Guaratinguetá,
que foi precedido de três regionais
nas cidades de Marília, Piracicaba e Naviraí (MS) encerrou a fase
preparatória à Conferência Interestadual, a ser realizada pela Federação dos Bancários de SP e MS
nos dias 20 e 21 deste mês de junho, em Suarão. As propostas
debatidas e sugeridas nos quatro
Erbans serão referendadas e/ou votadas na Conferência Interestadual. Vencida essas duas fases (regional e interestadual), as propostas aprovadas na Conferência

Mauri Sérgio, vice-presidente, na abertura do Encontro Regional

de Suarão serão apresentadas e
defendidas na 15ª Conferência
Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro, a ser realizada
entre os dias 19 e 21 de julho em
São Paulo. A Conferência Nacional é o fórum que define a pauta
de reivindicações da Campanha
Nacional 2013 que, com certeza,
irá contemplar as propostas sugeridas pela categoria via Consulta
– na região de Campinas a Consulta foi realizada entre os dias 21
e 29 de maio último (veja matéria
abaixo).
Encerrada essa fase de organi-

zação da Campanha 2013, o Comando Nacional dos Bancários,
do qual o Sindicato faz parte, entrega a pauta de reivindicações à
Fenaban. O processo de negociação deve acontecer a partir do mês
de agosto; a data-base da categoria é 1º de setembro. Para o vicepresidente do Sindicato, Mauri
Sérgio, “os bancários, novamente,
se preparam para o enfrentamento com os banqueiros. O momento exige mobilização para garantir e ampliar direitos. Na hora certa a categoria irá mostrar todo o
seu poder de pressão”.

C A M PA N H A

Cresce participação da categoria em Consulta
participação dos bancários na
Consulta sobre a Campanha
Nacional 2013 aumentou 17,5%
em relação à 2012. Realizada entre
os dias 21 e 29 de maio último, a
Consulta foi respondida por 2.511
bancários; no ano passado foram
devolvidos 2.137 questionários. Em
relação à 2011, quando foram coletados 1.634 questionários, a participação foi ainda maior: 53,7%.
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O resultado da Consulta irá subsidiar a Conferência Interestadual,
a ser realizada pela Federação dos
Bancários de SP e MS nos dias 20 e
21 deste mês de junho em Suarão,
bem como a 15ª Conferência Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro, que irá acontecer entre
os dias 19 e 21 de julho em São Paulo.
A Consulta levantou entre os

bancários quais são as prioridades
sobre temas como: remuneração,
emprego, saúde, condições de trabalho, segurança, sistema financeiro e terceirização. A Consulta perguntou ainda aos bancários qual a
disposição para participar da Campanha. “O resultado delineou o
que a categoria quer neste ano. O
que é fundamental. Vencida a etapa de organização, que passa ago-

ra pelas conferências Interestadual
e Nacional, abre-se o processo de negociação, quando a categoria deve
respaldar os sindicatos na mesa
com a Fenaban. Mais uma vez, a
unidade de ação será decisiva. Com
certeza, os bancários de Campinas
e Região terão destacado envolvimento na mobilização nacional.
Essa tem sido a nossa história, uma
história de luta”.

C A M PA N H A

Sindicatos e Bradesco criam grupo de trabalho sobre reabilitação
Júlio César Costa

a primeira rodada de negociação da pauta específica,
realizada no último dia 6, os sindicatos e o Bradesco decidiram
criar um grupo de trabalho para
elaboração de um programa de
reabilitação e readaptação profissional, com base na cláusula
45º da Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT). “Tema único da
rodada do dia 6, a reabilitação finalmente sai do ‘papel’. O que representa um avanço”, avalia o
diretor de Saúde do Sindicato,
Gustavo Frias. Segundo ele, o calendário de reuniões do grupo de
trabalho já está estabelecido: dias
19 de junho e 7 de agosto.
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Lançamento da Campanha de Valorização, em maio último

SOLIDARIEDADE

M E TA S

Doe sangue.
Doe vida
grupo Domingueiras
Bike Campinas promove
a 8ª Campanha de Doação de
Sangue. A coleta acontece
nesta sexta-feira, dia 14, no
período das 8h às 13h, no
Centro de Hematologia e Hemoterapia (Avenida Júlio de
Mesquita, 571, anexo 1 do
Hospital Irmãos Penteado).
Maiores informações com o
diretor Eduardo Gomez. Fone:
(19) 9712-9527.
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Nesta sexta-feira, dia 14, acontece a segunda rodada de negociação da pauta específica, conforme calendário definido em
reunião no último dia 28 de maio.
Em debate, parcelamento do
adiantamento de férias. A terceira e última rodada, será no dia 19;
em discussão o vale cultura.
PCCS e bolsa
Durante a rodada do dia 6, os
sindicatos voltaram a reivindicar
a abertura de negociação sobre o
Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e a bolsa de estudo.
O Bradesco, no entanto, resiste em
discutir essas duas históricas reivindicações.

Bradesco não orienta ranqueamento de vendas, diz regional
diretor regional do Bradesco negou que seja
orientação do Banco divulgar a
pontuação de venda dos funcionários, durante reunião com
os diretores do Sindicato, Lourival e Lucinete, no último dia 3.
Após o Sindicato reapresentar o
problema, pela terceira vez no
período de um ano, o regional se
comprometeu em repassar
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orientação ao quadro de funcionários. “A divulgação de rankings individuais, a performance dos funcionários em
nome das metas, é proibida
pela Convenção Coletiva de
Trabalho. Diga-se, de passagem. é uma conquista da Campanha de 2011. Inclusive denunciamos que funcionários
são ameaçados de demissão se

não cumprirem as metas. Aliás,
pela terceira vez. A primeira foi
no dia 12 de março de 2012; a
segunda, no dia 20 agosto do
mesmo ano. É urgente a tomada de uma firme decisão. Acreditamos no diálogo, porém não
dá para cobrar solução do problema periodicamente”, destaca o diretor do Sindicato, Lourival.

TRABALHO
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Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJC) da
Câmara dos Deputados vota nesta terça-feira, dia 11, o substitutivo do deputado Artur Maia
(PMDB-BA) ao Projeto de Lei (PL)
nº 4330 que, sob o argumento de
regular a terceirização, amplia a
precarização ao permitir o trabalho terceirizado até mesmo nas
chamadas atividades fim. “Além
de consagrar a precarização do trabalho no Brasil, a proposta atende desejo dos banqueiros e lega-
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O BANCÁRIO

liza de forma absurda a figura do
correspondente bancário, mesmo
com a definição do PL de empresa especializada para terceirização”, denuncia Miguel Pereira,
secretário de Organização do
Ramo Financeiro da Contraf-CUT.
Manobra regimental
Apesar do pedido de retirada
de pauta na sexta-feira, 31 de
maio, pelo presidente da CCJC da
Câmara, deputado Décio Lima
(PT/SC), o substitutivo do deputado Artur Maia (PMDB-BA), re-

lator do PL 4330, quase voltou à
pauta na tarde do último dia 4, na
reunião ordinária da CCJC. É que
o deputado Artur Maia utilizou
uma medida prevista no regimento interno da Câmara, mas raramente adotada, e apresentou
requerimento para inclusão como
extra pauta do PL 4330 e assim
trazê-lo de volta para a votação.
Porém, o pedido de inclusão não
teve votos suficientes para aprovação do requerimento.
Fonte: Contraf-CUT
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Encontro Nacional define pauta específica
Banco de Imagem/seebc

eunidos em Encontro Nacional nos dias 4 e 5 últimos, em
São Paulo, 130 dirigentes sindicais
discutiram e definiram a pauta específica dos funcionários do Santander. A Federação dos Bancários
de SP e MS, da qual o Sindicato
é filiado, foi representada por 22
delegados, sendo dois da região de
Campinas (Cristiano e Marcelino).
O Sindicato contou ainda com
duas observadoras: as diretoras
Stela e Patrícia. Na pauta, cinco temas: emprego; remuneração; saúde e condições de trabalho; previdência complementar; e plano
de saúde. Em preparação ao Nacional, a Federação realizou Encontro na sede do Sindicato no dia
14 de maio último. “Definida a
pauta, a fase seguinte é a entrega
ao Santander e início do processo de negociação”, destaca o diretor do Sindicato e representante da Federação na Comissão de
Organização dos Empregados
(COE), Cristiano Meibach. Confira as principais reivindicações.
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Emprego
nCampanha Nacional Contra as Demissões.
nCarta ao Presidente do Santander
Brasil.
nRatificação Convenção 158 OIT e
mobilização contra o PL 4330.
nContratações também focada na
diversidade.

BANCO

DO

nCampanha – Santander Respeite o
Brasil e os brasileiros.
Remuneração
nDiferenças salariais no mesmo cargo.
nRemuneração Variável x Remuneração Fixa (não pode ser maior).
nFalta de transparência nos programas próprios.
Saúde e condições de trabalho
nDenunciar médicos peritos no CRM,
MPT, NR7.
nConversar com lesionados sobre
seus problemas gerados pelo Banco.
nAções jurídicas pela extrapolação da
jornada.
nCampanha Nacional de denúncia da
sobrecarga de trabalho.
nMais contratações.
Previdência complementar
nUnificação dos planos de previdência no BANESPREV.
nMelhoria dos planos existentes com
ampliação de benefícios.
nFiliação à ANAPAR.

nExigir retiradas das ações contra os
trabalhadores.
nAções judiciais.
nElaboração de cartilha explicando os
planos de previdência existentes no
Banco.
nNegociar aporte no plano II do BANESPREV.
nNegociar a retomada das contribuições nos patamares do antigo HOLANDAPREVI.
Saúde
nUnificação de todos os planos de
saúde na CABESP.
nNão à segregação dos aposentados
no plano de saúde.
nAgregados: inclusão dos pais nos
planos (atualmente não pode).
nDatas pré definidas para UPGRADE
E DOWGRADE nos planos de saúde.
nTransparência nos planos.
nAdequar o estatuto da CABESP a legislação sobre os aposentados.
nTrabalhar a melhoria da rede credenciada.

BRASIL

Justiça julga ação sobre direito de opção à Cassi
e Previ aos incorporados da ex-Nossa Caixa
3ª Vara do Trabalho de Brasília
julga no dia 5 de julho, às 17h,
a ação civil pública nª 1/2012, que
pleiteia garantir o direito de filiação
à Cassi (Caixa de Assistência dos
Funcionários) e à Previ (Fundo de
Pensão) aos bancários da ex-Nossa
Caixa, incorporados pelo Banco do
Brasil em novembro de 2009. O processo é movido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) após denúncia do Sindicato dos Bancários
de Brasília.
O juiz do Trabalho, Francisco Lu-
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ciano de Azevedo Frota, inclusive
dispensou a produção de provas
através de testemunhas orais. Segundo ele, há provas documentais
suficientes para o veredito final,
uma vez que ao longo de um ano e
meio foi possível coletar vasto material para embasar a ação civil
pública.
O Sindicato dos Bancários de
Brasília, vale ressaltar, contribuiu
desde o início da tramitação do processo com a 3ª Vara do Trabalho ,
mostrando que os bancários incorO BANCÁRIO

porados pelo Banco do Brasil são
discriminados. “Nessa batalha judicial busca-se garantir aos incorporados oriundos do Banco Nossa
Caixa, por exemplo, o direito de optar entre Economus e Cassi e Previ.
É inaceitável a situação atual, que
é de pura discriminação”, avalia o
presidente do Sindicato, Jeferson
Boava. A decisão, cabe lembrar,
será extensiva a todos os bancários
incorporados pelo BB.
Fonte: SEEB Brasília

Tire suas dúvidas
Demissão:
aviso prévio
Tem sido recorrente a preocupação
com uma eventual dispensa sem justa
causa, sendo que o que muito se questiona é quais seriam as verbas deferidas diante desta dispensa.
As verbas devidas perante uma
dispensa sem justa causa são direitos
garantidos pela legislação trabalhista e
outros previstos pela Convenção Coletiva da categoria bancária, dentre
eles: férias vencidas e proporcionais
com o terço constitucional, aviso prévio,
décimo terceiro salário, fundo de garantia, dentre outros. Vejamos.
A Legislação Trabalhista garante
que em eventual dispensa do trabalhador, o mesmo terá direito à liberação
do Fundo de Garantia, inclusive com a
multa de 40% sobre a conta fundiária,
décimo terceiro salário, férias vencidas
e proporcionais com o devido terço
constitucional, aviso prévio, além do seguro desemprego.
Não obstante o aviso prévio tenha
legislação própria, no caso dos bancários a Convenção Coletiva é mais benéfica, vejamos a previsão contida na
Cláusula 51ª:
Tempo Efetivo de
Serviço prestado ao
mesmo Banco

Aviso Prévio
Proporcional
(indenizado)

30 dias da remuneração
mensal praticada na data
Até 5 anos
da comunicação da dispensa
45 dias da remuneração
De 5 anos e 1 dia até 10 mensal praticada na data
anos completos
da comunicação da dispensa
60 dias da remuneração
De 10 anos e 1 dia até 20 mensal praticada na data
anos completos
da comunicação da dispensa
90 dias da remuneração
De 20 anos e 1 dia em mensal praticada na data
da comunicação da disdiante
pensa

Sendo assim, conforme o tempo de
contrato com o Banco haverá uma indenização correspondente. Nesse mesmo critério de tempo de vínculo empregatício, é o direito à permanência no
Plano de Saúde, nos termos da Cláusula 44ª da Convenção Coletiva.
Por fim, a Norma Coletiva garante
a percepção de um valor à título de Requalificação Profissional, hoje previsto
em R$ 1.047,00.
No mais qualquer dúvida ou orientação acerca do assunto, entre contato através dos plantões jurídicos.
Daniela Costa Gerelli,
advogada do Departamento
Jurídico do Sindicato
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ANBIMA

Festa Junina
na AABB
AABB promove sua tradicional Festa Junina no dia
29 deste mês de junho, em sua
sede no Jardim das Paineiras,
em Campinas, a partir das 17h.
Associado da AABB e funcionário do Banco do Brasil, que
apresentar a identidade funcional, não paga entrada; os
demais pagam R$ 5,00. Endereço: Rua Rachid Elias Zakia,
181, próximo ao Clube dos
Bancários.

Sindicato prorroga prazo de
inscrição para curso até dia 19

A

Sindicato prorrogou até o
dia 19 deste mês de junho o
prazo de inscrição para o curso
preparatório ao exame de certificação da Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA), nas modalidades CPA 10 e
CPA 20, a ser realizado nos meses
de junho e julho, na sede em

O

SERVIÇO

Sindicato vende
passaporte para
restaurante
Sindicato continua com a
venda do Passaporte VIP, um
guia de descontos nos principais
restaurantes de Campinas, dividido por temas: carnes, pizzas e
massas e variados e japonês, com
seis vouchers cada. Preço: 29,90.
Em qualquer dos estabelecimentos conveniados, o prato do acompanhante é gratuito. Os seis vouchers podem ser usados em qualquer dia da semana, inclusive
sábados, domingos e feriados.
Confira exemplos no site do
Sindicato (www.bancarioscampinas.org.br).
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Inscrição para Campeonato de Soçaite termina dia 25
ermina no próximo dia 25 o
prazo de inscrição para o
Campeonato de Férias dos Bancários, modalidade Futebol Soçaite, a ser realizado entre os dias
16 e 27 de julho no Clube.
Podem se inscrever 12 atletas
(bancários sindicalizados, dependentes, sócios usuários e sócios contribuintes do Clube). Se

T

necessário, o time pode inscrever
dois atletas convidados, que não
sejam jogadores profissionais.
Caso o time queira um responsável dentro do campo, deve inscrevê-lo como técnico, que deve
ser bancário sindicalizado. Os jogos serão disputados durante a semana, no período noturno. As finais serão realizadas no dia 27,

durante o dia.
As inscrições podem ser feitas
via e-mails: esportes@bancarioscampinas.org.br e atendimento@bancarioscampinas.org.br; no
setor de Atendimento na sede do
Sindicato; ou pelo telefone (19)
3731-2688. No ato da inscrição
deve ser informado o nome completo do atleta, Banco e agência.

Inscrição para Torneio de Soçaite em Americana termina dia 21
ermina no próximo dia 21
o prazo de inscrição para
Torneio de Futebol Soçaite dos
Bancários de Americana, a ser

T

realizado no dia 29 deste mês de
junho, no Sport & Beer. Os interessados devem se inscrever
via fone: (19) 3406-7869 ou via

e-mail: americana@bancarioscampinas.org.br. O Torneio, promovido pela subsede do Sindicato, terá início às 8h.

Classibancários
FARMÁCIA DO SINDICATO
Serviço de Entrega
em Campinas
Taxa: R$ 3,00. Ligue 3731-2688
Tudo em 2 vezes, sem juros: cheque 30/60 dias. Cartões Visa e Mastercard em 3 vezes

Confira nossos preços. Desconto de até 35%

Feijoada no Clube
Dia 23 de junho
A partir das 13h
Valor: R$ 20,00
(individual e não inclui bebidas)
Criança até 10 anos
de idade não paga
Pagode com o grupo
Swing Nosso
Venda:
Sede do Sindicato
e Bar do Clube

450,00) mais R$ 50,00 de taxa de
inscrição para bancário não sindicalizado.
Os interessados devem se inscrever na sede do sindicato. Informações: (19) 3731-2688 ou
atendimento@bancarioscampinas.org.br. Vale ressaltar que o curso será ministrado com mínimo 25
alunos.

ESPORTES

Salão de Beleza:
promoção
Pacote Hidratação: 3 por R$ 100,00
Selagem de Botox: a partir de R$ 60,00
Cortes:
Feminino: R$ 20,00
Masculino: R$ 17,00
Escova: a partir de R$ 18,00
Pé e Mão: R$ 26,00
Depilação: a partir de R$ 7,00
Sobrancelha: R$ 10,00

Campinas.
O curso será ministrado por
professores certificados, no período de 22 de junho a 27 de julho, sempre aos sábados (9h às
12h30 e 13h30 às 17h). O valor do
curso, incluindo material de
apoio, é de R$ 620,00 (4 parcelas
de R$ 155,00) para bancário sindicalizado e R$ 900,00 (2 de R$

Remédio

Preço médio/mercado

Farmácia do Sindicato

Ossotrat D 60 cps

R$ 51,78

R$ 31,07

Resfenol xarope 100 ml

R$ 31,25

R$ 18,75

Imecap Rejuvenescedor
60 caps

R$ 90,72

R$ 63,50

Ômega 3 1000 mg
60 caps (Katígua)

R$ 32,14

R$ 22,50

Aviso: preços válidos até o dia 13 de Junho de 2013

Apto perto do Enxuto
Vendo, Perfetto Condomínio Clube, dois dormitórios, 8º andar, uma vaga em garagem coberta.
Tratar com Damião. Fone: (19) 9365-8612.
Apto em São Vicente
Alugo. Ótima localização. 1 dormitório. Litoral
paulista. Tratar com Carmen Silvia. Fone: (19)
8812-1130 ou 3223-2327.
Apto Parque Prado
Vendo ou alugo, 3 dormitórios, com uma suíte,
piso em porcelanato, ampla área de lazer com
duas piscinas, academia, espaço gourmet, videoteca, salão de jogos, sauna e brinquedoteca.
2 garagens cobertas. Tratar com Rosangela.
Fone: (19) 9164-4184.
Maca para depilação/massagem
Vendo, reclinável, seminova, em ótimo estado.
Tratar com Jô. Fone: (19) 8823-0223.
Meriva 1.8
Vendo, 2009/10, completa, prata, 38 mil km. Tratar com Erika ou Daniel. Fone: (19) 8114-9151,
3728-3235, 3232-1922 ou 8122-6822.
Kia Soul 2011/12
Vendo, Flex, automático, seis marchas, rodas 18,
bancos de couro, cinza. Novíssimo. R$ 57 mil.
Tratar com Denis. Fone: (19) 8183-7348.

