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FEDERAÇÃO
Bancários SP e MS

Comando entrega pauta à Fenaban dia 11

OOComando Nacional dos Ban-
cários, do qual faz parte o

Sindicato, entrega a pauta de rei-
vindicações da categoria à Fena-
ban no próximo dia 11, às 11h, em
São Paulo. A pauta da Campanha
deste ano foi aprovada na 16ª
Conferência Nacional dos Bancá-
rios, realizada entre os dias 25 e
27 deste mês de julho em Atibaia,
com a participação de 634 dele-
gados, sendo 17 da base do Sin-
dicato. Entre as principais rei-
vindicações, reajuste de 12,5%,
valorização do piso (salário mí-
nimo calculado pelo Dieese; R$
2.979,25 em junho), PLR maior,
mais empregos, fim da terceiriza-

ção, combate às metas abusivas e
ao assédio moral, segurança con-
tra assaltos e sequestros, e igual-
dade de oportunidades. Nesta ter-
ça-feira, dia 5, o Sindicato realiza
assembleia na sede, às 19h, para
referendar a pauta de reivindica-
ções.

Principais pontos
Reajuste salarial de 12,5%.
PLR: três salários mais R$ 6.247.
Piso: R$ 2.979,25 (salário mínimo
do Dieese em valores de junho).
Vales alimentação, refeição, 13ª
cesta e auxílio-creche/babá: R$
724,00 ao mês para cada (salário
mínimo nacional).
Melhores condições de trabalho,

com o fim das metas abusivas e do
assédio moral que adoecem os
bancários.
Emprego: fim das demissões e da
rotatividade, mais contratações,
proibição às dispensas imotivadas,
aumento da inclusão bancária,
combate às terceirizações diante
dos riscos de aprovação do PL
4330 na Câmara Federal, do PLS
087 no Senado e do julgamento de
Recurso Extraordinário com Re-
percussão Geral no STF.
Plano de Cargos, Carreiras e Sa-
lários para todos os bancários.
Auxílio-educação: pagamento
para graduação e pós.
Prevenção contra assaltos e se-

questros: cumprimento da Lei
7.102/83 que exige plano de se-
gurança em agências e PABs, ga-
rantindo pelo menos dois vigi-
lantes durante todo o horário de
funcionamento dos bancos; ins-
talação de portas giratórias com
detector de metais na entrada das
áreas de autoatendimento das
agências; e fim da guarda das
chaves de cofres e agências por
bancários.
Igualdade de oportunidades para
todos, resultando no fim das dis-
criminações nos salários e na as-
censão profissional de mulheres,
negros, gays, lésbicas, transexuais
e pessoas com deficiência (PCDs).

MM O B I L I Z A Ç Ã OO B I L I Z A Ç Ã O

Encontro Interestadual sobre Isonomia na
Caixa Federal. Inscrição aberta até dia 18

AAFederação dos Bancários de
São Paulo e Mato Grosso do

Sul promove no próximo dia 23,
em Ribeirão Preto, Encontro Inte-
restadual sobre Isonomia na Cai-
xa Federal, preparatório ao Na-
cional, a ser realizado no dia 30
deste mês de agosto. A participa-
ção é aberta. O empregado inte-
ressado, no entanto, deve se ins-
crever até o dia 18 na Secretária
do Sindicato. O Encontro Nacional
sobre Isonomia é uma das resolu-
ções aprovadas no 30º Congresso
Nacional dos Empregados (Cone-
cef), realizado entre os dias 6 e 8
de junho em São Paulo.

Nos últimos anos, a luta por
isonomia de direitos e de benefí-
cios entre novos e antigos empre-

gados da Caixa Federal tem sido
uma das prioridades do movi-
mento sindical e associativo. As

entidades têm adotado iniciativas
para intensificar a mobilização em
torno da reivindicação como cam-

panhas, abaixo-assinados e ges-
tões junto aos órgãos governa-
mentais e no Congresso Nacional,
onde tramita projeto de lei que pre-
vê a isonomia nos bancos públicos
e em outras empresas públicas fe-
derais. Na Caixa Federal, as dis-
criminações começaram em 1998.
A partir de 2003, o movimento na-
cional dos empregados conseguiu,
por meio de lutas e greves, avan-
çar em alguns pontos como as
Apips, o parcelamento do adian-
tamento de férias, o Saúde Caixa,
o Novo Plano da Funcef e a unifi-
cação do Plano de Cargos e Salá-
rios (PCS). Mas ainda há muito a
conquistar, como o Adicional por
Tempo de Serviço (ATS) e a licen-
ça-prêmio.

30º Conecef aprova Encontro de Isonomia

Júlio César Costa
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Justiça suspende reajuste do plano Economus Família

OO juiz Rogério Aguiar Munhoz
Soares, da 10ª Vara Cível de

São Paulo, suspendeu o reajuste
aplicado na faixa etária “59 anos
ou mais” do plano Economus Fa-
mília, no último dia 25, após in-
gresso de ação da Afaceesp.

Como não houve conciliação
na primeira audiência, realizada
no citado dia 25 de julho, o juiz
Rogério Aguiar concedeu a limi-
nar (suspendendo o reajuste) e
marcou nova audiência no próxi-
mo dia 8 de agosto (sexta-feira).

Em sua sentença, o juiz diz:
“Fica suspensa a exigibilidade do
aumento na faixa de 59 anos ou
mais até que haja nova delibera-
ção nesta cautelar: os beneficiários
que já pagaram terão reembolso
no boleto do mês seguinte ou
através de depósito em conta; os
demais receberão novo boleto a
ser reemitido. As demais faixas
etárias deverão pagar o boleto já
emitido, sem multa, até o dia 31
de julho de 2014”.
Pedido da Federação: O Econo-

mus ainda não deu nenhuma res-
posta ao pedido de prorrogação do
prazo de cancelamento de adesão
ao novo plano Economus Família,
apresentado pela Federação dos
Bancários de SP e MS ao supe-
rintendente Sérgio Iunes, no últi-
mo dia 10. O prazo estabelecido
pelo Economus terminou no dia
14 de julho último.

Planilha e
regulamento

A Federação solicitou ainda
acesso à planilha de custo por fai-

xa etária e ampla divulgação do re-
gulamento do novo plano.

Os participantes do “grupo de
contribuição faixa etária”, que foi
extinto no último dia 1º de julho,
migraram automaticamente, caso
não tenham solicitado o cancela-
mento até o prazo estabelecido.

A prorrogação solicitada tem
como objetivo oferecer aos parti-
cipantes mais tempo para decidir
entre a adesão ao novo plano ou
mudar de administradora/opera-
dora de planos de saúde.

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

Inscrição para delegado sindical abre dia 11

OO prazo de inscrição de candi-
datos a delegado sindical no

Banco do Brasil abre no próximo
dia 11 e se estende até o dia 15. Os
funcionários interessados devem se

inscrever na secretaria do sindi-
cato ou na subsedes, no período
das 8h às 17h. A eleição ocorrerá
entre os dias 18 e 21 de agosto, no
próprio local de trabalho. Será elei-

to um delegado sindical para cada
grupo de 80 funcionários (veja
regulamento abaixo), com man-
dato de um ano, a partir do pró-
ximo dia de 27 de agosto.

Regulamento: Eleição de delegados
sindicais do BB - 2014

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de Campinas e Região, em face das con-
dições previstas no Acordo Coletivo de Trabalho fir-
mado com o Banco do Brasil S/A, que garante um de-
legado para cada grupo de 80 funcionários, realiza-
rá entre os dias 18 e 21 de agosto de 2014, eleições
para a escolha de Delegados Sindicais, sendo que
o processo de eleição deverá observar as regras do
presente regulamento:
1. A eleição de delegado sindical será realizada ob-
servando agrupamento de agências/dependências
abaixo representadas, como também pelas cidades
que compõem as regionais do Sindicato.
2. Para participar do processo de eleição, obrigato-
riamente, o candidato deverá se inscrever junto a Se-
cretaria do Sindicato ou subsedes, devendo o mes-
mo ser sindicalizado da entidade e estar trabalhan-
do efetivamente na base territorial do Sindicato.
3. O prazo de inscrições se efetivará no período de
11 a 15 de agosto de 2014, devendo as inscrições se-
rem apresentadas junto a Secretaria ou subsedes do
Sindicato , no horário das 8 às 17 horas.
4. As eleições ocorrerão mediante votação secreta,
sendo eleitor aquele empregado do Banco do Brasil
sindicalizado ou não, devendo a entidade indicar os
membros das mesas coletoras de voto.
5. Na cédula de votação deverá constar o nome de
cada candidato (inscrito para cada agrupamento de
agências/dependências), que concorre para o posto
de delegado sindical.
6. A eleição será realizada nos entre os dias 18 e 21
de agosto de 2014, no horário do expediente de tra-
balho dos setores do Banco abaixo discriminado, com
início às 09:00 horas, podendo a mesma se estender
inclusive em horário noturno, na hipótese de funcio-
namento do estabelecimento em tal período. No dia
21 de agosto de 2014 a eleição terá seu término às
17 horas.
7. Para os “agrupamentos de agências/dependências”
denominação que passamos a dar para identificação
de agências e dependências do Banco do Brasil será
eleito para cada um dos mesmos 1 delegado sindi-
cal a saber: (veja abaixo).
8. Terminado o processo de votação, a apuração dos

votos será realizada na sede ou subsedes do Sindi-
cato, no dia 22 de agosto de 2014, às 9h. Os candi-
datos podem participar do processo de apuração.
9. No agrupamento que houver disputa, será eleito o
mais votado, cabendo considerar que, na hipótese de
empate será considerado vitorioso o candidato com
mais tempo de sindicalização junto ao Sindicato dos
Bancários de Campinas e Região.
10. Os eleitos terão seu mandato vigorando a partir
do dia 27 de agosto de 2014 tendo validade de 1 (um)
ano.
Agrupamentos
Agrupamento 1
Americana; Av. Cillo; São Vito; e Vila Jones.
Agrupamento 2
Praça XV de Novembro; Cid. Jardim; Fórum Ameri-
cana; Rua Duque de Caxias e Nova Odessa.
Agrupamento 3
Hortolândia; 26 de Julho; Sumaré; Praça das Ban-
deiras; Nova Aparecida e Remanso.
Agrupamento 4
Amparo; Jaguariúna; Pedreira; Serra Negra; Águas de
Lindóia; e Socorro.
Agrupamento 5
Catedral; Praça Bueno; Rua Antonio Pedro; 9 de Ju-
lho; Circuito das Águas; e Palácio das Águias.
Agrupamento 6
Indaiatuba; Nova Indaia; Monte Mor; Elias Fausto; Es-
tilo Indaiatuba e Viracopos.
Agrupamento 7
Cidade dos Indaias; Nova Elias Fausto; e Rua Car-
los de Campos.
Agrupamento 8
Itatiba; Rua Aguiar Pupo; e Morungaba.
Agrupamento 9
Itapira; Mogi Guaçu; Capela; Mogi Mirim; e Estiva Ger-
bi.
Agrupamento 10
Glicério-Itapira; Rua Quinze de Novembro; e Praça São
José.
Agrupamento 11
Paulínia; Cosmópolis; Engenheiro Coelho; Artur No-
gueira; Holambra e Santo Antonio de Posse.
Agrupamento 12
Av. José Paulino; Posse; Av.Ester e Nogueirense.
Agrupamento 13

São João da Boa Vista; Espírito Santo do Pinhal e
Aguai.
Agrupamento 14
Nova São João da Boa Vista; Independência; São Ro-
que da Fartura e Capitão Silva.
Agrupamento 15
Vinhedo; Valinhos; Louveira; Cabreúva; Est. Adoniran
Barbosa; Rua 9 de Julho; e Pça Central.
Agrupamento 16
Campinas; GEREV Campinas e AJURE Campinas.
Agrupamento 17
Gecex-Campinas.
Agrupamento 18
Carlos Gomes; Estilo Maria Monteiro, GERAT Cam-
pinas.
Agrupamento 19
Norte Sul; Estilo Norte Sul; Cambuí e Super Leste.
Agrupamento 20
Glicério; S. Público Campinas; Benjamin Constant; e
Proença.
Agrupamento 21
Bonfim; CSO; PEE; GEPES; CSO SP; Setor Agrô-
nomo; CSL; e PSO.
Agrupamento 22
Trevo; Unimart; Jd. Londres; e Ouro Verde.
Agrupamento 23
Barão de Itapura; Guanabara Campinas; e Av.Brasil.
Agrupamento 24
Taquaral; Rua Paula Bueno; Empres. Metropolitana
e Corporate.
Agrupamento 25
Sousas; Shopping Dom Pedro; Ceasa; São Quirino;
Distrito de Sousas; e Fórum Campinas.
Agrupamento 26
Amoreiras; Anhanguera; Castelo; Dr. Quirino; e Con-
ceição.
Agrupamento 27
Rua Sales de Oliveira; Av. Gov. Pedro de Toledo; Em-
pres. Campinas e Estilo Campinas.
Agrupamento 28
Barão Geraldo; Sta Genebra; Unicamp e Estilo Uni-
camp.

Formulário da CCV 7ª 
e 8ª horas do BB já

está disponível

OOSindicato disponibilizou
no último dia 1º, no site, o

formulário para agendamento
de sessão na Comissão de Con-
ciliação Voluntária (CCV) sobre
o pagamento das 7ª e 8ª horas
como extras. Após o preenchi-
mento do formulário, o fun-
cionário interessado deve pro-
tocolar o pedido na sede ou
subsede do Sindicato.

A criação da CCV das 7ª e 8ª
horas foi aprovada em assem-
bleia com os funcionários do
Banco do Brasil, realizada no
dia 21 de julho último, na sede.



Ti re  suas  dúv i das
Jur íd ico

Caixa Federal: adicional
de incorporação

Pergunta: Sou funcionário da Caixa
Econômica Federal há mais de 25
anos e recentemente fui dispensado
da minha função comissionada por in-
teresse da empresa. Tenho função co-
missionada há mais de 15 anos e foi
me dado o adicional de incorporação
previsto no normativo da empresa. O
adicional está correto?
Resposta: Prezado bancário, o adi-
cional de incorporação de fato esta
previsto em normativo interno da
empresa (RH 151). Tal adicional é fei-
to pela média dos últimos 5 anos. To-
davia, ele não leva em consideração
o CTVA (complemento temporário
variável de ajuste de mercado) per-
cebido por você, enquanto funcioná-
rio comissionado.

A parcela CTVA dever ser incluí-
da no cálculo do adicional de incor-
poração, tendo em vista que detém
natureza de gratificação de função. 

A incorporação da CTVA, além de
ter natureza de gratificação de função,
está protegida também pelo princípio
da estabilidade financeira consagra-
do na Súmula 372 do TST que reco-
nhece “quando do afastamento do
cargo de confiança sem justo motivo,
o direito à manutenção da gratificação
auferida por no mínimo 10 anos”.

Além disso, a empresa não po-
derá reduzir o salário do trabalhador
em razão dos princípios da irreduti-
bilidade salarial (CF, art. 7o, VI) e da
proibição das alterações contratuais
lesivas (CLT, art. 468, caput), sem
descuidar do caráter salarial da gra-
tificação (CLT, art. 457, § 1o.).

Desta forma, tratando-se de em-
pregado com mais de 10 anos de fun-
ção comissionada, o CTVA deve in-
tegrar a base de cálculos para o
computo do adicional de incorpora-
ção. Assim, verifica-se que a verba
em questão sem a integração do
CTVA, esta incorreta, gerando pre-
juízos financeiros vencidos e vincen-
dos. Já existem decisões judiciais fa-
voráveis a incorporação do CTVA
no adicional de incorporação, o que
seria o correto ao seu caso. Procure
o jurídico do Sindicato para mais es-
clarecimentos.

Thiago Sabbag Mendes,
advogado do Departamento

Jurídico do Sindicato
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PCR será paga junto com PLR

AAParticipação Complementar
nos Resultados (PCR) deste

ano, a ser paga de forma linear
(para todos os funcionários) será
de R$ 2.080,00 (reajuste de 6,67%
sobre o valor de 2013, R$
1.950,00), conforme assegura acor-
do específico negociado e assina-
do em outubro do ano passado,
que tem validade de dois anos. O
pagamento da PCR será efetuado

junto com a primeira parcela da
PLR (Participação nos Lucros e Re-
sultados) que, comumente, é paga
10 dias após a assinatura da Con-
venção Coletiva de Trabalho
(CCT).

Para o vice-presidente do Sin-
dicato e integrante da Comissão de
Organização dos Empregados
(COE), Mauri Sérgio, “trata-se de
uma grande conquista. Não dis-

crimina os funcionários e uni-
versaliza o benefício. Cabe lem-
brar que, ao negociar e fechar o
acordo específico no ano passado,
os sindicatos garantiram também
5.500 bolsas de estudo”.
Desconto: A PCR não pode ser
descontada dos programas pró-
prios de remuneração e nem da
PLR. O único desconto previsto
(legal) é o do imposto de renda.

AA M B I E N T EM B I E N T E D ED E TT R A B A L H OR A B A L H O

OOComando Nacional dos Ban-
cários, reunido com a Fena-

ban no último dia 23, avaliou
como positivo o projeto-piloto de
segurança bancária aplicado em
Pernambuco e propôs a inclusão
das medidas testadas e aprovadas
na Convenção Coletiva de Traba-
lho (CCT); entre elas, porta gira-
tória, câmeras internas e externas,
biombos em frente aos caixas e vi-
gilantes armados portando coletes
balísticos. “O que deu certo em
205 agências de Recife, Olinda e
Jaboatão dos Guararapes deve ser
implantado em todo o país”, ava-
lia o diretor do Sindicato e repre-
sentante da Federação dos Ban-
cários de SP e MS na reunião, Da-
nilo Anderson. Segundo o diri-
gente sindical, a Fenaban se com-
prometeu em analisar a reivindi-
cação do Comando.

Conquistado na Campanha Na-
cional 2012, o projeto-piloto foi as-
sinado em 14 de maio de 2013,
com prazo de adequação das agên-
cias em até 90 dias. Um grupo de
acompanhamento, integrado pela
Contraf-CUT, Sindicato dos Ban-
cários de Pernambuco e Fenaban,
se reuniu cinco vezes desde no-

vembro do ano passado em Reci-
fe, discutindo o andamento do
projeto-piloto e verificando as
ocorrências. Foram realizadas ain-
da reuniões com gestores das
agências envolvidas em janeiro
deste ano, com a participação da
Secretaria de Defesa Social (SDS).
Já os representantes do Ministério
Público e das três prefeituras se
ausentaram dos debates.

Novo projeto-piloto
A exemplo da primeira reunião

de avaliação nacional do projeto-
piloto, realizada em 18 de março
último, em São Paulo, a Fenaban
voltou a propor a repetição do pro-
jeto-piloto em outras duas capitais
de estados, a serem definidas em
conjunto com o Comando. “O Co-
mando reafirmou que a realização
de outro projeto-piloto só teria va-
lidade se as medidas de seguran-
ça fossem ampliadas e aplicadas
em todas as agências, incluindo as
de negócios, as instaladas em
shopping center e postos de aten-
dimento. Entre as medidas, vidros
blindados nas fachadas, fim da
guarda das chaves pelos bancários
(para prevenir sequestros), isenção
de tarifas em transferências (DOC

e TED), para combater a chamada
‘saidinha de banco’, e transpa-
rência nas informações”, ressalta
o diretor Danilo. A Fenaban as-
sumiu compromisso em analisar
a proposta.

Crescimento dos
assaltos no país

A Fenaban apresentou a esta-
tística semestral de assaltos a
bancos, referente ao primeiro se-
mestre de 2014, conforme esta-
belece a a CCT, conquistada na
Campanha Nacional 2010. Se-
gundo a Fenaban, houve 186 as-
saltos a agências e postos de aten-
dimento nos primeiros seis meses
deste ano, o que revela um cres-
cimento de 14,1% em comparação
com o mesmo período de 2013,
quando foram comunicadas 163
ocorrências. Mais uma vez, a Fe-
naban não trouxe dados sobre ar-
rombamentos. “Os dados apre-
sentados diferem da pesquisa na-
cional de ataques a bancos reali-
zada pela Contraf-CUT e CNTV.
Os números da estatística da Fe-
naban são menores; porém, preo-
cupantes”, avalia o diretor Dani-
lo Anderson.

Fonte: Contraf-CUT

Comando propõe inclusão do projeto-piloto de segurança na CCT

Banco do Brasil: Caref lança site

OO representante eleito pelos funcionários ao Conselho de Administração do Banco do Brasil (Ca-
ref), Rafael Matos, lançou no último dia 22 sua página na internet, que pretende ser um canal de

comunicação de mão dupla. “O objetivo é informar tudo o que acontece no mandato, dialogar e cole-
tar opiniões”, destaca Rafael.

O Caref foi eleito em votação direta em dois turnos, nos meses de maio e junho deste ano, e con-
tou com apoio da diretoria do Sindicato. Acesse a página do Caref: http://carefbb.com.br



Convite para 8ª Megafesta a partir do dia 11

AA8ª Megafesta dos Bancários
será realizada no dia 30 de

agosto (sábado), no período das
12h às 19h, no Clube. Os convites,
exclusivos de sindicalizados e
dependentes, devem ser reserva-
dos entre os dias 11 e 22 de agos-
to, apenas no site no Sindicato:
www.bancarioscampinas.org.br.
Reserva: Estará confirmada se
concluir todas as fases do processo
(no site). Os dependentes não ca-

dastrados ou pendentes de docu-
mentos devem ser regularizados.
Convite: Nominal, intransferível
e extensivo aos dependentes ca-
dastrados do bancário/aposentado
sindicalizado.
Cartela: Mediante a confirmação
da emissão do convite no site, se-
rão fornecidas cartelas para con-
sumo. Apresente um documento
de identidade, com foto, na por-
taria. Entregue 1 quilo de ali-

mento não perecível.
Bancário solteiro: tem direito a le-
var um acompanhante, desde que
inscrito no ato da reserva (no
site).
Convidado: R$ 40,00 (entrada e
cartela). A reserva do convite
deve ser feita pelo bancário sin-
dicalizado. O convite, limitado a
dois por bancário sindicalizado,
não será vendido na portaria do
Clube.

Ação solidária – Os alimentos ar-
recadados serão doados a entida-
des beneficentes.

Comemore o Dia do Bancário
(28 de agosto) com sua família e
colegas. Transforme o dia 30 de
agosto, numa grande confraterni-
zação. Música ao vivo e vários
brinquedos.
Importante – O Clube estará fe-
chado no dia 31 de agosto (do-
mingo).

AA N B I M AN B I M A

Prorrogado prazo de inscrição para curso Neste mês de agosto aulas
de Lian Gong no SindicatoOOprazo de inscrição para o

curso preparatório ao exame
da Anbima, modalidade CPA 20,
foi prorrogado até o dia 29 deste
mês de agosto. Para a modalida-
de CPA 10, ainda existem vagas; as

aulas começam neste dia 9. sá-
bado.

Mais informações na Secretaria
do Sindicato (3731-2688) ou com
o diretor Eduardo Gomez (99712-
9527).

EE V E N T OV E N T O

Ingresso para Expoflora

OOSindicato iniciou a venda
de ingressos à 33ª Expoflora,

que será realizada no período de
29 de agosto a 28 de setembro, em
Holambra. Na tesouraria do Sin-
dicato, R$ 16,00 cada ingresso; na

portaria da Expoflora, R$ 32,00.
Importante

O número de ingressos a ven-
da é limitado. Informações: 3731-
2688 ou com os diretores que vi-
sitam sua agência.

SS A Ú D EA Ú D E

NN este mês de agosto se-
rão ministradas aulas

gratuitas de Lian Gong na
sede do Sindicato e no Clu-
be dos Bancários.

Iniciativa do Departa-
mento de Saúde, as aulas
serão aplicadas pela ins-
trutora Aurora Yoshiko
Seno Mourão (aposentada
da Caixa Federal). Na sede
do Sindicato, sempre às
quartas-feiras; no Clube,

aos sábados. O horário é o
mesmo nos dois locais: 9h
da manhã. Segundo a ins-
trutora,

Lian Gong são exercícios
elaborados pelo médico or-
topedista Zhuang Y. Ming e
visam prevenir e tratar do-
res no corpo, restaurando
sua movimentação natural.
As aulas podem ser prati-
cadas por pessoas de qual-
quer idade.

Júlio César Costa


