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FEDERAÇÃO
Bancários SP e MS

Sindicatos querem discutir metas
abusivas com Itaú no GT de Saúde

AAComissão de Organização dos
Empregados (COE) e o Banco

Itaú, reunidos no último dia 28 na
sede da Contraf em São Paulo, de-
cidiram criar um Grupo de Traba-
lho (GT) de Saúde que, entre outros
temas prioritários, irá discutir as
metas abusivas. “Afinal, a exigência
pelo cumprimento de metas ina-
tingíveis adoece os funcionários”,
destaca o diretor do Sindicato e in-
tegrante da COE, Mauri Sérgio,
que é também secretário de As-
suntos Jurídicos da Contraf-CUT.

Após a decisão de criar o GT de
Saúde, os sindicatos e o Itaú dis-
cutiram a implementação da cláu-
sula 58º da Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT), que trata do Pro-
grama de Desenvolvimento Orga-

nizacional para a Melhoria Contí-
nua das Relações de Trabalho, e a

implantação de CIPA e acesso nas
oito agências digitais (sete em São

Paulo e uma no Rio de Janeiro).
Programa de Reabilitação
O programa de reabilitação

(cláusula 46ª da CCT) também foi
debatido e os sindicatos apontaram
problemas; o principal deles é a ges-
tão/organização, totalmente preju-
dicial aos funcionários. Hoje, o
gestor da agência tem a responsa-
bilidade de acompanhar o retorno
do funcionário ao trabalho, após
afastamento para tratamento mé-
dico, e é quem encaminha os ates-
tados e toda a documentação. Os
sindicatos propuseram que esse
tipo de tarefa deve ser executado
por pessoas capacitadas em Re-
cursos Humanos. “O Itaú se com-
prometeu em analisar a proposta”,
observa Mauri Sérgio.

Negociação entre os sindicatos e Itaú, no dia 6 de de abril deste ano
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Sem governo, sem patrão. Em defesa
dos direitos dos trabalhadores

OO título acima foi o mote do
1º de Maio deste ano. A di-

retoria do Sindicato aproveita o
momento para reafirmar as
bandeiras de luta da categoria,
da classe trabalhadora brasi-
leira. Entre outras prioritárias,
cabe destacar: defesa do em-
prego (ratificação da Convenção
158 da Organização Interna-
cional do Trabalho/OIT, que
proíbe demissão imotivada);
contra a terceirização; redução
da jornada de trabalho; regu-
lamentação do sistema finan-
ceiro (artigo 192 da Constitui-
ção); educação e previdência:
pública e universal; reformas:

tributária e política; e fortaleci-
mento do SUS.

E mais: a diretoria do Sindi-
cato conclama a categoria a en-
grossar, fortalecer a mobilização
na Campanha Nacional deste
ano, que irá culminar em rodadas
de negociação entre o Comando
dos Bancários e a Fenaban; mo-
mento de duro enfrentamento
com os banqueiros.

Em sua longa história, a ca-
tegoria tem demonstrado que
quem luta, conquista. Neste ano,
não poderá ser diferente. À luta,
bancários, financiários e coope-
ravitários.

Jailton Garcia
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Negociação e
organização

3 de maio: reunião da mesa te-
mática sobre Igualdade de Opor-
tunidades.
4 de maio: reunião da mesa te-
mática sobre Segurança Bancá-
ria.
11 de maio: Reunião da mesa te-
mática bipartite de Saúde no
Trabalho.
12 de maio: Reunião da mesa te-
mática bipartite de Acompa-
nhamento da cláusula sobre Pre-
venção de Conflitos no Am-
biente de Trabalho.
12 a 14 de maio: Encontro Na-
cional dos Financiários.
Local: todos os eventos serão
realizados na cidade de São
Paulo.
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Cassi: eleita Chapa 3

AA“Chapa 3, A Cassi é sua!!”
venceu a eleição para escolha

de integrantes titulares e suplentes
dos conselhos Deliberativo e Fiscal
e do diretor de Planos de Saúde e
Relacionamento com Clientes,
com 30.507 votos. A diretoria do
Sindicato agradece o apoio e votos
para a “Chapa 2, Juntos pela
Cassi”, que obteve 26.608 votos.

A “Chapa 1, Cassi Sempre”, re-
cebeu 25.172 votos. A eleição
ocorreu entre os dias 11 e 22 de
abril último.

Usuário tem direito a atendimento no 
caixa, sem discriminação, determina CMN

OOConselho Monetário Nacional
(CMN) aprovou a Resolução nº

4.479, que altera a Resolução nº
3.694, de 26 de março de 2009,
atualizando a regulamentação que
trata do atendimento a clientes e
usuários de produtos e serviços fi-
nanceiros, garantindo acesso aos ca-
nais de atendimento convencio-
nais.

Em outros termos, desde o últi-
mo dia 25, o caixa não pode recu-
sar, por exemplo, pagamento de bo-
leto de não correntista. “Uma me-
dida necessária que inibe a cha-
mada triagem, a discriminação nas-
portas das agências”, avalia o pre-
sidente do Sindicato, Jeferson Boa-

va. Inclusive, vale embrar, o Sin-
dicato solicitou ao Procon, em reu-
nião realizado no dia 19 de março
do ano passado, providências dian-
te da decisão de alguns Bancos em
realizar a citada triagem.

Como determina a Resolução
nº 4.479, os Bancos não podem res-
tringir o “acesso aos canais con-
vencionais, inclusive guichê de
caixa, exceto em duas situações es-
pecíficas: a) às dependências ex-
clusivamente eletrônicas; b) à pres-
tação de serviços de cobrança e de
recebimento decorrentes de con-
tratos ou convênios que prevejam
canais de atendimento exclusiva-
mente eletrônicos”.

Abertura de conta via internet
Já na Resolução nº 4.480, o

CMN permite que os brasileiros
abram e/ou encerram conta corrente
e caderneta de poupança pela in-
ternet. A norma aprovada no últi-
mo dia 22 é uma iniciativa do
“Programa Otimiza BC”. Segundo o
site do Banco Central, “aplicam-se
a estas contas as demais regras
para conta de depósito, inclusive re-
lativas à situação cadastral, a tari-
fas, ao fornecimento de informações
cadastrais, à adequação de produ-
tos e serviços financeiros e à pre-
venção à lavagem de dinheiro e ao
financiamento do terrorismo”.

Fonte: BC
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Antecipação dos recursos reforça caixa da Cassi

OOBanco do Brasil informou que
a antecipação do 13º de no-

vembro para a Cassi, negociada
com as entidades representativas
dos funcionários, foi aprovada nas
instâncias internas; o crédito seria
efetuado em até cinco dias, segun-
do informou o BB no último dia 19.

A antecipação do 13º foi uma
proposta apresentada ao Banco pe-
los representantes dos funcionários
e depois de debates em mesa de ne-
gociação foi votada no âmbito da
Cassi e seguiu para aprovação pelo
Banco.

Esta é uma das medidas em dis-
cussão dentro da Cassi para refor-
çar o caixa da entidade e faz parte

de um esforço entre todos os envol-
vidos até que se tenha uma proposta
de sustentabilidade de longo prazo,

que deverá ser amplamente deba-
tida entre funcionários da ativa e
aposentados.        Fonte: Contraf-CUT

Sindicatos e BB discutem futuro da Cassi (19 de novembro de 2015)

Associados da Cassi votam relatório anual

OOs associados da Cassi votam
até o dia 6 deste mês de maio

o relatório anual; a votação teve
início no último dia 27. A direto-
ria do Sindicato orienta aprovação
do relatório. Podem votar funcio-
nários da ativa e aposentados do
Banco do Brasil que são associados
e estão em pleno gozo de seus di-
reitos junto à Cassi, conforme o es-
tatuto da entidade. Os funcionários
da ativa e quem se aposentou após
31 de janeiro deste ano votam no
Sisbb; aposentados até essa data

(31/01/16) votam nos TAA.
O Relatório Anual reúne dados

referentes à população assistida,
separada por Plano, informações
sobre o uso dos serviços, como
consultas, exames e internações, e
sobre os programas de saúde ofe-
recidos pelas CliniCASSI, e os nú-
meros referentes a receitas e des-
pesas da Caixa de Assistência em
2015, que são auditadas, e os pa-
receres da auditoria externa e dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal. A
mensagem da diretoria analisa o re-

sultado que a CASSI teve no ano
anterior, explicando os motivos
que levaram a ele e as ações já to-
madas.

O Relatório Anual 2015 está
disponível em diferentes formatos
digitais: um hotsite, que permite
acessar capítulo por capítulo, uma
versão completa em PDF e um apli-
cativo gratuito para celulares
smartphones. Confira no site do
Sindicato (www.bancarioscampi-
nas.org.br) o Relatório Anual de
2015.                  Fonte: Contraf-CUT

Guina Ferraz



Ti re  suas  dúv i das
Jur íd ico

Prazo para ingresso
de ação na Justiça

Pergunta: Muitos bancários compare-
cem em nosso plantão jurídico no Sin-
dicato e questionam quanto tempo
possuem para ingressar com ação pe-
rante a Justiça do Trabalho.
Resposta: A Constituição Federal em
seu inciso XXIX do artigo 7º prevê:
Art. 7º - São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que vi-
sem à melhoria de sua condição social:
XXIX - ação, quanto aos créditos re-
sultantes das relações de trabalho,
com prazo prescricional de cinco anos
para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o limite de dois anos após a extin-
ção do contrato de trabalho.

Ou seja, o trabalhador possui dois
anos para propor reclamação trabalhista
pleiteando verbas dos últimos cinco
anos de trabalho, sendo que esses se-
rão contados da propositura da ação. O
ingresso da reclamação independe do
encerramento do contrato de trabalho,
podendo o trabalhador, a qualquer mo-
mento da relação de trabalho deman-
dar direitos perante a Justiça do Tra-
balho.

Após o encerramento do contrato de
trabalho, antes mesmo de ingressar
com a reclamação trabalhista, é possí-
vel que o bancário realize uma nego-
ciação por meio da Comissão de Con-
ciliação Prévia, prevista no Acordo Co-
letivo da Categoria. Atualmente os Ban-
cos Itaú, Banco do Brasil, Banco San-
tander, Caixa Econômica Federal e
HSBC estão com as comissões ativas.

Nesta reclamação o Banco avalia-
rá a pretensão do bancário e poderá
apresentar proposta de acordo para a
quitação total ou parcial dos créditos
pleiteados. Aceitando o acordo haverá
quitação tão somente da verba nego-
ciada não mais podendo reclamá-la pe-
rante o poder judiciário. Na hipótese da
conciliação resultar negativa ou até
mesmo parcialmente conciliada o ban-
cário poderá requerer seus direitos
pendentes perante o judiciário.

Caso o bancário tenha interesse em
propor reclamação trabalhista ou ten-
tativa de negociação perante a Comis-
são de Conciliação Prévia basta agen-
dar um horário no jurídico do sindicato,
que estará à disposição para esclare-
cer sobre seus direitos, bem como
para apresentar sua reivindicação.

Daniela Costa Gerelli,
advogada do Departamento

Jurídico do Sindicato
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PLS sobre estatais tramita
na Câmara como PL 4918

AAprovado pelo Senado no último dia
15 de março, o PLS 555 que cria a

Lei de Responsabilidade das Estatais, tra-
mita agora na Câmara dos Deputados
como Projeto de Lei 4918/2016. A for-
te mobilização dos trabalhadores, além
de adiar cinco vezes a votação no Se-
nado, desde setembro do ano passado,
resultou na construção de um substi-
tutivo.

Para a coordenadora do Comitê
Nacional em Defesa das Empresas
Públicas, Maria Rita Serrano, o
substitutivo tem três pontos a des-
tacar, que representam avanços. O
primeiro é a retirada da obrigato-
riedade das empresas se tornarem
sociedades anônimas; o segundo, o
fim da exigência das empresas não
terem mais ações preferenciais e, fi-
nalmente, a aprovação de que o Es-
tatuto das Estatais só será obriga-
tório para as empresas que tenham

mais de R$ 90 milhões de receita
operacional bruta. Entre outras em-
presas públicas, o PL 4918/2016 atinge
o Banco do Brasil e a Caixa Federal.

Conselho: proibição
No que se refere ao Conselho de

Administração, o texto aprovado no
Senado proíbe a indicação de mi-

nistros, dirigentes de órgãos regu-
ladores, secretários de estado e
município, titulares de mandatos no
Poder Legislativo, ocupantes de
cargos superiores na administração
pública que não sejam servidores
concursados, dirigentes de partidos
políticos e de sindicatos.
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Projeto na Câmara limita participação
de trabalhadores nos fundos de pensão

AAprovados pela Câmara Alta do
Congresso Nacional no início de

abril passado, por unanimidade, o
Projeto de Lei do Senado (PLS)
388/2015 e o PLS 78/2015, que tra-
mitaram em conjunto, restringem o es-
paço dos trabalhadores nos fundos de
pensão. Em outras palavras, as duas
proposições alteram a lei Comple-
mentar nº 108 (29 de maio de 2001),
acabando com a eleição de diretores
de entidades patrocinadas por em-
presas e órgãos públicos e ainda reduz

a um terço a representação dos par-
ticipantes nos conselhos Deliberativo
e Fiscal. As vagas hoje de represen-
tantes dos trabalhadores passarão a
ser ocupadas por conselheiros “inde-
pendentes” e diretores contratados no
mercado por “empresas especializa-
das”.

O PLS 388 e o PLS 78, de autoria
do senador Paulo Bauer (PSDB/SC) e
Valdir Raupp (PMDB/RO), respecti-
vamente, já foram encaminhados à
Câmara dos Deputados, onde rece-

beram a denominação de Projeto de
Lei Complementar (PLP) e o número
268/2016.

Na prática, o PLP atende os inte-
resses das empresas patrocinadoras,
que terão mais poderes para promo-
ver mudanças prejudiciais aos parti-
cipantes; entre elas, alterações de
planos de benefícios, direitos e esta-
tutos. Novamente, os trabalhadores e
seus representantes devem se mobi-
lizar contra a aprovação do nefasto
PLP 268. Não ao retrocesso.
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Bancos fecham 2.454 postos de trabalho no 1º trimestre

OOs Bancos fecharam 2.454 pos-
tos de trabalho no país no pri-

meiro trimestre deste ano, aponta a
Pesquisa de Emprego Bancário
(PEB), divulgada no último dia 25.
Os estados com mais postos fe-
chados foram São Paulo e Rio de Ja-
neiro. “A análise por setor de ativi-
dade econômica demonstra que os
Bancos múltiplos, com carteira co-
mercial, CNAE (Classificação Na-
cional de Atividades Econômicas)
que engloba grandes instituições

como Itaú, Bradesco, Santander e
Banco do Brasil, juntamente com a
Caixa Econômica Federal, foram
os principais responsáveis pelo sal-
do negativo”, destaca o texto de
abertura da pesquisa realizada pela
Contraf em parceria com o Dieese.
Segundo o Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados, do
Ministério do Trabalho), dos 2.454
postos de trabalho fechados, 1.671
ocorreram somente no mês de mar-
ço.

Doze estados apresentaram sal-
dos negativos de emprego. Os maio-
res cortes ocorreram em São Paulo,
com 1.613 cortes (65,7% do total) e
no Rio de Janeiro, com 570 cortes
(23,2%). Os estados com maiores
saldos positivos foram Pará e Per-
nambuco, com geração de 89 e 71
novos postos de trabalho bancário,
respectivamente. Apenas as regiões
Norte e Nordeste apresentaram sal-
do positivo de janeiro a março des-
te ano.       Fonte: Contraf-CUT e Dieese

Júlio César Costa
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Anbima: inscrição
para cursos até dia 6

EEncerra nesta sexta-feira (6) o pra-
zo de inscrição para o novo curso

preparatório ao exame da Anbima, a
ser realizado neste mês de maio e ju-
nho. O bancário sindicalizado pode se
inscrever no Atendimento do Sindica-
to (sede em Campinas) ou, se prefe-
rir, via e-mail: atendimento@banca-
rioscampinas.org.br. Já o bancário
não sindicalizado deve se inscrever no
site www.cdhp.com.br. 

O curso terá dois módulos: CPA 10
e CPA 20 e será ministrado pelo pro-
fessor Alexandre Milanezi no Centro de
Desenvolvimento Humano e Profis-
sional (CDHP), localizado à Rua Irmã
Serafina, 863, 9º andar, Centro, Cam-
pinas.

As aulas do CPA 10 serão às se-
gundas e quartas-feiras (dias 11, 16,
18, 23 e 30 de maio e 1º de junho), no
período das 19h às 23h (15 minutos de
intervalo); carga horária total de 24h.
As aulas do CPA 20 serão aos sába-
dos (dias 14, 21 e 28 de maio e 4 de
junho), nos períodos das 8h às 12h e
das 13h às 17h (uma hora de almoço).

Custo
CPA 10: bancário sindicalizado, R$
276,00; em três parcelas de R$ 92,00.
Bancário não sindicalizado, R$ 460,00.
CPA 20: bancário sindicalizado, R$
429,00; em três parcelas R$ 143,00.
Bancário não sindicalizado, R$ 715,00.
Importante: Não é cobrado taxa de
inscrição (CPA 10 e CPA 20), seja sin-
dicalizado ou não. Maiores informações
no Setor de Atendimento do Sindica-
to.

Cinema
Ingresso para

Kinoplex
Shopping D. Pedro

R$ 13,00
(salas convencionais)
Validade: 29 de junho

Parque
Hopi Hari
Passaporte:

Individual: R$ 89,00
Duplo: R$ 139,00

Validade: 10 de julho
Venda:

Na tesouraria do Sindicato
(9h às 16h30) ou
com os diretores

Classibancários
Apto com dois dormitórios

Alugo. Em frente ao Swiss Park,
dois dormitórios, sala, cozinha, ba-
nheiro, um vaga.  Valor R$ 1.000,00,
já incluso o condomínio. Tratar com
Nicole. Fone: (19) 98123-4573.

Diretoria do Sindicato
apoia Chapa 3 na Previ

OOs participantes e assistidos dos
Planos de Benefícios adminis-

trados pela Previ elegem, entre os dias
13 e 27 deste mês de maio, parte de
seus representantes nos conselhos
Deliberativo, Fiscal e Consultivo dos
Planos 1 e Previ Futuro e o diretor de
Seguridade. A diretoria do Sindica-
to apoia a Chapa 3, que tem como
candidata à reeleição ao Conselho
Consultivo Previ Futuro a diretora De-
borah Negrão de Campos. O diretor
de Seguridade, Marcel Barros, tam-
bém é candidato á reeleição.

Entre os compromissos da Chapa
3, responsabilidade na gestão, me-
lhorias no Previ Futuro, aproximar a
Previ do associado, perenidade do
Plano 1 e controle de despesas.

Marcos e Deborah (diretores do Sindicato) e Marcel

Diretoria do Sindicato apoia Chapa 5 na Funcef

AADiretoria do Sindicato apoia
“Chapa 5: Funcef pra Gente” na

eleição para os conselhos Deliberati-
vo e Fiscal da Funcef (Fundação dos
Economiários Federais), a ser reali-
zada entre os dias 16 e 18 deste mês
de maio. Para o Conselho Deliberati-
vo, os candidatos são Antonio Fermi-
no (titular) e Emanoel de Jesus (su-
plente). Para o Conselho Fiscal, os
candidatos são Valter San Martin (ti-
tular) e Silvana Anaruma (suplente). 

Entre os principais compromissos
da Chapa 5, estão o fim do voto de Mi-
nerva, a incorporação do REB ao
Novo Plano, o fim da discriminação
aos participantes do REG/Replan
não-saldado, a defesa do Fundo de
Revisão dos Benefícios e o rodízio nas
diretorias de Investimento e de Parti-
cipações Societárias e Imobiliárias.

Carlos Augusto (Pipoca), Jeferson, Gabriel, Lilian, Marcelo e Sílvio

Indaiatuba: inscrição
para Truco termina dia 6

TTermina nesta sexta-feira (6) o prazo de
inscrição para o Torneio de Truco (dupla),

a ser realizado no dia 14 deste mês de maio
em Indaiatuba. Organizado pela subsede do
Sindicato, o torneio vai acontecer na chácara
João Lourenço, Estrada dos Leites. Os inte-
ressados devem se inscrever com o diretor
Regional Jacó dos Santos Bastos. Critério de
participação: dois bancários sindicalizados ou
um bancário sindicalizado e um convidado.
Além dos bancários de Indaiatuba, a subsede
do Sindicato envolve os bancários das cida-
des de Monte-Mor e Elias Fausto.
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Torneios de Soçaite e Truco:
inscrição a partir do dia 9

EEntre os dias 9 e 20 deste mês de
maio estará aberto o prazo de ins-

crição para os torneios de Futebol So-
çaite e Truco, a serem realizados
pela subsede do Sindicato em Mogi
Guaçu no dia 4 de junho na AABB de
Mogi Mirim.

Os interessados devem ser ins-
crever na subsede. Já a inscrição
para o torneio de Truco será no dia 4
de junho, às 13h. O bancário sindi-

calizado deve confirmar presença
até o dia 25 deste mês de maio. Ano-
te os telefones da subsede, que en-
volve os bancários das cidades de
Mogi Mirim, Itapira e Estiva Gerbi:
3841-3993 ou 99883-7294.
Ação solidária: Doe um litro de lei-
te/longa vida ou uma lata de leite em
pó (por pessoa). Os alimentos arre-
cadados serão doados à entidade as-
sistencial.

Júlio César Costa

Júlio César Costa


