
Sind ica to  dos  Bancár ios  de  Campinas  e  Reg ião  -  www.bancar ioscampinas.o rg .b r  -  Facebook.com/Bancarioscps - Twitter.com/Bancarioscps - 06 /02 /2017  -  N º 1 5 0 2

FEDERAÇÃO
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Dia 16, seminário no Sindicato
debate reforma da Previdência

OOSindicato e a Federação dos
Bancários de SP e MS realizam

no próximo dia 16, em Campinas,
seminário para debater a reforma da
Previdência Social proposta pelo go-
verno federal. O seminário terá a
participação de duas palestrantes:
a socióloga Maria Lúcia Teixeira,
professora associada da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) especializada em políticas
públicas, e Denise Lobato Gentil,
professora do Instituto de Economia

da UFRJ. O seminário será realiza-
do na sede do Sindicato, às 19h.

Em tramitação no Congresso
Nacional desde o início de dezem-
bro do ano passado, a Proposta de
Emenda Constitucional (PEC nº
287) apresentada pelo governo fe-
deral altera várias regras referentes
aos benefícios dos trabalhadores
dos setores privado e público. Para
o Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconômicos
(Dieese), em Nota Técnica nº 168,

de janeiro último, a PEC 287 “coloca
em risco a Previdência Social e toda
a estrutura de proteção social cons-
truída a partir da Constituição de
1988”. Em outros termos, fragiliza
a Previdência Social. 

Entre as mudanças, a PEC 287
propõe extinguir a aposentadoria
por tempo de contribuição; estabe-
lecer uma idade mínima única para
aposentadoria (aos 65 anos) para
praticamente todo o conjunto dos
trabalhadores (urbanos e rurais;

do setor público e do privado; pro-
fessores; homens e mulheres); mu-
dança no cálculo e redução do va-
lor dos benefícios previdenciários
em geral. Para o Dieese, em sua ci-
tada Nota Técnica, a reforma pro-
posta “promove a minimização da
Previdência Pública”.

Para a presidente do Sindicato,
Stela, o seminário tem como papel
“contribuir para a construção de
uma Previdência Social para todos”.
Participe. Dê a sua opinião.

Justiça suspende reajuste do Saúde Caixa

OO juiz Renato Vieira de Faria, da
22ª Vara do Trabalho de Bra-

sília concedeu liminar ao Sindica-
to, no último dia 31, suspendendo o
reajuste da mensalidade, do teto e
do percentual de coparticipação do
plano Saúde Caixa, anunciado no
dia 26 de janeiro pela diretoria da
Caixa Federal. As alterações entra-
riam em vigor na semana passada
(1º de fevereiro). Ingressada pelo
Sindicato no dia seguinte (27), em
conjunto com várias entidades sin-
dicais (entre elas, Contraf e Fenae)
a ação vale para todo o país. Ini-
cialmente a ação foi ingressada na
5ª Vara, mais tarde redistribuída
para a 22ª.

Para a diretora do Sindicato, Li-
lian Minchin, reeleita para o Con-
selho de Usuários entre os dias 27 e
31 de janeiro último, a decisão da

Justiça representa vitória dos em-
pregados. “Vencemos o primeiro
round, derrubamos as mudanças
aplicadas unilateralmente”. As al-
terações pretendidas pela diretoria
da Caixa Federal desrespeitam o
aditivo à Convenção Coletiva de Tra-
balho (CCT), assinado pelas enti-
dades sindicais e pela própria ins-

tituição financeira pública, que es-
tabelece a manutenção dos percen-
tuais de mensalidade e copartici-
pação, assim como o valor do limi-
te anual.

Em números, a Caixa Federal
queria mensalidade equivalente a
3,46% da remuneração base (hoje é
2%), valor limite da coparticipação

anual de R$ 4.209,05 (atualmente é
R$ 2.400,00) e percentual de co-
participação de 30% (em vigor,
20%). Cabe destacar que na reunião
do Conselho de Usuários realizada
antes do comunicado sobre reajus-
te, no mesmo dia 26, os represen-
tantes da Caixa Federal apresenta-
ram o relatório financeiro 2016,
que aponta superavit de R$ 66 mi-
lhões.

Dia de Luta
O Dia Nacional de Luta contra o

reajuste do Saúde Caixa (31 de ja-
neiro) foi marcado em Campinas
com distribuição de carta aberta em
três unidades: agências Conceição
e Centro (entre os departamentos,
Auditoria e Segurança) e prédio na
Avenida Aquidabã (entre os depar-
tamentos, RH, Girec e superinten-
dência regional).
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Banco do Brasil reabre TAO especial

OOBanco do Brasil informou que
vai reabrir TAO Especial (Ta-

lento e Oportunidades) direciona-
do aos funcionários descomissio-
nados pelo atual processo de rees-
truturação, durante rodada de ne-
gociação com os sindicatos no úl-
timo dia 3, em Brasília,

O BB informou também que foi
realocada a maioria dos funcioná-
rios excedentes. A diretora do Sin-
dicato dos Bancários de Rio Claro,
Maria do Carmo Peggau, represen-
tou a Federação dos Bancários de SP
e MS na rodada.

Assistente: Os representantes do BB
destacaram que, num primeiro mo-
mento, não haverá vagas para todos.
Em caso de promoções, a priorida-
de para o preenchimento das vagas
abertas é dos descomissionados.
Caixa: Nas agências com apenas um
caixa, poderá ocorrer a substituição
por um PE (posto efetivo) que exer-
cia a mesma função.

Modelo digital
Os sindicatos e o BB retomaram

na rodada do dia 3 a discussão so-
bre o modelo digital. Em relação a
primeira reunião da mesa temática

de Prevenção de Conflitos, realiza-
da no dia 14 de dezembro do ano
passado, que discutiu o tema BB di-
gital, nenhum avanço. Os repre-
sentantes do BB assumiram com-
promisso em responder todos os
questionamentos dos sindicatos na
próxima rodada; a data ainda não
foi definida. A mesa está garantida
no aditivo à Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT), cláusula 55ª.

Na rodada do citado dia 14, os
dirigentes sindicais destacaram os
impactos resultantes da criação
dos chamados escritórios digitais na

vida funcional, bem como as mi-
grações de cargos, funções e car-
teiras de clientes. Inclusive, os di-
rigentes sindicais questionaram os
representantes do BB quanto ao
cronograma de implantação dos
escritórios e agências digitais.

Audiência pública
O Ministério Público do Traba-

lho realiza nesta terça-feira (7), em
Brasília, a segunda audiência pú-
blica sobre a reestruturação no
Banco do Brasil. A primeira au-
diência ocorreu no dia 19 de de-
zembro do ano passado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃ0
DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE
CAMPINAS E REGIÃO, por seu Presi-
dente, convoca seus associados, empre-
gados em empresas do ramo financeiro, dos
municípios de Aguaí, Águas de Lindóia,
Águas da Prata, Americana, Amparo, Artur
Nogueira, Cabreúva, Campinas, Cosmó-
polis, 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, Vali-
nhos e Vinhedo, para Assembleia Extraor-
dinária que será realizada no dia 09 do mês
de fevereiro de 2017, em primeira convo-
cação às 18:00 horas e em segunda con-
vocação às 18:30 horas, na sede do Sin-
dicato à Rua Ferreira Penteado, nº 460,
Centro, Campinas/SP, para discussão e
aprovação da seguinte ordem do dia: 1) Elei-
ção de Delegados para o Congresso Ex-
traordinário da CONTRAF-CUT.

Campinas, 06 de fevereiro de 2017
Ana Stela Alves de Lima

Presidente
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Delegados sindicais: eleição começa dia 13

EEntre os dias 13 e 17 deste mês
de fevereiro, os funcionários do

Banco do Brasil elegem os delega-
dos sindicais. O prazo de inscrição,
aberto no dia 30 de janeiro último,
termina neste dia 8 (quarta-feira).
Os funcionários interessados devem

se inscrever na secretaria do sindi-
cato ou nas subsedes, no período
das 8h às 17h.

Coordenada pelo Sindicato, a
eleição será realizada no próprio lo-
cal de trabalho. Como estabelece o
regulamento (disponível na edição

nº 1501 deste jornal e no site do
Sindicato) será eleito um delegado
sindical para cada grupo de 80
funcionários; no caso do PSO, um
delegado para cada grupo de 50 fun-
cionários, com mandato de um
ano, a partir do próximo dia 21.

Fabiano Félix disputa segundo turno da eleição para Caref

OOcandidato Fabiano Félix ficou
em primeiro lugar na eleição

de representante dos funcionários
no Conselho de Administração do
Banco do Brasil (Caref), realizada

entre os dias 23 e 27 de janeiro úl-
timo. Fabiano Félix, que recebeu
8.391 votos, vai disputar o segun-
do turno com Marcus Roger, que ob-
teve 5.447 votos, entre os dias 20 e

24 deste mês fevereiro.
Diretoria apoia Fabiano

A exemplo do primeiro turno, a
diretoria do Sindicato apoia o can-
didato Fabiano Félix.

Assembleia elege
delegados ao
Congresso da

Contraf

OOSindicato realiza nesta
quinta-feira (9), na sede

em Campinas, às 18h30, as-
sembleia para eleger os delega-
dos para o Congresso extraor-
dinário da Contra-CUT (Confe-
deração Nacional dos Traba-
lhadores do Ramo Financeiro).
Na pauta do Congresso, a ser
realizado entre os dias 8 e 10 de
março próximo em São Paulo,
planos de luta e reforma esta-
tutária da entidade.

Chapa 2 vence eleição para
Conselho de Usuários

AAChapa 2, Movimento pela Saú-
de foi eleita pelos empregados

para integrar o Conselho de Usuários
do Saúde Caixa com 7.569 votos, em
pleito realizado entre os dias 27 e 31
de janeiro último. A diretoria do
Sindicato apoiou a Chapa 2.

Avaliação
Para Lilian Minchin, diretora do

Sindicato e reeleita suplente do Con-
selho de Usuários, “agora é funda-
mental viabilizar os compromissos as-
sumidos pela Chapa 2; entre eles,
transformar o caráter do Conselho de

Consultivo para Deliberativo”.
Além da diretora Lilian Minchin,

foram eleitos os seguintes conse-
lheiros: Ivanilde Moreira, Eliane
Streicher Chatah, Maria Izabel Me-
negatti, Edmar Martins André e Zu-
leida Martins Rosa como titulares; He-
lenilda Ribeiro Cândido, Márcia Boic-
zuk Krambeck, Vera Lúcia Barbosa
Leão e Paulo Moretti como suplentes.

Resultado
Chapa 2: 7.569 votos. Chapa 1: 5.707
votos. Chapa 4: 3.387 votos. Chapa 3:
1.468 votos. Chapa 5: 1.413 votos.



Ti re  suas  dúv i das
Jur íd ico

Cobrança
de metas
via celular

Pergunta: Meu chefe costuma enviar e-mails
com as metas e constantemente somos co-
brados por mensagens no celular particular.
Isto está correto?
Resposta: Quanto a utilização do telefone para
fins de cobrança das metas, a Convenção Co-
letiva de Trabalho (CCT) mantém desde 2013
previsão que resguarda os trabalhadores
bancários de cobranças de metas por celular,
seja por mensagens de texto (SMS), ou pe-
los aplicativos online (como, por exemplo,
WhatsApp e Messenger). 

Muito embora a tecnologia facilite a co-
municação, a conversação deve observar li-
mites para que não ocasione uma invasão de
privacidade ao trabalhador ou prejuízos à sua
saúde ou período de descanso. Visando de-
fender o trabalhador bancário, a Convenção
Coletiva dos bancários é expressa em vedar
qualquer cobrança de cumprimento de re-
sultados pelo telefone, previsão fixada no pa-
rágrafo único da Cláusula 37.

A Convenção Coletiva também proíbe a
publicação dos rankings individuais, seja por
e-mail, em reunião, ou seja, qualquer forma
que venha a expor o trabalhador perante seus
colegas. Novamente a norma coletiva visa pre-
servar o bancário, nos termos da Cláusula 37.

A dinâmica do trabalho foi alterada nas úl-
timas décadas, com aplicação de novos mé-
todos de dominação pelo capital. Para os ban-
cários estas modificações se deram em
maior intensidade, com programas sistema-
tizados de treinamento, cobrança por resul-
tados de vendas, redução do quadro de tra-
balhadores e aplicação de remuneração va-
riável. A situação atual - crise econômica, au-
mento de dispensas e dificuldades nas pro-
moções de vendas – tende a intensificar as
cobranças e exposições, situações estas
proibidas pela Convenção.

Assim, a cobrança por resultados imposta
pelos bancos deve guardar razoabilidade e não
pode ofender os Princípios da Dignidade da
Pessoa Humana e Valores Sociais do Traba-
lho, bem como a intimidade e saúde dos tra-
balhadores, sob pena de ser considerada ile-
gal.  Desta forma, caso a situação continue,
agende um horário no jurídico do Sindicato,
que estará à disposição para esclarecer so-
bre seus direitos e tomar as providências ca-
bíveis.

Daniela Costa Gerelli,
advogada do Departamento

Jurídico do Sindicato
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Stela é candidata à reeleição
para Comitê do Banesprev

AApresidente do Sindicato, Stela,
é candidata à reeleição para o

Comitê de Investimentos do Ba-
nesprev (Fundo Banespa de Segu-
ridade Social) pela chapa “Banes-
prev Somos Nós”. O pleito começa
nesta segunda-feira (6) e se estende
até o próximo dia 20. A votação será
mista (internet e Correios).

A chapa “Banesprev Somos Nós”
é formada pelos seguintes candi-
datos: Mário Raia para diretoria fi-
nanceira; Maurício Danno para di- retoria administrativa; Maria Au-

xiliadora e Walter Oliveira para o
Conselho Deliberativo; Márcia Cam-
pos para o Conselho Fiscal; e para
o Comitê de Investimentos, além da
presidente do Sindicato, Stela, o
candidato Sérgio Sobrinho. Como
destacou a presidente do Sindica-
to e candidata a reeleição, Stela, na
edição anterior deste jornal, a Cha-
pa “Banesprev Somos Nós” é for-
mada por “pessoas com amplo co-
nhecimento técnico e comprome-
tidas com os banespianos”.

Assembleia do Banesprev aprova novo custeio
do Plano II e rejeita mudança no estatuto

RReunidos em duas assembleias
no último sábado (28), os par-

ticipantes do Banesprev (Fundo Ba-
nespa de Seguridade Social) apro-
varam custeio extraordinário do
Plano II e rejeitaram mudança no es-
tatuto proposta pelo Santander. Na
primeira assembleia, foi aprovado o
novo equacionamento do deficit
do Plano II (2015 e 2016), que cor-
responde a mais 3% de contribui-
ção. Já na segunda assembleia, os
participantes não concordaram em
extinguir o fórum de decisão, que é
a assembleia, e nem a sétima vaga
no Conselho de Administração do
Fundo, que era da Direp (diretoria
de representação dos funcionários).
Na verdade, os participantes que-
rem que a vaga seja eletiva.
Carta: Durante a primeira assem-

bleia, que tratou do deficit do Pla-
no II, foi distribuída carta de es-
clarecimento aos participantes as-
sinada pela presidente do Sindica-
to, Stela, que é também do Comitê
de Investimentos, Maria  Lúcia
Mathias, do Conselho Fiscal, e Vera
Lúcia Marchioni, do Comitê Gestor
do Plano II. A carta está disponível
no site do Sindicato.
Mobilização: Os mais de 1.600
participantes das assembleias, re-
presentando também cinco mil pro-
curações, decidiram realizar mani-
festações em defesa de eleição para
a sétima vaga do Conselho de Ad-
ministração e pela manutenção das
assembleias nesta quarta-feira (8) no
Torre Santander (matriz), em São
Paulo. Da base do Sindicato, as as-
sembleias realizadas no Esporte

Clube Banespa, em São Paulo, con-
taram com mais de 50 participantes;
entre eles, além da presidente Ste-
la, os diretores Hamilton e Adir.
Histórico: Na assembleia anterior,
realizada em agosto de 2016, dian-
te dos elevados índices de contri-
buições extraordinárias para equa-
cionar os deficits do Plano II, a pre-
sidente do Sindicato, Stela, em
nome da Federação dos Bancários
de SP e MS, propôs que as contri-
buições extraordinárias fossem
transformadas em ordinárias, au-
mentando assim o prazo do paga-
mento, que já ocorria. Inclusive,
essa proposta foi defendida pelas ci-
tadas Maria Lúcia Mathias e Vera
Lúcia Marchioni.

Como uma das associações de re-
presentação dos participantes
(Abesprev) conseguiu junto à Pre-
vic (Superintendência Nacional de
Previdência Complementar) “alon-
gar de 11 para 17 anos o prazo do
pagamento do deficit, decidiu-se
adiar o debate sobre a mudança na
nomenclatura da contribuição; ou
seja, de extraordinária para ordi-
nária. Com o alongamento do pra-
zo, o valor da contribuição que
está sendo paga, claro, diminuiu”,
destaca a presidente Stela.

Presidente do Sindicato, Stela, na assembleia do Banesprev

Afubesp: eleição da nova diretoria. Urnas no Sindicato

EEntre os dias 15 e 17 deste mês de fevereiro, os associados da Afu-
besp (Associação dos Funcionários do Grupo Santander, Cabesp

Banesprev) elegem a nova diretoria para o triênio 2017/2020. A cha-
pa “Afubesp somos nós, sempre na luta”, encabeçada pelo atual pre-

sidente, Camilo Fernandes, é a única a disputar o pleito.
Importante: O Sindicato vai disponibilizar urnas para coleta de vo-
tos na sede em Campinas e nas subsedes em Americana, Amparo,
Mogi Guaçu e São João da Boa Vista. Associado, exerça o seu direito.
Vote.
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Bradesco Financiamento: ação
para regularizar enquadramento

RReunidos com mais de 100 fun-
cionários do Bradesco Financia-

mento em Campinas, no último dia
24 de janeiro, diretores e advogado
do Sindicato esclareceram a ação co-
letiva ingressada na Justiça do Tra-
balho local, visando o reconheci-
mento como bancário de quem
trabalhou entre os anos 2011 e pri-
meiro semestre de 2014. A ação, no
momento, aguarda decisão do juiz.
Histórico: Em assembleia realizada
no Sindicato no dia 10 de abril de
2014, os funcionários do Bradesco
Financiamento aprovaram o acordo
coletivo que reconhece a condição
de bancário; antes, o trabalhador era
enquadrado como comerciário.

O reconhecimento como bancário
nos anos anteriores ao citado acordo
coletivo, implica em diferença no va-
lor do salário, auxílio alimentação e
refeição, PLR e jornada de trabalho,
dentre outros direitos previstos na

Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) da categoria.  Participaram da
reunião com os funcionários do Bra-
desco Financiamento a presidente
do Sindicato, Stela, os diretores Silva
e Gustavo, e o advogado Fernando.

Bradesco paga
PLR dia 10

OOBradesco confirmou no dia 2
deste mês de fevereiro que a

segunda e última parcela da Par-
ticipação nos Lucros e Resultados
(PLR) será paga nesta sexta-feira
(10). A antecipação do pagamen-
to atende reivindicação dos sin-
dicatos, encaminhada pela Con-
tra-CUT. A Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT) prevê o paga-
mento até o dia 2 de março.
HSBC: Para os bancários do HSBC
a PLR é proporcional. O valor a ser
creditado corresponde a 18% do
salário, mais parcela fixa de R$
436,70 e parcela adicional de R$
1.091,76.

Regra Básica
PLR: 90% do salário reajustado, mais
valor fixo de R$ 2.183,53, limitado a R$
11.713,59.
Parcela adicional: 2,2% do lucro lí-
quido, divisão linear. Limite: R$
4.367,07.
Antecipação: Em outubro do ano
passado, os bancos pagaram a pri-
meira parcela da PLR e adicional.
Ou seja, PLR correspondente de
54% do salário reajustado, mais
valor fixo de R$ 1.310,12 limitado
a R$ 7.028,15 e ao teto de 12,8%
do lucro líquido; parcela adicional
equivalente a divisão linear: 2,2%
do lucro líquido/1º semestre 2016,
limitado a R$ 2.183,53.
Lucro: No mesmo dia em confir-
mou o pagamento da PLR, o Bra-
desco divulgou o lucro de 2016: R$
15,084 bilhões; redução de 12,25%
em comparação com 2015.

CC L U B EL U B E

Torneio de futebol comemora 63 anos do Sindicato

OODepartamento de Esportes do
Sindicato realiza no dia 4 de

março, no Clube, Torneio de Futebol
Soçaite em comemoração aos 63
anos de fundação do Sindicato (27 de
fevereiro).

O período de inscrição já está
aberto e se estende até o dia 20 des-
te mês de fevereiro. Os interessados
podem se inscrever via telefone
(3731-2688), no Setor de Atendi-
mento, ou por e-mail: atendimen-
to@bancarioscampinas.org.br e es-

portes@bancarioscampinas.org.br.
Cada time pode inscrever, no máxi-
mo, 12 atletas; dois deles como con-
vidados (não é permitida a partici-
pação de jogador profissional).

Quem pode participar: sindicalizado,
dependente, sócio usuário e sócio
contribuinte do Clube. 

Outras modalidades
tênis de campo e de mesa (jogos in-
dividuais; sindicalizado pode levar
um convidado). A inscrição pode
ser feita no dia, às 9h.
Clínica de streetball (basquetebol
3x3, um convidado para compor o
trio), inscrição também no dia, às
9h30. Atividade livre: aula de hi-
droginástica.

CPA1 0 / CPA2 0CPA1 0 / CPA2 0

Inscrição para cursos até dia 16

TTermina no próximo dia 16 o pra-
zo de inscrição para os novos cur-

sos preparatórios ao exame da Anbi-
ma, a ser realizado nos meses de fe-
vereiro, março e abril. O bancário sin-
dicalizado pode se inscrever no Aten-
dimento do Sindicato (sede em Cam-
pinas) ou, se preferir, via e-mail:
atendimento@bancarioscampinas.org
.br. Já o bancário não sindicalizado
deve se inscrever no site da CDHP:
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 Pro-
fissional (CDHP), localizado à Rua
Irmã Serafina, 863, 9º andar, Centro,
Campinas.

As aulas do CPA 10 serão às se-
gundas e quartas-feiras  (dias 20 e 22
de fevereiro; 6, 8, 13, 15 e 20 de mar-

ço), no período das 19h às 23h (15 mi-
nutos de intervalo); carga horária to-
tal de 28h. As aulas do CPA 20 serão
também nos mesmos dias: às segun-
das e quartas-feiras (dias 20 e 22 de
fevereiro; 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29
de março; e 3 e 5 de abril), nos pe-
ríodos das 19h às 23h (15 minutos de
intervalo); carga horária total de 44h.

Custo
CPA 10: bancário sindicalizado, R$
342,00; em três parcelas de R$ 114,00.
Bancário não sindicalizado, R$
570,00.
CPA 20: bancário sindicalizado, R$
534,00; em três parcelas R$ 178,00.
Bancário não sindicalizado, R$
890.00.
Importante: Não é cobrado taxa de
inscrição (CPA 10 e CPA 20). Maiores
informações no Setor de Atendi-
mento do Sindicato.

Matinê de Carnaval no Clube

OOSindicato realiza Matinê de Carnaval nos dias 26 (domingo) e 28
(terça-feira) deste mês de fevereiro, no Clube. Horário: das 14h30

às 17h30. Animação: Banda Canta Brasil.
Desfile: No último dia das folias do Rei Momo, desfile de fantasia e
pintura facial, ás 15h30. Participe.

Luciano Claudino

Júlio César Costa


