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FEDERAÇÃO
Bancários SP e MS

Sindicato garante emprego no Bradesco Financiamento

DD I R E I T OI R E I T O

MM U N D OU N D O D OD O T R A B A L H OT R A B A L H O

AAgerente de Relações Sindicais
Eduara Cavalheiro confirmou

no último dia 25 o fechamento do De-
partamento Bradesco Financiamento
(BF) em Campinas, com transferência
dos serviços para São Paulo, duran-
te reunião com a presidente do Sin-
dicato, Stela, e os diretores Lourival
Rodrigues e Guilherme F. L. Silva, na
sede do banco em Cidade de Deus
(Osasco). A gerente de Relações Sin-
dicais garantiu que não haverá de-

missões e que todos os funcionários
serão “absorvidos”. O funcionário
terá duas opções: transferência para
a capital ou realocação em agência
próxima à sua residência. “O Sindi-
cato vai acompanhar todo o proces-
so de fechamento e transferência do
Bradesco Financiamento, que está sob
a responsabilidade do RH”, destaca o
diretor Lourival.

Falta de funcionários
Os diretores do Sindicato reivin-

dicaram novas contratações, diante
do excessivo volume de serviços em
todas as agências e unidades, prin-
cipalmente depois da adesão de 7.400
funcionários ao Programa de Desli-
gamento Voluntário Especial (PDVE),
lançado em julho último.

Eduara Cavalheiro  disse que com
a incorporação do HSBC as contra-
tações foram suspensas, mas já foram
retomadas. “O Sindicato assumiu
compromisso em indicar as locali-

dades com falta de funcionários. Pe-
dimos aos funcionários que apontem
as agências e departamentos que ne-
cessitam de pessoal”, observa o di-
retor Lourival. 

273 agências fechadas
O Bradesco fechou 162 agências

em setembro último e neste mês de-
novembro serão fechadas mais 111,
totalizando 273 agências. Na base do
Sindicato, no mesmo período, 11
agências fechadas.

Dia 10, Câmara de Jaguariúna debate papel dos bancos públicos

AACâmara Municipal de Jaguariú-
na realiza neste dia 10 (sexta-fei-

ra) audiência sobre o papel dos ban-
cos públicos, às 19h. Proposta pelo ve-
reador e diretor do Sindicato, Afonso
Lopes da Silva, a audiência é parte da
Campanha Nacional em Defesa das
Empresas Públicas, intitulada “se é
público, é para todos”.

A audiência em Jaguariúna será a
quinta a ser realizada na base do Sin-

dicato no período de 50 dias. A pri-
meira aconteceu em Campinas no dia
21 de setembro e foi proposta pelo ve-
reador Paulo Haddad (PPS); a se-
gunda, em Americana no dia 20 de
outubro, proposta pelo vereador e
vice-presidente da Câmara, Odir De-
marchi (PR); a terceira, em Paulínia
no dia 23 de outubro, proposta pelo
vereador Danilo Barros (PR); e a
quarta, em Mogi Guaçu no dia 31 de

outubro, proposta pelo vereador e
presidente da Câmara, Luíz Zanco
Neto (PTC).

A Campanha em Defesa das Em-
presas Públicas é uma mobilização
nacional contra a política de privati-
zação do governo federal. Recente-
mente o presidente da República,
Michel Temer, anunciou um pacote
que atende tão somente os interesses
do capital privado; cobrir o rombo

anual da União, cumprir a meta de
deficit. O governo federal pretende
vender empresas do Grupo Eletrobras,
Casa da Moeda e fatia da Infraero
(Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária). O que exige ampla
mobilização da sociedade.

Audiência em Jaguariúna
Local: Câmara Municipal de Jagua-
riúna (Rua Cel. Amâncio Bueno, 446,
Centro). Horário: 19h.

23 de outubro: Paulínia 31 de outubro: Mogi Guaçu 20 de outubro: Americana

Dia 22, plenária no Sindicato discute nova legislação trabalhista

OOSindicato realiza no dia 22 des-
te mês de novembro, na sede em

Campinas, às 19h, plenária para dis-
cutir a nova legislação trabalhista, que
entra em vigor neste dia 11.

Aprovada pelo Congresso Nacio-
nal em julho último, em nome da
“modernização”, a chamada refor-

ma trabalhista, na verdade, é puro re-
trocesso. Entre outras medidas re-
gressivas, terceirização irrestrita, au-
mento da jornada, contratos de tra-
balho precários (trabalho intermi-
tente; teletrabalho), prevalência do
negociado sobre o legislado, acesso
restrito à Justiça do Trabalho e en-

fraquecimento dos sindicatos.
Desmonte da CLT

Em resumo, mais de 150 mudan-
ças na Consolidação das Leis do tra-
balho (CLT); verdadeiro desmonte dos
direitos dos trabalhadores patroci-
nado por bancos, indústrias e pelo se-
tor de transporte, como apontou le-

vantamento do site The Intercept
Brasil.

Para discutir e esclarecer os im-
pactos da Lei nº 13.467/2017 sobre o
mundo do trabalho, a plenária terá
como palestrantes os advogados do
Escritório LBS, que presta assessoria
jurídica do Sindicato. Participe.

Informações do Sindicato via WhatsApp. Cadastre-se no site: www.bancarioscampinas.org.br
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Caixa Federal
cancela reflexos
da greve geral
na carreira

RReunida com a Comissão Execu-
tiva dos Empregados (CEE), no

último dia 26 em Brasília, a Caixa
Federal concordou em reverter os re-
flexos das greves gerais deste ano
(dias 28 de abril e 30 de junho), as-
sim como da paralisação no último
dia 15 de março, nas carreiras dos
empregados (licença prêmio e pro-
moção por mérito, por exemplo). Já
o desconto dos dias parados será dis-
cutido em nova reunião com a CEE,
que representa os sindicatos, fede-
rações e Contraf-CUT na mesa per-
manente de negociação com a Cai-
xa Federal.

Na abertura da reunião, os diri-
gentes sindicais protestaram contra
a abertura de capital da Caixa, pro-
posta pelo governo federal, e entre-
garam cartaz ao diretor de Gestão de
Pessoas, José Umberto Pereira. E
mais: a CEE entregou proposta de
Termo de Compromisso que visa
resguardar os direitos dos emprega-
dos, previstos na Convenção Coleti-
va de Trabalho (CCT) e Acordo Adi-
tivo, diante da nova legislação tra-
balhista que entra em vigor neste dia
11.

Leia a íntegra na matéria no
site do Sindicato (www.bancarios-
campinas.org.br). Entre outros te-
mas, contratação, revogação do RH
037, avaliadores de penhor, desco-
missionamento, PSI, promoção por
mérito, contencioso Funcef, Saúde
Caixa, e verba para gerentes.

Sindicato ingressa ações para garantir direito
de incorporar função, no BB e Caixa Federal

OOSindicato ingressou ação coletiva
com efeito declaratório contra o

Banco do Brasil na Justiça do Trabalho
de Campinas, na semana passada,
onde pleiteia o reconhecimento de di-
reito adquirido à incorporação da gra-
tificação para quem tem 10 anos ou
mais na função e continua comissio-
nado no Banco do Brasil.

O mesmo tipo de ação foi ingressa-
da contra a Caixa Federal, onde a in-
corporação da gratificação é regida
por critérios próprios (RH 151 e RH
184). O Sindicato pleiteia que seja
aplicado o normativo da época mais

vantajoso ao empregado, uma vez que
não se pode alterar as regras durante o
contrato de trabalho de forma lesiva ao
trabalhador.

A diretoria do Sindicato decidiu re-
correr à Justiça porque a nova legisla-
ção trabalhista (lei nº 13.467/2017), que
entra em vigor no dia 11 deste mês de
novembro, acaba com a incorporação
de gratificações aos cargos/funções de
confiança.

Atualmente, a Súmula 372 do Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST) ga-
rante a incorporação para quem tem 10
anos ou mais na função. As ações va-

lem para todos os funcionários do BB
e empregados da Caixa Federal, lotados
na base do Sindicato.

Banco do Brasil:
Cabe lembrar que juíza Lenita Apa-

recida Pereira Corbanezi, da 2ª Vara do
Trabalho de Campinas, em julho últi-
mo, determinou ao BB que seja manti-
do o pagamento da gratificação dos fun-
cionários que foram descomissionados
pelo processo de reestruturação im-
plantado em novembro do ano passa-
do, mas exerciam a função por 10
anos ou mais. A decisão liminar está em
vigor.

RR E G I Ã OE G I Ã O

Dupla do Bradesco vence Torneio de Truco em Indaiatuba

AAdupla Robson Murilo (Garça, Bradesco Polo
Shopping) e Robson (Bradesco de Monte-Mor)

sagrou-se campeã do Torneio de Truco, realizado
pelo Sindicato em Indaiatuba, no último dia 21 de
outubro. A dupla Ricardo (agência Ário Barnabé da
Caixa Federal) e Paulo (convidado) sagrou-se
vice-campeã. O troféu de terceiro lugar ficou com
a dupla Max (agência Ário Barnabé do Bradesco)
e Bruno (convidado).

Realizado na Chácara João Lourenço, o Tor-
neio de Truco reuniu 16 duplas e contou com a par-
ticipação de mais de 150 pessoas de Indaiatuba,
Elias Fausto e Monte-Mor.
Mogi Guaçu: A subsede do Sindicato em Mogi Gua-
çu realiza Torneio de Futebol Soçaite neste sába-
do (11), na AABB de Mogi Mirim, a partir das 8h30.

Dia 11, Festa
da Criança

OOSindicato realiza a Festa da
Criança neste sábado (11) no

Clube dos Bancários, no período das
10h às 16h. Além de distribuição de
sorvete, pipoca e algodão doce, vários
brinquedos: cama elástica, piscina de
bolinhas, balão pula-pula e bolha
flutuante. Às 13h30, apresentação
da peça “Peter Pan”, com Wagner
Kampynas. Participe.

Campanha pela anulação da reforma trabalhista. Assine a lista de apoiamento. Peça ao diretor do Sindicato.
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