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Campanha Nacional será debatida em Encontro

CC A M P A N H AA M P A N H A
SS A Ú D EA Ú D E

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

EEm preparação à Conferência
Interestadual, a Federação dos

Bancários de SP e MS realiza três
encontros regionais (Erban) com os
23 sindicatos filiados, nesta sema-
na (entre os dias 24 e 26). Na pau-
ta de discussões, a nova legislação
trabalhista (Lei 13.467) e a Con-
venção Coletiva de Trabalho (CCT),
com foco nos seguintes eixos: re-
muneração, emprego, saúde e con-
dições de trabalho e liberdade sin-
dical. 

O Erban é a primeira etapa de or-
ganização da Campanha Nacional,
momento em que a categoria nego-
cia a renovação da CCT e dos acor-
dos específicos (Santander, Banco
do Brasil e Caixa Federal). Os dire-

tores do Sindicato participam do
terceiro Erban, a ser realizado nes-
te dia 26 na colônia de férias da Fe-
deração em Caraguatatuba, em con-

junto com os dirigentes sindicais de
Piracicaba, São José dos Campos e
Sorocaba.

Após os encontros regionais, a

Federação irá realizar a Conferência
Interestadual. As resoluções serão
apresentadas na 20ª Conferência
Nacional dos Bancários, a ser rea-
lizada entre os dias 8 e 10 de junho,
em São Paulo. A Conferência Na-
cional define a pauta de reivindi-
cações da categoria. Vencida essa
etapa preparatória, terá início o
processo de negociação com a Fe-
naban, quando se estabelece o ín-
dice de reajuste dos salários, a
PLR, os valores dos tíquetes, dentre
outros pontos. A data-base da ca-
tegoria é 1º de setembro. E será a
primeira Campanha Nacional sob as
regras da nova legislação traba-
lhista, em vigor desde o dia 11 de
novembro do ano passado.

Júlio César Costa

Conferência Interestadual, realizada em julho do ano passado

Conferência definirá pauta dos financiários

OOComando Nacional dos Tra-
balhadores do Ramo Finan-

ceiro, realizará a 3ª Conferência Na-
cional dos Financiários nos dias 3 e
4 de maio, em São Paulo, Em dis-
cussão, a pauta de reivindicações a

ser encaminhada à Fenacrefi (Fe-
deração Interestadual das Institui-
ções de Crédito, Financiamento e In-
vestimento). 

Programação
No primeiro dia, dois painéis. 1:

emprego e distribuição das finan-
ceiras no país. 2: impactos da nova
legislação trabalhista. No dia se-
guinte, debate e aprovação das pro-
postas. A data-base dos financiários
é 1º de junho.

Previ, eleição: vote Chapa 2

Termina no dia 30 deste mês de
abril a eleição de parte da di-

retoria e conselhos (Deliberativo,
Fiscal, Consultivo do Plano 1 e
Consultivo do Previ Futuro) da Pre-
vi, fundo de pensão dos funcioná-
rios do Banco do Brasil. O proces-
so eleitoral começou no último dia
18. A diretoria do Sindicato apoia
a Chapa 2, Previ para os associados.

Entre as propostas da Chapa 2,
defesa da gestão paritária que pro-
tege a Previ de interferências ex-
ternas e fim do voto de Minerva. E

mais: Previ Futuro: rever a tabela
PIP para aumentar a contrapartida
de contribuição 2B do banco; re-
duzir a taxa de carregamento para
melhorar benefícios. Plano 1: im-
plantar teto de benefícios já apro-
vado pelo Conselho Deliberativo; li-

berar BET dos ativos para amortizar
empréstimos simples e Carim.
Como votar: Funcionários da ativa
votam via SISBB. Aposentados e
pensionistas, funcionários cedidos
e afastados, autopatrocinados votam
pelo site da Previ, pelo telefone
0800, terminais de autoatendi-
mento do BB (TAA) e pelo APP bai-
xado no celular. Nos canais Previ,
deve ser utilizada a senha do au-
toatendimento da Previ. No TAA,
utilizar cartão e senha da conta cor-
rente.

Encontro em
Campinas debate
custeio da Cabesp

OOSindicato, a Afaban Cam-
pinas e a Afubesp reali-

zam Encontro para discutir o
custeio da Cabesp (Caixa Be-
neficente dos Funcionários do
Banco do Estado de São Paulo)
no próximo dia 9 de maio, às
14h30, no Banescamp. O En-
contro tem como objetivo sub-
sidiar os participantes da as-
sembleia extraordinária da Ca-
besp que será realizada em ju-
nho deste ano. A conselheira
fiscal da Cabesp, Vera Mar-
chioni, já confirmou presença
no Encontro.
Endereço do Banescamp: Rua
Maria Teresa Pedroso de Ca-
margo Biasi, 55, Jardim das Pai-
neiras, Campinas.
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Ti re  suas  dúv i das
Jur íd ico

Tratamento de doença e
afastamento previdenciário:

Quais são os direitos
dos bancários

Têm surgido em plantões jurídicos al-
guns questionamentos relacionados aos
procedimentos que envolvem os empre-
gados que se encontram afastados ou em
vias de se afastar pelo INSS por doença
e desejam melhores esclarecimentos
com relação aos direitos de seus contra-
tos de trabalho, pela Lei, e Norma Cole-
tiva.
1. O regulamento da Previdência Social,
decreto 3.048/1999, prevê em seu artigo
75, que é responsabilidade da empresa o
pagamento dos 15 primeiros dias de
afastamento do empregado por motivo de
doença.
2. Após estes 15 dias, cujo pagamento é
de responsabilidade do banco, o INSS fica
responsável pelo período restante de
afastamento.
3. Já a cláusula 49ª da CCT (Convenção
Coletiva de Trabalho), informa que “ O em-
pregado que, por motivo de doença afas-
tar-se do trabalho por período superior a
15 (quinze) dias consecutivos deverá,
até o 16º (décimo sexto) dia do afasta-
mento, apresentar ao banco, mediante
protocolo de entrega, o atestado médico
que comprove a sua incapacidade labo-
rativa.”
Parágrafo Único
Mediante o recebimento do atestado mé-
dico nos termos do “caput” desta cláusu-
la, o banco requererá, até o 30º (trigési-
mo) dia do afastamento a concessão do
benefício junto ao INSS, salvo se até o 20º
(vigésimo) dia do afastamento o empre-
gado comprovar haver requerido o bene-
fício diretamente àquele órgão, ou mani-
festar por escrito, no ato da entrega do
atestado médico, a intenção de fazê-lo por
seus próprios meios.
4. Os bancos, conforme previsão na cláu-
sula 50ª da CCT, deverão fornecer ao em-
pregado (a) a declaração do último dia tra-
balhado, observados os requisitos espe-
cíficos constantes dos §1º e 2º da cláusula
citada.
5. A CCT ainda prevê na Cláusula 29ª, es-
pecificidades quanto ao Adiantamento
Emergencial dos Salários, enquanto o em-
pregado não recebe os salários do be-
nefício pretendido que deu entrada junto
à Previdência Social.

A observância dos procedimentos
para afastamento e requerimento dos
benefícios junto ao INSS devem ser feitas
com cautela tanto pelo empregado quan-
to pelo empregador, sendo que em casos
de dúvidas, ou para esclarecimentos de
quaisquer questões oriundas a afasta-
mentos médicos ou de doença, os plan-
tões jurídicos voltados à saúde no Sindi-
cato se encontram à disposição.

Fernanda Teodora
Sales Carvalho, advogada do

Departamento Jurídico do Sindicato.

Bancários do BB elegem delegados sindicais

OOs funcionários do Banco do
Brasil elegem os delegados

sindicais nesta semana (entre os
dias 23 e 27). O prazo de inscrição
terminou no último dia 18. Coor-
denada pelo Sindicato, a eleição

será realizada no próprio local de
trabalho.

Regulamento
Como estabelece o regulamento

(disponível em www.bancarios-
campinas.org.br) será eleito um de-

legado sindical para cada grupo de
80 funcionários; no caso do PSO,
um delegado para cada grupo de 50
funcionários, com mandato de um
ano, a partir do próximo dia 3 de
maio.

SS E G U R A N Ç AE G U R A N Ç A

PF multa bancos em mais de R$ 44 milhões

AAPolícia Federal apresentou os
dados estatísticos dos proces-

sos punitivos por descumprimentos
da lei de segurança bancária e pri-
vada, a pedido da Contraf-CUT,
durante a 115ª Reunião da Comis-
são Consultiva, realizada na último
dia 9,  na sede do órgão federal, em
Brasília. Em 2017, foram aplicados
R$ 44.095.534 milhões em multas
aos bancos. Já nos primeiros meses

deste ano, R$ 7.616.585 milhões em
multas.

As estáticas mostram ainda que
em 2017 foram iniciados 5.315
processos punitivos. Em 2018, já
são 1.178. Quanto aos processos pu-
nitivos julgados, foram 9.480 em
2017 e 1.801 neste ano. Os repre-
sentantes da categoria bancária co-
braram da Febraban e da PF estudos
sobre novas tecnologias de segu-

rança bancária a serem implantadas
nas agências. E mais: querem que os
integrantes da Comissão Consulti-
va para Assuntos da Segurança
Bancária (Ccasp) possam ter co-
nhecimento dos novos equipa-
mentos de segurança a serem ins-
talados, de acordo com o relatório
final do Grupo de Trabalho (GT),
coordenado pela Contraf, já apre-
sentado à PF.        Fonte: Contraf-CUT

Curso: CPA 10 e 20
em Campinas

(segundas e quartas-feiras)
Início: 21 de maio de 2018
Término:
13 de junho (CPA 10)

2 de julho (CPA 20)
Horário: 19h às 23h (intervalo de
15 minutos)
Prazo de inscrição: 18 de maio
Informações:
atendimento@bancarioscampi-

nas.org.br
Custo para sindicalizado
CPA 10: R$ 342,00 (3 parcelas
de R$ 114,00)
CPA 20: R$ 534,00 (3 parcelas
de R$ 178,00)

Convênio
Beatriz Franceschi Bernardi, psicóloga, orientadora voca-
cional e massoterapeuta biodinâmica. Sindicalizado tem des-

conto de 30%. Endereço: Rua General Setembrino de Car-
valho, 341, Sala 4, Ponte Preta, Campinas. Celular: (19)
99616-1106.


