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Júlio César Costa

Comando prepara campanha salarial

Encontro no sindicato elege delegados ao Encontro Estadual da Caixa

nutas específicas serão definidas
no 21º Congresso Nacional dos
Funcionários do Banco do Brasil
e no 26º Congresso Nacional
dos Empregados da Caixa Federal (Conecef), a serem realizados
no mesmo período, entre os dias
28 e 30, em São Paulo.
Em preparação aos dois congressos, o sindicato realizou no
último dia 11, no período da tarde, reunião com os delegados
sindicais do BB e, no início da
noite, encontro na sede, quando
foram eleitos os delegados ao
Congresso. Tanto na reunião
quanto no encontro os partici-

pantes discutiram o texto elaborado pelo sindicato, que contou com as sugestões enviadas
após consulta entre os funcionários. O texto foi encaminhado
à organização do Congresso
como contribuição dos bancários
de Campinas e Região.
Dois dias depois, no dia 13, o
sindicato reuniu também os delegados sindicais da Caixa Federal e, no final do dia, encontro na sede. Foram eleitos os delegados ao Encontro Estadual,
que aconteceu no último sábado,
dia 15. No Encontro Estadual foram eleitos os delegados ao 26º

Conecef.
Encontros regionais
A Federação dos Bancários de
São Paulo e Mato Grosso do Sul
iniciou no último dia 14, em
Campo Grande (MS) o ciclo de
encontros regionais. Serão realizados mais quatro; o nosso
sindicato participará do regional
a ser realizado no dia 8 de junho
em São José dos Campos. Após
a etapa regional, a Federação
realizará nos dias 22 e 23 de junho, na colônia de Suarão (Usceesp), Itanhaém, a Conferência
Interestadual, preparatória à 12ª
Conferência Nacional.

Júlio César Costa

Comando Nacional dos
Bancários se reúne nesta
quinta-feira, dia 20, em São Paulo, para discutir a organização da
Campanha Salarial 2010, momento em que a categoria se mobiliza para garantir e ampliar os
direitos, a renovação do acordo
coletivo. Na pauta da reunião do
Comando, do qual nosso sindicato faz parte, a preparação da
12ª Conferência Nacional dos
Bancários, quando se define a estratégia da campanha, assim
como a minuta de reivindicações.
Nos bancos públicos, as mi-
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Encontro do BB, na sede, elege delegados ao 21º Congresso

Reunião do sindicato com os delegados sindicais do BB

11ª Conferência Nacional dos Bancários, em 2009

S A N TA N D E R

CRT volta a discutir pijama, realocação e metas
Maurício Moraes

Comitê de Relações Trabalhistas do Santander volta a
se reunir nesta terça-feira, dia
18. Na pauta, as pendências da última reunião realizada no dia 29
de abril; ou seja, pijama, centro de
realocação, condições de trabalho
nas agências, acesso às informações sindicais na intranet, previdência complementar, metas para
caixas, atuação da GOE e funcionários com deficiência.
Na reunião o Santander deverá apresentar sua resposta ao pedido de reavaliação da recusa das
solicitações de licença remunerada pré-aposentadoria (pijama),
apresentadas fora do prazo. Os
sindicatos, por sua vez, apresen-
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O diretor Cristiano (primeiro, em sentido horário), integrante da COE, em negociação com Santander, no dia 12 de dezembro do ano passado

SAÚDE

DIREITO

Unicamp promove simpósio
nacional sobre população
negra e HIV-Aids
Unicamp realiza nesta semana,
dias 20 e 21, o 1º Simpósio Nacional de Saúde da População Negra
e HIV/Aids. Entre os temas, “Políticas
públicas de prevenção às DST/Aids
para a população negra”. O evento será
realizado no Centro de Convenções e
Espaço Cultural Casa do Lago da
Unicamp. Informações: (19) 35217463.
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tarão levantamento dos casos em
que os funcionários perderam o
prazo, desde outubro de 2009. “A
reavaliação foi levantada na mesa
pelo nosso sindicato e é urgente
uma solução”, destaca a diretora
Stela.
Segunda ela, os sindicatos querem ainda solução imediata quanto ao centro de realocação. “É
preciso funcionar de verdade.
Hoje, por exemplo, um funcionário da área meio que deseja se
transferir para a agência (varejo)
encontra uma série de dificuldades, exigências. O que inviabiliza,
torna nula a realocação”. Outro
questão fundamental diz respeito
às metas para os caixas.

TRABALHO

Crivelli lança livro em Campinas
Júlio César Costa

advogado Ericson Crivelli,
do escritório Crivelli Advogados Associados, que presta assessoria ao sindicato, lançou no
último dia 12, na livraria Cultura
em Campinas, o livro “Direito Internacional do Trabalho Contemporâneo”.
Como frisa o professor de Direito Internacional da Faculdade
de Direito da USP, Alberto do
Amaral Júnior, no prefácio do livro, “Ericson Crivelli analisa com
profundidade o impacto da globalização sobre a OIT e o futuro
das normas internacionais do trabalho”.
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Os diretores Hamilton, Cida, Jeferson e Vander com Ericson Crivelli, que autografa livro

E R R ATA

Audiência da ação contra BB será dia 7 de julho
a matéria publicada na capa
da edição anterior deste jornal, nº 1249, onde se lê “Audiência da ação contra o BB será dia
6”; leia-se “Audiência da ação
contra o BB será dia 7”. Na aber-
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O BANCÁRIO

tura do texto, onde se lê “No dia
6 de junho será..”.; leia-se “No dia
7 de julho será...”.
A audiência será no Forum
Trabalhista de Campinas. Na ação,
ingressada em dezembro do ano

passado, o sindicato reivindica garantia dos direitos dos bancários
da Nossa Caixa no processo de
transição ao PCS do BB. Entre os
direitos a serem mantidos, salário,
gratificação e anuênio.
EDIÇÃO Nº 1250

CONDIÇÕES

DE

Jurídico

TRABALHO

Sindicato fecha duas agências em reformas
m menos de um mês a intervenção do sindicato fechou
duas agências em péssimas condições de trabalho em função de
reformas. No dia 16 de abril, um
banco privado; no último dia 13,
um banco público, ambos em
Campinas. Nas duas situações, o
atendimento aos clientes foi suspenso e os funcionários remanejados para outras agências ou dispensados do trabalho (com abono
das horas não trabalhadas). No
banco privado, cheiro insuportá-
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vel de tinta (pintura à óleo); no
banco público, cola usada na troca de carpete.
Avise o sindicato
Para o diretor de Saúde do
sindicato, Gustavo Moreno, os
bancos possuem departamento
responsável pelas reformas, mudanças de layout, mas nenhum
departamento preocupado com a
saúde de clientes, usuários e funcionários. “O que é um absurdo”.
Gustavo lembra, no entanto, que
a ação do sindicato será mais efi-

caz se o bancário avisar com antecedência sobre a reforma anunciada.
O diretor de Saúde destaca
que o sindicato atua com base na
Norma Regulamentadora nº 3 do
Ministério do Trabalho e Emprego, que prevê a possibilidade de
embargo ou interdição do estabelecimento que esteja em reforma
e ofereça grave ou iminente risco
para o trabalhador, podendo causar acidente de trabalho ou doença profissional.

PREVI

Eleição começa nesta semana. Vote Chapa 3
Banco de Imagem/seebc

Paulo Assunção entre as diretoras do sindicato, Angela e Elisa. Ao fundo, o diretor do sindicato dos bancários de
São Paulo, Ernesto

omeça nesta segunda-feira,
dia 17, a eleição da Previ
que se estende até o dia 27. Os associados vão eleger parte da diretoria Executiva e conselhos Deliberativo, Fiscal, Consultivo do
Plano 1 e Consultivo do Previ Futuro. A diretoria do sindicato apoia

C

a Chapa 3, Unidade na Previ. Inclusive o candidato a diretor, Paulo Assunção, participou da reunião
da diretoria do sindicato no último
dia 10; no mesmo dia visitou
agências na cidade acompanhado
de diretores do sindicato.
Entre suas propostas, a Chapa

3 defende a manutenção da Parcela Previ (PP), pois aumenta os
benefícios dos participantes com o
fim do fator previdenciário.
Leia no site do sindicato
(www.bancarioscampinas.org.br)
o boletim eletrônico da Chapa 3
abordando esse tema.

SEDE

Farmácia fecha na hora do almoço
Farmácia do Sindicato estará
fechada a partir desta segunda-feira, dia 17, até o próximo dia

A

EDIÇÃO Nº 1250

4 de junho, no período das 13 às
14h. O fechamento temporário
ocorre em função de férias de funO BANCÁRIO

cionário. A Farmácia abre às 8h e
fecha às 17h, de segunda-feira à
sexta-feira.

Tire suas dúvidas
Auxílio-acidente
e aposentadoria
Pergunta - Recebo o benefício auxílio-acidente, em razão de LER.
Este benefício é vitalício? Continuarei recebendo após me aposentar?
Resposta - O auxílio-acidente é um
benefício pago sempre que, em
razão da ocorrência de um acidente do trabalho ou de uma doença do trabalho (este é o caso da
LER/DORT), o segurado retorna do
afastamento com redução permanente de capacidade laboral para a
mesma função. O auxílio- acidente
corresponde a 50% do seu salário
de beneficio e é pago a título de indenização. Comumente esse benefício é negado administrativamente, motivo pelo qual nosso Departamento Jurídico ingressa com
diversas ações em face do INSS.
A previsão legal deste auxílio está
no artigo 86 da Lei 8.213/91 e tem
a seguinte redação: “Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer
natureza, resultarem seqüelas que
impliquem redução da capacidade
para o trabalho que habitualmente
exercia”.
A determinação desta redução
de capacidade deve ser verificada
em perícia médica, ou no próprio
INSS ou via judicial. Mas vamos, finalmente, à pergunta: o auxílioacidente era vitalício (ou seja, era
recebido mesmo junto com a aposentadoria, extinguindo-se apenas
no falecimento do segurado), até o
mês de dezembro de 1997, quando a Lei 9.528/97 alterou esta situação, deixando de ser acumulável com a aposentadoria. Assim, se
o auxílio foi concedido após esta alteração, não é vitalício (exceto se a
consolidação das lesões se deu antes dessa data, situação em que é
possível haver questionamento judicial). Quem estiver nessa situação,
deve procurar nosso plantão jurídico no sindicato.

Crivelli Advogados
Associados
Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para
jorbanc@bancarioscampinas.org.br
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CLUBE

Torneio regional de Soçaite dia 29
Júlio César Costa

Região MOGI GUAÇU
1- Bradesco Mogi Mirim
2- Nossa Caixa
3- Bradesco Itapira
Região AMERICANA
1- Real Ceasa
2- Bradesco Cillos
3- Bradesco Centro
Região VALINHOS
& INDAIATUBA
1- Pernetas Caixa Federal
2- Bradesco Indaiatuba
3- Santander Vinhedo
Região CAMPINAS
1- Cachaça F.C.
2- Bradesco Campinas Centro
3- Itaú 0009

sindicato realiza no próximo
dia 29, no Clube, Torneio
Regional de Futebol Soçaite. Foram convidados 12 times; ou seja,
os três primeiros lugares dos torneios realizados na região de Mogi
Guaçu, Americana, Valinhos/Indaituba e Campinas (veja quadro

O

acima). Os times devem confirmar
a participação até o dia 24, quando será realizado o sorteio de
chaves e definição dos horários
dos jogos. O time que não confirmar o convite será substituído por
outro que tenha participado dos
torneios em cada região. Cada

time deve inscrever 12 atletas
sindicalizados e, no máximo, dois
convidados.
Torneio de tênis
No mesmo dia 29 o sindicato
realiza o 1º Torneio de Tênis (individual). As inscrições podem ser
feitas até o dia 25. O bancário sin-

CURSO

SERVIÇO

Prepare-se para o exame da ANBID

Convênio em Americana
CCAA - Profissionalizantes. Idiomas: inglês e espanhol.. Avenida Brasil, 733,
Jardim São Paulo, Americana. Fones: (19) 3462-1521 e 3012-8230. Desconto: até 30%.

FARMÁCIA DO SINDICATO
Serviço de Entrega
em Campinas
Taxa: R$ 3,00. Ligue 3731-2688
Tudo em duas vezes, sem juros: cheque 30/60 dias
Pagamento à vista com cartões Visa e Mastercard

Confira nossos preços. Desconto de até 35%
Remédio

dicalizado inscrito pode inscrever
um convidado.
Inscrição
Os interessados devem se inscrever no Atendimento do sindicato (sede), nas subsedes ou pelo
e-mail esportes@bancarioscampinas.org.br.

Farmácia do Sindicato

Preço de Tabela

Melagrião xpe

R$ 10,03

R$ 14,33

Cebion EF 1.0.

R$ 7,39

R$ 10,56

Redoxon EF 1.0

R$ 7,31

R$ 10,45

Advil c/ 8 caps

R$ 10,04

R$ 13,39

m junho o sindicato promove
novo curso preparatório ao
exame de certificação da Associação Nacional dos Bancos de Investimentos (Anbid), nas modalidades CPA 10 e CPA 20, em
Campinas. O curso, a ser ministrado por professores certificados, será realizado no período de
12 de junho a 24 de julho, sempre
aos sábados. O valor do curso, in-

cluindo apostila ou livro e CD com
slides, é de R$ 625,00 ( 4 parcelas
de R$ 156,25) para bancário sindicalizado e R$ 800,00 (2 de R$
400,00) mais R$ 50,00 de taxa de
inscrição para não sindicalizado.
As inscrições devem ser feitas na
sede do sindicato até o dia 28 deste mês. Informações: 3731-2688
ou jorbanc@bancarioscampinas.org.br

Classibancários

Centrífuga de roupas
Vendo, 3k, Arno Classic, pouco uso, com garantia. R$
150,00. Tratar com Cristianne. Fone: (19) 3707-5545.
Lava roupas
Vendo, Electrolux, mod. 09, doze programas, quatro
níveis de água, com garantia. R$ 700,00. Tratar com
Cristianne. Fone: (19) 3707-5545.
Geladeira Consul
Vendo, duplex, seminova, branca. R$ 700,00. Tratar
com Nei. Fone: (19) 3234-3519.
Cafeteira
Vendo. Espresso, Britânia, modelo CEI. R$ 199,00. Tratar com Melissa. Fone: (19) 9648-2929,
Apto em São Vicente
Alugo, Praia do Gonzaguinha, ótima localização:
shopping, supermercado, 1 dormitório. Tratar com Carmem. Fones: 3223-2327 e 8812-1131 após às 19h.

E

Celta Life 1.0
Vendo, MPFI, Flex, duas portas, 2007, 43 mil km, manual, chave reserva. R$ 20 mil. Tratar com Gustavo.
Fone: (19) 9304-6659.
Citroen C3 GLX 1.6
Vendo, Flex, 2008, preto, freio ABS, 18 mil km, única dona, completo AR, DH, vdiro. R$ 33.900,00. Tratar com Patrícia. Fone: (19) 9186-7600.
Kadett alcool
Vendo, ano 95, EFI, 1.8. Tratar com Celso ou Miriam.
Fone: (19) 8186-3782.
Jogo de rodas
Vendo, liga leve, aro 17 para Golf, com pneus novos.
R$ 2 mil. DVD caixa selada, mais potência de 400w,
mais falantes 6/9. R$ 1.200,00. Tratar com Pablo. Fone:
(19) 9219-0205.

