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12ª Conferência aprova reajuste de 11%.
Assembleia dia 4 vota pauta de reivindicações. 19h na sede
Nando Neves/Contraf

Delegados votam pauta de reivindicações da Campanha Salarial
Nando Neves/Contraf

12ª Conferência Nacional dos
Bancários, realizada no último final de semana (de 23 a 25)
no Rio de Janeiro, definiu o índice de reajuste salarial da Campanha deste ano: 11% (inflação dos
últimos 12 meses, setembro 2009
a agosto 2010, mais 5% de aumento real). A construção desse
índice, aprovado pela maioria
dos 628 delegados, incluindo 11
da região de Campinas, mostra
que a unidade da categoria prevaleceu mais uma vez. Na avaliação do presidente do sindicato,
Jeferson Boava, após três dias de
intensas discussões “saímos unidos da Conferência, pronto para o

A

Jeferson, presidente do sindicato, defende proposta em plenária
enfrentamento com os bancos”.
Jeferson destaca ainda que a
Conferência coroou um amplo

processo de preparação, que teve
início com os Encontros Regionais
e a Conferência Interestadual, or-

ganizados pela Federação dos
Bancários de SP e MS. “Encerramos a primeira fase da Campanha
2010, que é a preparação. Agora
chegou o momento de entregar a
pauta aos bancos, a ser referendada em assembleia, e promover
o debate das resoluções da Conferência nos locais de trabalho. A
pauta aprovada, cabe ressaltar,
reflete a opinião da categoria manifestada na Consulta realizada
em junho último”.
Assembleia dia 4 de agosto
O sindicato realiza assembleia
no próximo dia 4, na sede, para referendar a pauta de reivindicações
da campanha 2010.

Veja na página 3 as principais resoluções da 12ª Conferência. No dia 4 de agosto, assembleia no sindicato. Às 19h

S A N TA N D E R

Variável será paga junto com PLR
Santander confirmou na
semana passada que a remuneração variável será paga
aos elegíveis junto com a primeira parcela da PLR (Participação dos Lucros e Resultados).
O sindicato não ooncorda com

O

esse procedimento adotado pelo
banco. Como se trata de um
programa próprio não acordado
com os sindicatos, o Santander
muda as regras a qualquer hora.
O que era mensal passou para
trimestral e agora é semestral.

Tudo para evitar tributação.
Avaliação
Para o diretor do sindicato
Cristiano Meibach, integrante
da Comissão de Organização
dos Empregados (COE), “a medida é inaceitável. O banco não

está preocupado em valorizar os
funcionários. Na verdade, quer
ganhar com a alta produtividade do trabalhador bancário e, na
hora de pagar, quer ganhar com
a isenção fiscal, colando a variável com a PLR”.

SEGURANÇA

Sindicatos cobram prevenção aos assaltos e adicional de risco
a quarta reunião da mesa temática de Segurança Bancária, realizada no último dia 20, os
sindicatos cobraram medidas de
prevenção contra assaltos e sequestros, indenizações às vítimas

e pagamento de adicional de risco de vida para quem trabalha em
agências, postos e áreas perigosas.
Os representantes dos trabalhadores bancários solicitaram ainda
acesso às estatísticas do Boletim de

Edital Assembleia Geral Extraordinária
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de Campinas e Região, inscrito no CNPJ/MF sob
o nº 46.106.480/0001-70, Registro sindical nº 006.132.025417 por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados em estabelecimentos bancários dos bancos públicos
e privados, sócios e não sócios, da base territorial deste sindicato, dos municípios de Campinas, Aguaí, Águas de Lindóia, Águas da Prata, Americana, Amparo, Artur Nogueira,
Cabreúva, Cosmópolis, 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, Valinhos e Vinhedo, para a assembleia geral extraordinária que se realizará no dia 04 de
agosto de 2010, às 18h30, em primeira convocação, e às
19h00, em segunda convocação, com qualquer número de
presentes, no endereço da sede do Sindicato à Rua Ferreira Penteado, nº 460, Centro, Campinas/SP, para discussão
e deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 1. Autorizar
a diretoria para realizar negociações coletivas, celebrar
convenção coletiva de trabalho, convenções/acordos coletivos aditivos, bem como convenção/acordos de PLR e, frustradas as negociações, defender-se e/ou instaurar dissídio coletivo de trabalho, bem como delegar poderes para tanto; 2.
Discussão e deliberação sobre aprovação ou ratificação da
minuta de pré-acordo de negociação e minuta de reivindicações
da categoria bancária 2010 aprovada na 12ª Conferência Nacional dos Bancários; 3. Deliberar sobre desconto a ser feito nos salários dos empregados em razão da contratação a
ser realizada.
Campinas, 27 de julho de 2010
Jeferson Rubens Boava - Presidente

AUDIÊNCIA

N

Edital publicado na edição do jornal Diário do Povo do dia 27/7/10

EXPEDIENTE - O BANCÁRIO - PUBLICAÇÃO DO SINDICATO DOS
BANCÁRIOS DE CAMPINAS E REGIÃO
PRESIDENTE: JEFERSON RUBENS BOAVA
JORNALISTA RESPONSÁVEL: JAIRO GIMENEZ
(MTB 13.683)
DIRETORA DE IMPRENSA: MARIA APARECIDA
DA SILVA ALTINO
IMPRESSÃO: GRÁFICA SANTA EDWIGES
SEDE: RUA FERREIRA PENTEADO, 460, CENTRO.
FONE.: (19) 3731-2688 - FAX: (19) 3234-5602
CLUBE: (19) 3251-3718
SUBSEDES: AMERICANA: (19) 3406-7869
AMPARO: (19) 3807-6164
MOGI GUAÇU: (19) 3841-3993
SJB VISTA: (19) 3622-3514
INTERNET: WWW.BANCARIOSCAMPINAS.ORG.BR
E-MAIL: JORBANC@BANCARIOSCAMPINAS.ORG.BR
TIRAGEM: 11.000 EXEMPLARES
FILIADO À FEEB SP-MS E CONTRAF-CUT

2

Ocorrência na polícia.
A reunião do dia 20 foi a última antes da deflagração da Campanha Salarial. Nas anteriores, os
sindicatos apresentaram medidas
reparatórias, visando garantir as-

sistência às vítimas de assaltos/sequestros. A Fenaban admitiu
a possibilidade de implantar novas
regras. Inclusive poderão ser concretizadas no processo de negociação do acordo coletivo.

Caixa Federal apresenta defesa
em processo sobre reestruturação
Caixa Federal apresentou sua
defesa durante audiência inicial da ação em que o sindicato
ataca as ilegalidades constantes no
projeto de reestruturação, realizada no último dia 8, na Justiça do
Trabalho de Campinas. O juiz
concedeu prazo para o sindicato
analisar e, claro, propor impugnação dos argumentos da Caixa

A

Federal. Inclusive a manifestação do sindicato foi apresentada
na semana passada. Agora cabe ao
juiz marcar a data do julgamento.
No mês passado o sindicato
conseguiu liminar na 2ª Vara do
Trabalho de Campinas que proíbe a Caixa Federal em promover
transferências compulsórias e reduções salariais. No dia 16 da-

quele mês a Caixa ingressou Mandado de Segurança no Tribunal
Regional do Trabalho de Campinas, visando cassar a liminar obtida pelo sindicato, mas o desembargador Manuel Carlos Toledo Filho, manteve a decisão da
juíza da 2ª Vara do Trabalho de
Campinas. Vale lembrar que a liminar permanece válida.

PFG: esclarecimento
Nota técnica n. 02/2010-Caixa Federal
A Caixa Econômica Federal divulgou a
implantação do Plano de Funções Gratificadas – PFG através da CI SURSE
035/10 e seu Anexo, e expediu orientações na CI SUAPE/SURSE 066/10.
O PFG corresponde ao abandono, pela
Caixa, da imposição indiscriminada da
ilegal jornada de oito horas, entretanto,
sua implantação oferece problemas.
Serão “migrados automaticamente”
para o novo PFG os empregados que
preencherem, cumulativamente, três
requisitos:
- ter saldado REG/REPLAN e aderido
ao Novo Plano FUNCEF;
- não cumprir jornada de trabalho diferente daquela definida para o PFG;
- não ter “decisão judicial” relativa à jor-

O BANCÁRIO

nada de trabalho.
Para os que permanecem com o plano de benefícios antigo – REG/REPLAN – não há um novo plano de funções gratificadas; ficarão no plano velho
(em extinção), cientes de que não terão
“novas designações” (item 2.1.3, Anexo).
Para aqueles que ingressaram com
ações judiciais de horas extras (7ª e 8ª),
bem como aqueles que exercem jornadas distintas do PFG, a transposição
está “condicionada à manifestação do
empregado” (item 2.1.2.1)
Na proposta anterior, a empresa
esboçava um acordo em torno do pagamento das horas extras (do passado),
bem como de uma indenização pela supressão da 7ª e 8ª. Agora, não há nada
nesse sentido. Quem quiser receber,
terá, forçosamente, que ajuizar ação ju-

dicial. Desde já, se verificam práticas discriminatórias que podem ensejar questionamentos. Aqueles funcionários que
entenderem sofrer prejuízos com o
novo plano, independentemente da situação em que se encontram, devem
procurar o plantão jurídico do sindicato
para obter orientação, uma vez que nesses casos é necessária análise de particularidades.
Quem ainda não ingressou com
ação pleiteando o pagamento da sétima
e oitava horas, como extras, deve fazêlo, uma vez que a CLT é clara ao definir que a jornada dos bancários é de
apenas seis horas diárias, exceto em casos de cargo de chefia ou confiança.

Crivelli Advogados Associados

EDIÇÃO Nº 1259

Jurídico
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Resoluções da 12ª Conferência
Fotos: Nando Neves/Contraf

Emprego
 Mais contratações
Ampliar a contratação de mulheres, negros e pessoas com

deficiência, garantindo igualdade de oportunidades
Garantia de emprego
Qualificação e requalificação profissional

Remuneração e Previdência

No alto, delegados da região de Campinas; acima, o presidente Jeferson na abertura da 12ª Conferência

Reajuste salarial de 11% (inflação do período mais 5% de
aumento real).
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de três salários mais R$ 4 mil para cada funcionário
Piso salarial no valor do salário mínimo do Dieese (R$
2.157,88).
Elevação do auxílio-refeição, cesta-alimentação, 13ª cesta-alimentação e auxílio-creche/babá para o valor de um salário mínimo para cada item
Previdência Complementar para todos os bancários

Sistema Financeiro
Regulamentação do artigo 192 da Constituição Federal
Regulamentação da remuneração dos executivos
Democratização e ampliação do Conselho Monetário Na-

cional (CMN)
Regulamentação do papel social dos bancos
Fim dos correspondentes bancários

Saúde do Trabalhador
Delegados debatem Emprego, um dos quatro temas da
Conferência

Fim das metas abusivas
Combate ao assédio moral
Proteção contra os riscos de acidente de trabalho ou doen-

ça ocupacional
Programa de Reabilitação Profissional
Prevenção de adoecimento e promoção da saúde da mu-

lher
Assistência médica, hospitalar, odontológica e medicamentosa

Segurança Bancária
Assistência médica e psicológica às vítimas de assaltos,

sequestros ou extorsões
Ampliação dos equipamentos de prevenção
Adicional de risco de vida de 30% para agências, postos

O diretor Gustavo defende proposta em plenária
EDIÇÃO Nº 1259

e tesouraria
Proibição de transporte de valores e guarda das chaves
pelos bancários
Estabilidade provisória para vitimas de assaltos, sequestros e extorsões

O BANCÁRIO

Tire suas dúvidas
Equiparação
salarial
Pergunta - Trabalho em um
banco por anos, atualmente na
função de “gerente geral”, exercendo-a a três anos. Recentemente fiquei sabendo que a minha remuneração, fixa e variável
é bem menor que a dos colegas
de outras agências. É legal o
banco impor essa diferença salarial?
Resposta - Segundo a regra legal, artigo 461 da CLT, para o trabalho com idêntica função, mesma produtividade, mesmo empregador e prestado na mesma
localidade (município ou região
metropolitana) o salário deverá
ser igual. Verifica-se desta forma,
o princípio da isonomia proposto pelo artigo 7º, XXX da Constituição Federal.
Assim, o banco não poderá
estabelecer critérios subjetivos
no pagamento de salários/remuneração para os empregados, quando estes laboram na
mesma localidade (município
ou região metropolitana), pois
estaria cometendo discriminação
em face do empregado ou gerente que receba remuneração
inferior aos demais colegas gerentes. Portanto, se você possui a mesma perfeição técnica de seus colegas; igual produtividade e não haver entre
vocês diferença superior a 2
anos no exercício da função,
nos termos do artigo 461, parágrafo 1º da CLT, não poderá haver diferença salarial.
Crivelli Advogados
Associados
Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para
jorbanc@bancarioscampinas.org.br
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Júlio César Costa

Sábado, 31, final do
Campeonato no Clube
este sábado, dia 31, acontece a grande final do
Campeonato de Férias dos Bancários, modalidade Futebol Soçaite, que começou no último
dia 20. Realizado no campo
com gramado sintético do Clube, o campeonato reúne 20 times, com jogos durante a semana. Antes da grande final,

N
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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

Farmácia do Sindicato

Preço de Tabela

Condroflex 15 saches

R$ 71,18

R$ 94,90

Libiam 1,25 mg 28cps

R$ 51,96

R$ 69,28

Livial 28 cps

R$ 64,38

R$ 85,84

Neosaldina 20 drgs

R$ 10,23

R$ 13,64

disputa pelo terceiro lugar.
Participe. A semifinal começa
às 10h.
Resultado – Acompanhe o
campeonato no site do sindicato (www.bancarioscampinas.org.br), atualizado diariamente. A última rodada, que
define os quatro finalistas será
nesta quinta-feira, dia 29.

Aberta inscrição para Torneio de Truco
sindicato realiza no dia 7 de
agosto, na chácara João Lourenço, o Torneio de Truco dos
Bancários de Indaiatuba. O prazo
de inscrição já está aberto e termina no próximo dia 3. Os inte-

ressados devem entrar em contato com o diretor regional Jacó. Para
bancário sindicalizado, não tem
custo; convidado paga taxa de
R$ 15,00. Após o carteado, confraternização.

Classibancários

Colchão Castor
Vendo, molas, Pocket Silver Star Bamboo On Side com
Pillow Top. Garantia de 5 anos, novo. R$ 550,00. Tratar com Cristianne. Fone: (19) 3707-5545.
Black Berry
Vendo smartphone, Bold 9000, novo na caixa, com
nota fiscal. Celular completo, com wi-fi. Lindo. Preço
imperdível. R$ 1.500,00. Tratar com Thiago. Fone: (19)
7814-3937.
Esteira elétrica
Vendo. Para caminhada com painel eletrônico, suporte
para garrafinhas. Marca Sundown, nova, suporta até
100 kg. Excelente preço: R$ 400,00. Tratar com Thiago. Fone: (19) 7814-3937.

O

Moto YBRK
Vendo, 2004/05, 29 mill km, vermelha, pneus novos.
R$ 2.700,00. Tratar com Tânia. Fone: (19) 3869-2616
e 9613-1321.
Suzuki Burgman
Vendo, modelo AN 125, Scooter automática, não precisa mudar marcha. Ano 2007, 2.700 km rodados, praticamente nova. Tratar com Gustavo. Fone: (19)
7807-3025.
Apto V. Industrial
Vendo, 2 dormitórios, com armário quarto/cozinha/ae/wc. R$ 150 mil. Tratar pelos fones: (19)
9644-0694 e 3295-4173.

Júlio César Costa

4ª MEGAFESTA será no DIA DO BANCÁRIO
28 de agosto, no Clube

