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Assembleia referenda pauta da campanha
eunidos em assembleia no último dia 4, na sede do sindicato, os bancários referendaram a
pauta de reivindicações aprovada
na 12ª Conferência Nacional, realizada entre os dias 23 e 25 de julho no Rio de Janeiro. Na campanha deste ano, a categoria lutará
por reajuste salarial de 11% (reposição da inflação do período setembro/09 a agosto/10, mais 5% de
aumento real); PLR de três salários
mais R$ 4 mil; piso igual ao salário mínimo do Dieese (R$
2.157,88); auxílios refeição, alimentação, 13ª cesta e creche/babá
equivalente a um salário mínimo
(cada um); Previdência Complementar para todos; fim das metas

abusivas; e regulamentação do
artigo 192 da Constituição Federal, que trata do sistema financeiro
nacional.
Referendada pelos bancários
em todo o país, a pauta de reivindicações deve ser entregue à
Fenaban entre os dias 9 e 13 deste mês. Enquanto o processo de
negociação não se inicia, o sindicato vai lançar a Campanha com
discussões dentro dos locais de
trabalho. “O momento agora é
aprofundar o debate e organizar a
luta. A exemplo do ano passado,
os bancários estarão ao lado do
sindicato para enfrentar os banqueiros”, destaca o presidente Jeferson Boava.

RESOLUÇÕES DA 12ª CONFERÊNCIA

Democratização e ampliação do Con-

R

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
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, cestaalimentação, 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

selho Monetário Nacional (CMN)
Regulamentação do papel social dos

bancos
Fim dos correspondentes bancários

Saúde do Trabalhador
Fim das metas abusivas
Combate ao assédio moral
Proteção contra os riscos de aciden-

te de trabalho ou doença ocupacional
Programa de Reabilitação Profissional
Prevenção de adoecimento e promoção da saúde da mulher
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 e tesouraria
Proibição de transporte de valores e
guarda das chaves pelos bancários
Estabilidade provisória para vitimas de
assaltos, sequestros e extorsões
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Chácara em Atibaia
Vendo, 1.057 m2 em condomínio, com escritura, edícula simples, às margens da represe da usina, pomar, ótima topogradia. Um
verdadeiro paraíso. R$ 80 mil. Tratar com Tânia. Fones: (19) 3869-2616 e 9613-1321.
Moto YBRK
Vendo, 2004/05, 29 mil km, vermelha, pneus
novos. R$ 2.700,00. Tratar com Tânia. Fone:
(19) 3869-2616 e 9613-1321.
Twister 2008/08
Vendo, cinza chumbo, pneus novos, revisões
feitas na Honda, documentação em dia, ótimo estado. Valor: R$ 7.800,00. Tratar com
Wagner. Fone: (19) 8198-4769 o com Leila:
(19) 8126-6256 e 3731-2688.
Honda NX Fascon 400
Vendo, preta, excelente estado, ano 2005.
Valor: R$ 10.100,00. Fones: (19) 38293560 ou 9258-9052.
Carro financiado
Compro. Assumo dívida. Tratar com Robson.
Fone: (19) 8851-6672.
Ford Ka 1999
Vendo, cinza, ve/ter/dt, excelente estado. Valor: R$ 10.300,00. Fones: (19) 3829-3560 ou
9258-9052.
Peugeot 206 1.4
Vendo, Flex, 2007/08, Presence, prata,
completo, apenas 30 mil km, excelente estado de conversação. Tratar com Cleide. Fones: (19) 3318-2169 ou 9786-1864.
Bicicleta Scot Aspect 40
Vendo, 2010, nova, capacete, bermuda e
bomba. R$ 2.200,00. Fone: (19) 9296-7182.
Colchão Castor
Vendo, molas, Silver Star Bamboo One
Side, medida padrão, novíssimo. R$ 550,00.
Tratar com Cristianne. Fone: (19) 37075545.
Apto em São Vicente
Alugo, Praia do Gonzaguinha, ótima localização: shopping, supermercado, 1 dormitório.
Tratar com Carmem. Fones: (19) 32232327 e 8812-1131, após às 19h.
Apto Vila Industrial
Vendo, Clair de Lune, 2 dormitórios e garagem, com AE/coz/wc/quarto e área de serviço. R$ 150 mil. Fone: (19) 9779-7557.

Júlio César Costa

Classibancários

DIA 28,

NO

CLUBE

4ª Megafesta: Reserve já o seu convite

convite deve ser reservado do
dia 5 até às 17h do próximo
dia 23: via e-mail megafesta@bancarioscampinas.org.br,
telefone (3731-2688), na sede ou
com os diretores do sindicato.
Convite: Nominal, intransferível
e extensivo aos dependentes cadastrados do bancário/aposentado
sindicalizado.
Cartela: Na apresentação do con-
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vite na portaria do Clube serão fornecidas cartelas para consumo.
Sem custo algum.
Bancário solteiro: tem direito a levar um acompanhante, desde que
informe previamente o sindicato
(para inserção do nome no convite).
Convidado: R$ 25,00 (entrada e
cartela). O convidado também
deve fazer a reserva.

LUCRO

Santander Brasil encosta na matriz
Santander Brasil lucrou US$ 1,711 bilhão
no primeiro semestre deste ano, valor
equivalente a 22% dos ganhos mundiais do
grupo e a mesma fatia da matriz na Espanha.
Em reais, o lucro no Brasil foi de R$ 2,02 bilhões, o dobro do obtido no mesmo período
de 2009. Segundo matéria do jornal Folha de
S. Paulo (30/7), o Santander prefere consolidar os resultados de acordo com os padrões
internacionais de contabilidade, o que eleva
o lucro no período para R$ 3,5 bilhões; 44%
mais do que no ano passado. Ainda segundo
o jornal, “a diferença é que, nos padrões in-
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ternacionais, o banco agrega uma parte
maior do benefício fiscal decorrente do ágio
pago na aquisição do Banco Rea, em 2007.
É com base nesse resultado de R$ 3,5 bilhões
que o banco distribui 50% dos ganhos para os
acionistas e a participação de lucros aos funcionários (grifo nosso)”.
Bradesco lucra, mas não valoriza
O Bradesco foi o primeiro banco a divulgar, na semana passada, o lucro no último trimestre, que foi de R$ 2, 405 bilhões; no semestre o lucro atingiu R$ 4,602 bilhões, o que
representa um crescimento de 16,4% em com-
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paração ao mesmo período de 2009.
Apesar de obter extraordinário lucro, o Bradesco não valoriza seus funcionários. Em rodada de negociação no dia 8 de julho, indagados pelos sindicatos se tinham conhecimento
que perdiam funcionários para outras instituições devido aos baixos salários, os representantes do Bradesco simplesmente confirmaram a informação, porém disseram não estar preocupados. “É muito desrespeito. Queremos não apenas melhores salários, como
também auxílio educação e PCCS”, frisa o diretor Gustavo Frias.

I TA Ú U N I B A N C O

FARMÁCIA DO SINDICATO
Serviço de Entrega
em Campinas

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: 13.000 EXEMPLARES

Sorteio: Durante a festa, 100 camisetas serão sorteadas entre os
bancários sindicalizados.
Comemore o Dia do Bancário
com sua família e colegas. Música ao vivo e brinquedos.
Ação solidária – Leve 1 quilo de
alimento não perecível, a ser doado a entidades beneficentes.
Aviso: No dia da festa a piscina estará fechada.

O BANCÁRIO

AGIR será pago dia 15
como antecipação da PLR
Itaú Unibanco já confirmou que o
pagamento do Agir será feito no dia
15 de agosto, como antecipação da primeira parcela da PLR. Programa próprio
direcionado somente aos comissionados,
o Agir não é negociado com os sindicatos,
não consta em acordo coletivo. “É um programa elitista, discriminatório. Todos são
obrigados a cumprirem metas, inclusive
os caixas, mas na hora da antecipação só
os comissionados ganham. Sem falar
que os critérios são desconhecidos”, destaca o diretor Mauri, integrante da COE.
Segundo ele, como o programa é compensado no pagamento da PLR, “todo o esforço, empenho, do comissionado não é
valorizado. Afinal, o que vale é a regra da
Fenaban”.

O
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Tire suas dúvidas

Manifestação contra metas irreais
Júlio César Costa

Julgamento de ação:

Tramitação
preferencial

Diretores distribuem carta aberta na agência Costa Aguiar
Sindicato realizou na manhã do último dia 29, na
agência Costa Aguiar, manifestação contra as metas irreais exigidas pelo Itaú Unibanco, com distribuição de carta aberta. Além do
protesto contra as metas, o sindicato condena o fechamento da
Unidade Regional de Recursos
Humanos de Campinas, no último
dia 31, que atendia todo o Interior
do Estado de São Paulo e Sul Minas e toda a Holding; entre outras
empresas, Itaú Seguros, Itaú Crédito e financeiras. Para o diretor
do sindicato e integrante da COE
Itaú Unibanco (Comissão de Organização dos Empregados), Mauri Sérgio, o fechamento da Unidade “resultará em perda de qualidade no atendimento e na extinção de postos de trabalho”.
Veja a seguir a íntegra da carta dis-
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tribuída pelo sindicato.
Modo Itaú de fazer
Campeão em lucratividade, o Itaú Unibanco agora também é campeão em explorar bancários, ao exigir cumprimento
de metas irreais tanto na área comercial
quanto na operacional (caixas). Esse
“Modo Itaú de Fazer”, que se configura em
assédio moral mesmo, é visível também
nas EMPs (empresariais) 1, 2 e 3 e ainda
nas APJs, onde uma preposta do superintendente comercial, Anderson Coelho,
aterroriza os gerentes.
Mas, o “Modo Itaú de Fazer” não
para aí. O coroamento desse “novo processo” acontece no dia 31 deste mês,
quando será fechada a Unidade Regional
de Recursos Humanos em Campinas,
que atendia todo o Interior do Estado de
São Paulo e o Sul de Minas Gerais. A política de centralização, que não levou em
consideração uma das maiores praças
bancárias do país, resultará em perda de
qualidade no atendimento e no fechamento de postos de trabalho. Cabe destacar ainda que a citada Unidade de RH
atendia também toda a holding; entre outras empresas, Itaú Seguros, Itaú Crédito

e Financeiras.
Como se isso tudo não bastasse, o
“Modo Itaú de Fazer” transformou as
agências do Unibanco, durante a incorporação/tombamento, em verdadeiros
canteiros de obras, com os bancários
sendo asfixiados diariamente com as reformas. Inclusive o sindicato fechou algumas agências. Como esse procedimento ainda não se encerrou, denuncie os
abusos ao sindicato, instrumento de defesa
dos bancários.
Para fechar com chave de ouro o seu
“Modo Itaú de Fazer”, o então superintendente operacional Bruno Paiva, querendo ser mais realista que o rei, ‘inventou’ um novo horário de abertura durante os jogos da Copa do Mundo. Não seguiu
a orientação da própria Fenaban, obrigando os funcionários das agências a trabalharem, no mínimo, mais 30 minutos.
Como se pode concluir, desrespeito aos
funcionários é a regra número 1 no Itaú
Unibanco. Hoje, protestamos contra esses
excessos, que ferem as boas normas, a convivência saudável no ambiente de trabalho. Hoje, avisamos. Porém, exigimos
providências. Exigimos respeito.

MESA TEMÁTICA

Fenaban sinaliza reverter terceirizadas
Fenaban se manifestou favorável em construir uma alternativa que reverta os processos
de terceirização em algumas áreas
das empresas, durante reunião
da Mesa Temática de Terceirizações, no último dia 27. O presidente do sindicato, Jeferson Boava, representou a Federação dos
Bancários de SP e MS. Segundo a
proposta debatida, o processo de
reversão terá início em apenas
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uma área, ainda a ser definida.
Numa etapa posterior, empresas e
trabalhadores avaliariam outros
setores em que a terceirização
poderia ser revista. O instrumento jurídico a ser utilizado na implantação, segundo a Fenaban,
seria Acordo Coletivo por Adesão.
Quer dizer, os bancos teriam a opção de não assinar o acordo e
manter a terceirização. “Não é a
melhor opção. Primeiramente é
O BANCÁRIO

preciso as partes definir a área a
ser revertida. Diante de uma decisão consensual, firma-se o acordo coletivo e todos os bancos devem cumprir”, avalia o presidente Jeferson. As negociações das
mesas temáticas serão suspensas
durante a Campanha Nacional
dos Bancários. A Fenaban assumiu compromisso em retomar as
discussões logo após a conclusão
da campanha. Fonte: Contraf

Pergunta - Sou bancário aposentado, tenho uma ação contra
o banco na qual discuto horas
extras, a ação ainda está pendente de decisão de recurso, no
final deste mês completo 60
anos de idade, gostaria de saber
se por conta disso minha ação
automaticamente será julgada?
Resposta - A legislação brasileira de fato confere prioridade
na tramitação processual, em todas as instâncias, em que figure pessoas com idade igual ou
superior a 60 anos, conforme
previsão do artigo 1211-A do Código de Processo Civil.
No entanto, é necessário juntar documentos que comprovem a situação ( por exemplo,
documento de identidade, certidão de nascimento) solicitando
a tramitação preferencial.
Uma vez concedida à prioridade na tramitação, essa não
cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor
do cônjuge sobrevivente, companheiro ou companheira, em
união estável, como estipula o
artigo Art. 1.211-C.
Por fim, a prioridade na tramitação processual não significa julgamentos automáticos, o
processo assim classificado terá
preferência em relação aos que
não possuem essa classificação,
respeitando os procedimentos e
prazos processuais previstos
em lei.
Crivelli Advogados
Associados

Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para
jorbanc@bancarioscampinas.org.br
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Bradesco Ceasa sagra-se campeão
O

no Clube dos Bancários em Campinas. Antes da grande final, o
time Bradesco Câmbio venceu o
Itaú Glicério por 8 a 2, conquistando o terceiro lugar. O Campeonato teve início no dia 20 de
julho e reuniu 20 times. Em duas

semanas foram realizados 28 jogos
(de segunda à sexta-feira), marcados 222 gols, em média 7,92
gols por partida. A artilharia ficou
com Felipe Magalhães, do Bradesco Câmbio (15 gols), seguido
de Marcos Nunes de Freitas, do

Bradesco Ceasa (14 gols) e Renato dos Santos de Godoy, Itaú Glicério (12 gols). Depois da final e
antes da premiação, apresentação
de futebol feminino, sindicato
versus convidadas. O jogo terminou empatado: 6 a 6.

Júlio César Costa

time do Bradesco Ceasa, de
Campinas, sagrou-se campeão ao derrotar o time do Bradesco Indaiatuba por 4 a 2, na
grande final do Campeonato de
Férias dos Bancários, modalidade
Soçaite, realizada no último dia 31

Bradesco Ceasa: campeão

Bradesco Indaiatuba: vice

Bradesco Câmbio: 3º lugar

Futebol feminino: sindicato versus convidadas

