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FEEB SP-MS

ASSINADO ACORDO INÉDITO

Assédio moral está com dias
contados. Fale com sindicato

AAcategoria bancária deu um
importante passo na sema-

na passada. Sindicatos bancários
- entre eles, o nosso - e a Fena-
ban (Federação Nacional de Ban-
cos) assinaram no último dia 7
o Acordo sobre Prevenção de
Conflitos no Ambiente de Tra-
balho, que tem como prioridade
o combate à prática de assédio
moral. O acordo, conquistado na
Campanha Nacional do ano pas-
sado e inédito na história das re-
lações de trabalho no Brasil,
cria um canal específico para
apurar as denúncias de assédio
moral dos bancários, que pode-
rão ser apresentadas pelos sin-
dicatos aos bancos. Neste caso,
os sindicatos têm 10 dias para
encaminhar as denúncias; já os
bancos têm prazo de 60 dias para
apurar os fatos.

Para o presidente do Sindi-
cato, Jeferson Boava, o acordo
significa uma luz no final do tú-
nel. “Porém, o acordo por si só
não soluciona os graves proble-
mas na relação trabalhador/ges-

tor. É fundamental que o ban-
cário exerça o seu direito e de-
nuncie os abusos, as humilha-
ções, constrangimentos; enfim,
o assédio de chefias, adminis-
tradores”. Jeferson observa que

o combate à violência no traba-
lho, que sempre foi uma ban-
deira de luta do Sindicato “se
transforma agora, com os novos
mecanismos, numa prioridade
da diretoria. Queremos que os
bancários possam desempenhar
suas funções num ambiente de
trabalho mais saudável”. O pre-
sidente do Sindicato lembra, no
entanto, que o acordo é uma
ponta de lança. “Abrimos o ca-
minho. Agora é colocar em prá-
tica o novo instrumento que,
com certeza, vai exigir aprimo-
ramento”.
Denuncie: Acesse o site do Sindicato
e clique no ícone no alto da página, do
lado direito. Ou então, ligue 3731-2688.
Quem assina: Bradesco, Citibank, Itaú,
Safra, Santander, HSBC, Bicbanco , Vo-
torantim e Caixa Econômica Federal. No
Banco do Brasil foram instalados co-
mitês de ética.

Sindicatos e Fenaban assinam acordo histórico, conquistado na Campanha
Nacional do ano passado

Jeferson Boava, presidente do Sindicato, assina acordo; à esquerda o dire-
tor de Saúde, Gustavo Moreno

Júlio César Costa
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CC O N Q U I S T AO N Q U I S T A

Bradesco antecipa PLR, reivindicada pelo Sindicato

OBradesco antecipou o paga-
mento da segunda e última

parcela da PLR na sexta-feira, dia
11. A decisão, cabe destacar, aten-
de reivindicação do Sindicato fei-
ta no dia 25 de janeiro último.

Para entender a PLR
A PLR, conquistada em 2010

após a greve nacional de 15 dias,
corresponde a 90% do salário
mais R$ 1.100,80, com teto de R$
7.181. No ano passado, foi ante-
cipado 54% do salário mais R$
660,48. Caso o total distribuído
por essa regra básica (dos 90%
mais R$ 1.100,80) for inferior a
5% do lucro líquido, o valor deve
ser elevado até atingir esse per-
centual ou chegar a 2,2 salários, o
que ocorrer primeiro. É o que

ocorreu com o Bradesco, que
apresentou lucro líquido de R$
10,021 bilhões no ano passado,
um crescimento de 25% em rela-
ção a 2009.

Já o valor adicional, que não
pode ser descontado dos progra-
mas próprios de remuneração,
corresponde à distribuição linear
de 2% do lucro líquido limitado a

R$ 2.400. Em 2010, os bancários
receberam até 50% do montante.
Cada bancário do Bradesco ga-
nhará o total da regra básica e do
adicional, deduzindo-se a pri-
meira parcela que foi paga em ou-
tubro do ano passado. Confira:
� Regra básica da PLR: 2,2 salários
de cada empregado com teto de
R$ 15.798,20 descontando-se o
adiantamento de 54% do salário
mais R$ 660,48, com teto de R$
4.308,60;
� Parcela adicional da PLR: 2% do
lucro líquido distribuídos linear-
mente, no teto de R$ 2.400, des-
contando-se o adiantamento de
2% do lucro do 1° semestre, no
teto de R$ 1.200.

Lançamento da Campanha Nacional em Campinas, em agosto de 2010

BB R A D E S C OR A D E S C O

Sindicato quer resposta
sobre plano de saúde

Já se passaram praticamen-
te dois meses – a reunião

com os sindicatos aconteceu no
dia 21 de dezembro do ano
passado - e até agora o Bra-
desco não deu resposta às rei-
vindicações sobre o Saúde Bra-
desco e nem esclareceu as in-
dagações a respeito o progra-
ma Viva Bem. 

“O Bradesco já teve tempo

suficiente. Queremos resposta
sobre o credenciamento (clí-
nicas, hospitais, médicos es-
pecialistas, dentre outros), bem
como informações detalhadas
sobre o Viva Bem. São dois te-
mas de suma importância e
exige encaminhamentos mais
agéis”, avalia o diretor de Saú-
de do Sindicato, Gustavo Mo-
reno.

II N T E G R A Ç Ã ON T E G R A Ç Ã O

Santander paga extras
e concede folga abonada

EEm resposta à Comissão de
Organização dos Empregados

(COE), no último dia 8, o San-
tander confirmou o pagamento de
horas extras para quem traba-
lhou na integração tecnológica
(integração sistêmica) com o Ban-
co Real, que aconteceu no do-
mingo, dia 13. E mais. O Santan-
der atendeu reivindicação dos
sindicatos e vai conceder um dia
de folga abonada, a ser gozada até
setembro próximo.
PLR – Nesta sexta-feira, dia 18, o

banco paga a segunda parcela da
PLR e do PPRS (Programa de Par-
ticipação nos Resultados do San-
tander) e renda variável, segundo
comunicou no dia 4.
SantanderPrevi – A Associação
Nacional dos Participantes de Fun-
dos de Pensão (Anapar), a pedido
das entidades de representação - en-
tre elas, os sindicatos -, solicitou no
início deste mês à Previc (Superin-
tência Nacional de Previdência
Complementar) a suspensão das
eleições no SantanderPrevi.

SS A N T A N D E RA N T A N D E R

Aymoré em novo local

DDepois de três anos, finalmente o San-
tander instalou a financeira Aymoré em

novo local, deixando o prédio da Avenida
Francisco Glicério e se transferindo para o
conhecido Real Campos Sales, em janeiro
último. “Desde a incorporação do Real
pelo Santander que o Sindicato reivindica
melhores condições de trabalho e garantia
de emprego. O local anterior era deplorável”,
frisa a diretora Patrícia Delgado. Segundo
ela, além de reivindicar melhores condições
de trabalho, o Sindicato quer abertura de no-
vos postos; ou seja, mais contratação.

Paralisação exige garantia de emprego no Aymoré, em fevereiro de 2010
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Pergunta: Fiquei muito tempo
afastado devido a LER/DORT, fui
reabilitado ao trabalho pelo INSS,
porém a minha capacidade labo-
rativa não é a mesma. Neste
caso, gostaria de saber se eu pos-
so concorrer para as vagas de de-
ficiente físico nas empresas pri-
vadas e em concursos públicos?
Resposta: O decreto número
3298/1989, define como defi-
ciência física, toda perda ou anor-
malidade de uma estrutura ou
função psicológica, fisiológica ou
anatômica que gere incapacidade
para o desempenho de atividade,
dentro do padrão considerado
normal para o ser humano; em ser
artigo 4º, I, define os tipos de de-
ficiência física. 

A Lei 7853/1983, garante que
portadores de deficiência física o
direito de ter seu espaço no mer-
cado de trabalho nas condições
adequadas a sua deficiência, não
obstante a Lei n° 8213/1991 ga-
rante que toda empresa, publica
ou privada, deverá reservar a
cota de 2 a 5% das vagas para
pessoas portadoras de deficiência
física.

Desta forma, existe sempre a
possibilidade de um deficiente fí-
sico concorrer às vagas existen-
tes nas referidas cotas, tanto para
as empresas privadas, quanto
para os concursos públicos. No
entanto, o candidato será sub-
metido a uma perícia e uma vez
constatada a deficiência pela pe-
rícia, o candidato estará apto a
concorrer a uma das vagas es-
peciais, caso contrário passa a
concorrer com os candidatos não
deficientes.

Crivelli Advogados
Associados

Ti re  suas  dúv i das

Jur íd ico

Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para

jorbanc@bancarioscampinas.org.br

Deficiente pode
disputar vaga em

empresas privadas
ou públicas

CC A I X AA I X A FF E D E R A LE D E R A L

Forro cede e Sindicato fecha
agência em Mogi Guaçu

OOSindicato coordenou parali-
sação dos serviços na agência

da Caixa Federal em Mogi Guaçu,
nos dias 3 e 4 últimos, após cons-
tatar que o telhado e forro do auto-
atendimento cederam diante da
intensa chuva na véspera, quarta-
feira, dia 2, ameaçando a integri-
dade física de clientes, usuários e
empregados. Mediante vistoria e
laudo do serviço de engenharia ci-
vil da prefeitura, o diretor regio-
nal Vagner Mortais, suspendeu a

paralisação às 12h do dia 4. “Com
o isolamento da área de risco e o
laudo técnico orientando o ime-
diato reparo, concordamos en-
cerrar a paralisação”, destaca o di-
retor regional.

Vagner lembra que a agência
tem um amplo histórico de pro-
blemas. “Os problemas não são re-
centes. Volta e meia surge uma ir-
regularidade. Está na hora da Cai-
xa Federal dar uma solução defi-
nitiva. Ou seja, é preciso um novo

espaço, que permita atendimento
com segurança. É preciso que
esse novo espaço deixe de ser uma
promessa. Não basta ter o projeto
aprovado e o terreno comprado.
Queremos início imediato da
construção”. Mas, enquanto a
nova agência não sai do papel, o
diretor Vagner destaca que o Sin-
dicato vai continuar exigindo so-
luções para problemas como es-
paço adequado, piso reformado,
dentre outros.

CC A I X AA I X A FF E D E R A LE D E R A L

Agência da Caixa Federal fechada durante dois dias. Sem condições de trabalho e atendimento

Justiça julga ação do Reg/Replan

AA10ª Vara do Trabalho de Cam-
pinas julga, em breve, a ação

de tutela sobre a migração dos par-
ticipantes do Reg/Replan não sal-
dados ao PFG (Plano de Funções
Gratificadas), ingressada pelo sin-
dicato contra a Caixa Federal.

No dia 15 de outubro do ano
passado, o juiz Saint-Clair Lima e
Silva, da citada Vara, concedeu li-
minar onde determinou que a
Caixa Federal aceitasse o ingres-
so dos empregados comissionados
participantes do Reg/Replan não

saldados no PFG. A decisão, que
tem efeito retroativo à 1º de julho
de 2010, suspendeu os efeitos da
norma regulamentar denominada
CI SURCE 035/10, “bem como
qualquer ordem que impeça o
acesso destes participantes ao
novo plano de funções”. 

Na audiência realizada no dia
12 de janeiro último, a Caixa Fe-
deral apresentou sua defesa. Pos-
teriormente, o Sindicato teve aces-
so aos argumentos e documentos
apresentados pela instituição fi-

nanceira e refutou um a um no dia
2 deste mês.

Dupla derrota
Após apresentar sua defesa, a

Caixa Federal ingressou com Man-
dado de Segurança no TRT, ten-
tando reverter a tutela liminar-
mente concedida. Porém, não ob-
teve sucesso. A juiza Edna Pedro-
so Romanini manteve a decisão.
Mesmo assim, ingressou novo re-
curso no mesmo tribunal. Nova-
mente não teve o sucesso espera-
do.

Banco de Imagem SEEBC



FARMÁCIA DO SINDICATO

Serviço de Entrega
em Campinas

Taxa: R$ 3,00. Ligue 3731-2688

Confira nossos preços. Desconto de até 35%

Remédio Farmácia do Sindicato Preço de Tabela

Labirin 16 mg 30 cpds R$ 18,98 R$ 25,31

Lipless 100 mg 30 cpds R$ 40,64 R$ 54,18

Clopidogrel Sandoz R$ 65,87 R$ 109,79

Yasmin 21 cpds R$ 42,77 R$ 57,03

Tudo em duas vezes, sem juros: cheque 30/60 dias
Pagamento à vista com cartões Visa e Mastercard

CC L U B EL U B E

Matinê de Carnaval. Caia na folia
OSindicato realiza nos dias 6 e

8 de março (domingo e terça-
feira), no Clube, Matinê de Car-
naval. Animada pelo grupo Nos-
sa Banda, a folia será das 14h às
19h. Distribuição de confetes e
serpentinas. A criança fantasiada
receberá medalha de participação
no domingo, dia 6.

Happy Hour da Mulher
Em comemoração ao Dia In-

ternacional da Mulher (8 de mar-
ço), o Sindicato promove Happy
Hour no dia 3, das 19h às 22h,
com a banda Mulheres Brasileiras.
Os convites podem ser adquiridos
na sede ou no Clube até dia 28.
Bancário sindicalizado tem di-
reito de levar até três convidados.
Valor: R$ 15,00 (individual).

5 7  A5 7  A N O SN O S

Inscrição para Torneio de
Soçaite e Tênis até dia 23

OOprazo de inscrição para Tor-
neio de Futebol Soçaite e

Tênis de Campo, em comemora-
ção aos 57 anos de fundação do
Sindicato, termina no próximo dia
23. Já o Torneio será realizado no
Clube nos dias 26 e 27 deste
mês.

As inscrições devem ser feitas
no setor de Atendimento do Sin-
dicato (sede) ou via e-mail para es-

portes@bancarioscampinas.org.
br.
Soçaite: 12 atletas por time; ban-
cários sindicalizados e convida-
dos. Neste caso, no máximo dois
atletas.
Tênis: individual. O sindicaliza-
do pode inscrever um convidado.
Participe. Comemore os 57 anos
do Sindicato, fundado no dia 27
de fevereiro de 1954.

AA N B I M AN B I M A

Curso preparatório.
Inscrição aberta

EEm março o sindicato promove
novo curso preparatório ao

exame de certificação da Asso-
ciação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiros e de Ca-
pitais (ANBIMA), nas modalidades
CPA 10 e CPA 20, em Campinas.
O curso, a ser ministrado por pro-
fessores certificados, será realiza-
do no período de 19 de março a
30 de abril, sempre aos sábados.
O valor do curso, incluindo mate-
rial de apoio, é de R$ 680,00 (4
parcelas de R$ 170,00) para ban-

cário sindicalizado e R$ 900,00 (2
de R$ 450,00) mais R$ 50,00 de
taxa de inscrição para não sindi-
calizado. As inscrições devem ser
feitas na sede do sindicato até o
dia 4 de março.
Informações: 3731-2688 ou aten-
dimento@bancarioscampinas.org.
br. Vale ressaltar que o curso será
ministrado com no mínimo 25
alunos.
Livro de apoio: Mercados de In-
vestimentos Financeiros, de Iran
Siqueira, editora Atlas.

Classibancários
Celta Life 07

Vendo, prata, Flex Power, motor VHC, para-cho-
que na cor. R$ 19 mil. Tratar com João. Fones:
(19) 3216-4372 e 8805-0964.

Colchão de molas
Vendo, 1,58x1,98, para box, seminovo. Vendo
cama de madeira, solteiro. Vendo colchão infantil
(berço). Tratar com Allita. Fone: (19) 3272-7732.

Mesa de bilhar
Vendo, seminova. R$ 1.000,00. Incluso tacos e
bolas. Tratar com Zilda. Fones: (19) 3833-3333
e 9153-3333.

Apto em Ubatuba
Alugo, com piscina, praia de Maranduba. Reserve
já sua data. Contato: Reinaldo. Fones: (19)
3267-8672 e 9791-3044.

Apto Vila Industrial

Vendo, 2 dormitórios, novo, com armário sob me-
dida, 1 WC Social com box, gabinete,sala para
2 ambientes, cozinha planejada, área de servi-
ço com armário, 1 vaga de garagem. Condomí-
nio com área de lazer - salão de festas, chur-
rasqueira, playground, portaria 24 horas. Mais in-
formações (19) 7807.1156 / 9316.7519.

Terreno em San Marino
Vendo, em Condomínio, muito bem localizado,
lote na quadra B, próximo à portaria. Infraes-
trutura: água, luz, telefone, esgoto, ruas asfal-
tadas, portaria 24, portão eletrônico, cerca elé-
trica. Valor: R$ 65.000. Fone: (19) 9294-3997.

Moto Dafra
Vendo, modelo Kansas 150, ano 2008, nova. R$
4200,00. Tratar com Marcelo. Fone: (19)
9248.9107.

Júlio César Costa


