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Ações sobre 7ª e 8ª horas e auxílio alimentação na Caixa Federal

Sindicato entra com execução provisória
Departamento Jurídico do
Sindicato ingressou duas
execuções provisórias contra a
Caixa Federal na Vara do Trabalho
de Campinas; uma relativa à ação
da 7ª e 8ª horas; outra, referente
à ação do auxílio alimentação. O
Sindicato adotou esse procedimento, cabe esclarecer, porque os
recursos impetrados pela Caixa Federal contra as duas ações aguardam, no momento, julgamento
do Tribunal Superior do Trabalho
(TST). Nessa etapa encaminhada
pelo Sindicato – ou seja, de execução provisória -, as ações tramitam até que sejam definidos os
valores devidos para cada beneficiado, caso o TST confirme decisão favorável ao Sindicato. Confira a tramitação das duas ações.
7ª e 8ª hora como extra
A juíza Elisabeth Sato, da 11ª
Vara do Trabalho de Campinas,
em julho de 2008, condenou a
Caixa Federal a pagar a sétima e
oitava horas realizadas como extras a todos os empregados enquadrados no grupo ocupacional
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técnico e de assessoramento. Em
sua sentença, a juíza proibiu ainda a Caixa de estabelecer jornada
de 8 horas aos empregados desse
grupo específico, atingidos pelas
circulares internas 293/2006 e
034/2005, porque não exercem
funções de confiança ou chefia. A
juíza decidiu também que os salários não podem ser reduzidos;
ou seja, a gratificação pela função
comissionada deve integrar a remuneração mensal para uma jornada de 6 horas. A decisão da juíza foi referendada pelo juiz Fábio
Grasselli do Tribunal Regional
do Trabalho (TRT) de Campinas
no dia 14 de dezembro de 2009. A
Caixa Federal, após as duas derrotas, recorreu ao TST, aonde o
processo chegou no dia 15 de
dezembro do ano passado. No
momento, encontra-se com a ministra Kátia Magalhães Arruda,
que foi designada relatora. Vale
ressaltar que a Caixa Federal deve
apresentar documentos de cada
empregado substituído para viabilizar o cálculo.

Beneficiados – Todos os empregados do grupo ocupacional técnico e de assessoramento, em
atividade na base do Sindicato em
15 de janeiro de 2007. A verba
gratificação de função paga será
incorporada à remuneração.
Auxílio alimentação
O juiz Carlos Eduardo Oliveira Dias, da 1ª Vara do Trabalho de
Campinas, no dia 2 de setembro
de 2008, julgou procedente a ação
ingressada pelo Sindicato contra
a Caixa Federal, onde exige o reconhecimento da verba auxílioalimentação como parte do salário. A decisão foi confirmada pela
6ª Câmara do TRT de Campinas,
no dia 19 de outubro de 2009, em
acórdão relatado pelo desembargador Tarcio José Vidotti. A exemplo da ação sobre a 7ª e 8ª horas,
a Caixa Federal recorreu ao TST
no dia 3 de setembro de 2010. O
processo encontra-se com o ministro José Roberto Freire Pimenta, designado relator.
Beneficiados - A ação beneficia todos os empregados da Caixa ad-

mitidos antes do dia 19 de maio
de 1991 que trabalharam em qualquer cidade da base territorial do
sindicato até o dia 6 de junho de
2008, e também os ex-empregados
(nessa mesma situação), desde
que os contratos de trabalho tenham terminados após 6 de junho
de 2006.
Reflexo nas verbas
Como a decisão judicial considera a verba auxílio-alimentação
“de natureza salarial”, a Caixa
deve pagar as diferenças sobre:
DSR, FGTS, férias com um terço,
13º salário, horas extras, adicional
por tempo de serviço, adicional
por serviço extraordinário, adicional noturno, suplementação
de auxílio-doença, suplementação
de auxílio de acidente do trabalho,
conversão de licença-prêmio e
APIP. E mais: diferenças vencidas
e vincendas até a incorporação na
folha de pagamento.
A Caixa Federal deve também
apresentar documentos de cada
empregado substituído para viabilizar o cálculo.

EDUCAÇÃO

Itaú abre inscrição para bolsa de estudo
Maurício Morais

Itaú abriu na última sextafeira, dia 18, o prazo para
inscrição no programa de auxílio-educação 2011, que se encerra no dia 26 de abril. Estão asseguradas 4 mil bolsas, sendo 3,5
mil para os funcionários do banco e 500 para os trabalhadores
das demais empresas da holding.
A bolsa corresponde até 70%
do valor da mensalidade, limitado ao máximo de R$ 320,00.
Os bancários contemplados re-
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ceberão 11 parcelas, retroativas
a fevereiro.
Para se inscrever, o funcionário deve preencher os seguintes
critérios:
Pertencer ao quadro da empresa há pelo menos 12 meses.
Estar matriculado em curso de
nível superior (primeira graduação).
Não ser beneficiário de outro Mauri Sérgio, diretor do Sindicato e integrante da COE, na negociação da bolsa de estudo, em 2007
auxílio da mesma natureza.

SEGURANÇA

Isenção de tarifas de transferências contra ‘saidinha de banco’
Jailton Garcia

s sindicatos propuseram à Fenaban, na retomada da mesa
temática de Segurança Bancária
no último dia 16, a isenção das tarifas de transferências de recursos
(DOC, TED, ordem de pagamento, entre outras) visando combater o crime conhecido por ‘saidinha de banco’. Inclusive em Campinas está em vigor uma lei que
proibe o uso de celular dentro dos
bancos justamente para evitar a
prática do citado crime. A Fenaban assumiu compromisso em
analisar a proposta, que volta a ser
debatida na segunda reunião da
mesa no dia 29 de abril.
Os sindicatos reivindicaram
também que os bancos divulguem os dados dados estatísticos
semestrais de assaltos. Para o diretor do Sindicato e representante da Federação dos Bancários de
SP e MS na mesa de Segurança
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Danilo Anderson, diretor do Sindicato, na reunião da mesa temática

Bancária, Danilo Anderson, a proposta tem como objetivo impedir
a ação dos assaltantes e “tranquilizar os clientes e usuários. Afinal,
os bancos devem oferecer segurança a todos aqueles que necessitem dos serviços, bem como
daqueles que prestam atendi-

AGENDA
Segurança Bancária
Coletivo Nacional de Segurança
Bancária terá neste dia 29 reunião
preparatória na sede da Contraf CUT em
Brasília. No dia seguinte, reunião da Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada (CCASP), nas dependências da Polícia Federal.
Reunião com Santander
Os sindicatos se reúnem no próximo
dia 29 com o Santander. Na pauta, condições de trabalho nas agências. No
mesmo dia, no período da manhã, a Contraf CUT realiza reunião preparatória da
Comissão de Organização dos Empregados (COE).

I TA Ú

Sindicatos discutem previdência,
saúde e condições de trabalho

O

EXPEDIENTE - O BANCÁRIO - PUBLICAÇÃO DO SINDI-

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
CATO DOS

2

mento”.
Em ofício à Fenaban, a Contraf
CUT afirma que “...a justificativa
é reduzir a circulação de dinheiro na praça, pois temos verificado
que muitos clientes, quando precisam efetuar transferências de valores para outros bancos, preferem

efetuar saques para não pagar essas tarifas, que são cobradas pelos
principais bancos, enquanto são
isentas pela maioria das instituições, conforme informações do
site do Banco Central”.
Mais
segurança
Os sindicatos esperam que a retomada da mesa neste 2011 resulte em avanços, como no ano
passado. “Depois de quatro mesas
em 2010 conseguimos garantir
novos procedimentos de segurança no acordo coletivo”, avalia
o diretor Danilo. Segundo ele,
está assegurado atendimento psicológico para vítimas de assaltos
e sequestros, possibilidade de
realocação para quem for seqüestrado, registro das ocorrências na
polícia e acesso às estatísticas semestrais da Fenaban sobre ataques
a bancos.

m reunião ampliada da Comissão de Organização dos
Empregados do Itaú (COE), realizada no último dia 15, cerca de 50
dirigentes sindicais de todo o país
discutiram os principais pontos da
pauta de reivindicações; entre
eles, previdência complementar,
saúde e condições de trabalho.
Previdência Complementar
No que se refere à fundação
Itaubanco, negocia-se hoje o fim
do benefício zero no Plano de
Aposentadoria Complementar do
Itaú (o chamado PAC Antigo). No
Franprevi estão em andamento
negociações para a criação de
um novo plano. No caso do Itau-
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bank, fundo do antigo Bank Boston, ficou decidido que fará parte
da Fundação Itaubanco, como é
reivindicado pelos bancários.
“Sem falar que está em curso negociação visando a fusão das fundações, que envolve aproximadamente 15 planos hoje existentes na
holding Itaú Unibanco”, destaca o
diretor do Sindicato e conselheiro
fiscal titular da Fundação Itaubanco, Mauri Sérgio. As discussões, segundo ele, incluem a criação de um plano fechado para todos os funcionários da holding.
Saúde e Condições de Trabalho
Os dados da consulta feita pelas federações sobre a situação do

plano de saúde, nos meses de dezembro de 2010 e janeiro deste
ano, estão sendo sistematizados.
“Esses dados serão fundamentais
nas próximas rodadas de negociações com o Itaú”, destaca o diretor Mauri Sérgio, que participou
da reunião juntamente com os diretores Damião, Allita e Fátima.
Quanto às condições de trabalho, os dirigentes elencaram os
problemas estruturais nas agências, como a retirada de portas de
segurança, problemas nos equipamentos de ar condicionado, reformas que ainda estão sendo feitas de forma inadequada e fracionamento das férias.

NEGOCIAÇÃO

Sindicatos e Fenaban retomam mesas temáticas
s sindicatos e a Fenaban retomam a partir desta sextafeira três mesas temáticas. Neste
dia 25, reunião da mesa de Saúde do Trabalhador. O diretor de
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O BANCÁRIO

Saúde do Sindicato, Gustavo Moreno, participa como representante da Federação dos Bancários
de SP e MS. No dia 29, reunião da
mesa de Igualdade de Oportuni-

dades; e, no dia 31, reunião da
mesa temática de Terceirização. O
presidente do Sindicato, Jeferson
Boava, participa como representante da Federação dos Bancários.
EDIÇÃO Nº 1289

Jurídico

BRADESCO

Tire suas dúvidas

COE organiza Campanha de Valorização
BI/seebc

Comissão de Organização dos
Empregados do Bradesco
(COE) , reunida nos dias 17 e 18
em São Paulo, definiu as estratégias para dar continuidade a Campanha de Valorização, lançada
em 2007. Na retomada da campanha, em 2009, o slogan era
“Inovar É”, ocasião em que o Sindicato distribuiu álbuns de figurinhas alusivas às reivindicações.
“Da pauta entregue ao Bradesco,
naquele ano, duas reivindicações
se concretizaram: a ampliação da
licença maternidade, em 2009, e
o Acordo de Prevenção de Conflitos no Ambiente de Trabalho,
com destaque para o assédio moral, no ano passado e assinado em
fevereiro deste ano com o banco”,
observa o diretor do Sindicato,
Gustavo Moreno, que representou
a Federação dos Bancários de SP
e MS.
Para o diretor Lourival Rodrigues, que também participou da
reunião como representante da citada federação, “é preciso avançar,
pois o Bradesco, diferente dos
concorrentes, não paga auxilio
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Acima, os diretores do sindicato, Gustavo e Lourival, durante reunião da COE;
abaixo, lançamento do álbum de figurinhas “Inovar É”, em junho de 2009
Júlio César Costa

educação e não tem um plano de
cargos, carreira e salários transparente. Sem falar do convênio
médico, que é ineficiente no Interior dos Estados, e da ausência
de plano de saúde para quem se
aposenta. A diretoria do banco
continua se mostrando indiferente e respondendo negativamente a todas as nossas reivindicações. Só com a mobilização
dos bancários é possível mudar
esse quadro”.

TRABALHO

Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho
e a Comissão Estadual do Trabalho e Emprego realizaram o primeiro Fórum Regional dos Municípios da Região Metropolitana de
Campinas (RMC), no último dia 16
na cidade de Bragança Paulista. O
objetivo foi debater ações regionalizadas visando a geração de
emprego, a capacitação dos trabalhadores e a inserção no mercado de trabalho.
O fórum contou com a participação de prefeitos, secretários
municipais, agentes do Banco do
Povo, entidades patronais, comissões municipais de emprego (CME)
e do secretário estadual Davi Zaia
(ex-presidente do nosso Sindicato
em três gestões). Os diretores Do-
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Fórum regional debate emprego

Silva, José Carlos, Donizetti e Vander com Davi Zaia, secretário estadual de
Emprego e Relações do Trabalho

nizetti e José Carlos representaram, respectivamente, as CMEs de
Campinas e Sumaré.
O diretor licenciado Afonso Lopes da Silva representou a cidade
O BANCÁRIO

de Jaguariúna, onde comanda a
Secretaria de Relações do Trabalho. O diretor Vander Claro também participou do fórum em Bragança Paulista.

Aposentadoria por
invalidez e seguro de vida
Pergunta - O INSS concedeu-me aposentadoria por invalidez em 10 de dezembro de 2010. Eu tinha um seguro de
vida. Dei entrada no requerimento de indenização, mas foi negada. A seguradora argumenta que não foi constatada a existência de incapacidade total e
permanente para toda e qualquer atividade. Como devo proceder?
Resposta - Para uma avaliação precisa acerca do direito à indenização é preciso conhecer os exatos termos de sua
apólice de seguro de vida. Não os conhecemos, porém, costumeiramente
nos deparamos com essa resposta
das seguradoras. Em geral entendem
que a invalidez deve ser para “toda e
qualquer atividade que garanta sustento
ao segurado”, o que, segundo eles, ocorreria em casos muito específicos. Há
grande dificuldade, administrativamente, em se provar o preenchimento dos
requisitos conforme entendimento das
seguradoras. É preciso, nesses casos,
buscar um pronunciamento judicial, o
qual ocorrerá após a realização de
uma perícia médica. Para ingressar
com a ação judicial há um prazo máximo de 1 (um) ano, dispondo o Código
Civil, em seu artigo 206, § 1º, inciso II,
alínea “b”:
Art. 206: Prescreve:
§1º - Em um ano:
II – a pretensão do segurado contra o
segurador, ou a deste contra aquele,
contado o prazo:
b) quanto aos demais seguros, da
ciência do fato gerador da pretensão;
Assim, se considerarmos sua ciência da
invalidez (fato gerador) a contar da
concessão da aposentadoria, já está em
curso o prazo para ingressar com a ação
judicial.
Procure-nos. O jurídico está sempre à
disposição da categoria.

Crivelli Advogados
Associados

Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para
jorbanc@bancarioscampinas.org.br
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Médicos suspendem atendimento
de planos de saúde no dia 7 de abril
s 160 mil médicos credenciados por operadoras de
plano de saúde se mobilizam, em
todo o país, para suspender o
atendimento no dia 7 de abril, segundo noticia a APM (Associação
Paulista de Medicina). O protesto
dos médicos visa a melhoria da
qualidade na assistência. Os or-
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ganizadores (Associação Médica
Brasileira, Conselho Federal de
Medicina e Federação Nacional
dos Médicos) garantem que não
haverá interrupção dos serviços de
urgência e emergência. Em carta
aberta, os médicos afirmam que
todos aqueles com consultas marcadas para o dia 7 de abril serão

S U S T E N TA B I L I D A D E

tratados pelas empresas que
atuam no setor. Os planos de saúde interferem diretamente no trabalho do médico: criam obstáculos para a solicitação de exames e
internações, fazem pressão para a
redução de procedimentos e antecipação de altas”, destaca o documento.

EDUCAÇÃO

Instituto Agronômico promove
curso extensivo sobre água
Instituto Agronômico de
Campinas (IAC) promove no
mês de maio (entre os dias 23 e
27) curso extensivo sobre Produção de Água, Recuperação e Preservação de Nascentes.
O curso terá duração de 42 horas, sendo quatro dias de aulas
teóricas em Campinas e um dia de

aula prática na cidade de Extrema,
em Minas Gerais. Bancários sindicalizados e dependentes têm
desconto. Informações com o diretor Eduardo Gomez. Fone: (19)
3731-2688. eduardo@bancarioscampinas.org.br. Ou www.artedeproduziragua.com.br/nascentes

CONVÊNIO

25%. Fone: (19) 3824-5117.
Academia em Campinas
Gold Fit. Avenida Barão de Itapura, 1983, Guanabara, Campinas.
Fone: (19) 3236-1123.
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Psicóloga em Águas de Lindóia
Adriana Cristina da Silva Chaves.
Avenida Brasil, 460, sala 5, centro.
Sindicalizado tem desconto de

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

atendidos em nova data e pedem
a remarcação. “Trata-se de um ato
em defesa da saúde suplementar,
da prática segura e eficaz da medicina e, especialmente, por mais
qualidade na assistência aos cidadãos. O objetivo é protestar
contra a forma desrespeitosa com
que os médicos e os pacientes são

Farmácia do Sindicato

Preço de Tabela

Cebion 1g 10 cpds EFV

R$ 7,43

R$ 10,61

Libiam 2,5 mg 28 comps

R$ 44,10

R$ 58,80

Yaz 0,02 3 mg cx 24c

R$ 42,77

R$ 57,03

Pharmaton 30 cps

R$ 41,35

R$ 55,13

Convênios com faculdades
IPEP - Cursos de pós graduação
(MBA). Matrículas abertas. Sindicalizado tem desconto. Ligue 08007712-712.
FAJ – A Faculdade de Jaguariúna
oferece cursos em Gestão de Negócios. Inscreva-se. Fone: (19)
3837-8500.. www.faj.br/extensao
Max Planch – Renovado convênio
com unidade de Indaiatuba. Cursos
de graduação com 15% de desconto; pós graduação, 20% de
desconto. Mensalidade paga até o
quinto dia útil também tem desconto. Fones: (19) 3801-8940 e
3885-9900. www.seufuturonapratica.com.br
Veris – Sindicalizado, inclusive de-

pendente, tem desconto na Faculdade Veris (IBTA, Metrocamp, Uirapuru e Imapes). Informações no
Atendimento do Sindicato: (19)
3731-2688. Ou ligue 4501-2600.
www.veris.com.br
INPG – Curso pós-graduação em
Direito do Trabalho para Gestão de
Pessoas. Desconto de 20%. Fone:
(19) 2102-5656. www.inpg.edu.br
ESAMC – MBA em Trend&Innovation. Fone: (19) 3737-4390.
www.esamc.br
Policamp – Renovado convênio
com unidades de Campinas, Indaiatuba e Sumaré. www.seufuturonapratica.com. Fone: (19) 37562300.

Classibancários

R$ 220,00. Tratar com Adélia via e-mail:
adelia_rochar@hormail.com
Corsa Super
Vendo, ano 97, 1.0, completo, 4 portas,
prata, Flex no documento. Tratar com Vanessa. Fone: (19) 9124-5149.
Spacefox 2008
Vendo, Comfort, completo, cor preta,
excelente estado. Tratar pelos fones:
(19) 9258-9052 ou 3829-3560.
Máquina de tosa
Vendo, marca Andis, pouco uso, com garantia. Possui lâmina de cerâmica, 6
pentes adaptadores (1/16”, 1/8”, 1/4”,
3/8”, 1/2”, 3/4”), escova para limpeza; óleo
lubricante; protetor de lâmina, DVD explicativo, maleta plastica para transporte.
R$ 150,00. Fone: (19) 3707-5545.
Copiadora Xerox
Vendo, modelo Workcentre Pro 315,
com interface para PC, funciona como
scanner e fax. Incluso 3 refis de tonner.
Ótimo estado. R$ 500,00. Tratar com Renato (19) 9794-4442

Apto na Vila Industrial
Vendo, 2 dormitórios, novo, com armário
sob medida, 1 WC social com box, gabinete,sala para 2 ambientes, cozinha planejada, área de serviço com armário, 1
vaga de garagem. Condomínio com área
de lazer (salão de festas, churrasqueira,
play ground, portaria 24 horas). Mais informações (19) 7807.1156 e 9316.7519.
Terreno em Atibaia
Vendo, 1057 m2, 100m da represa da usina, escritura, água, luz, condomínio todo
murado. R$ 110 mil. Tratar com Tânia. Fones: (19) 3869-2616 e 9613-1321.
Casa na praia
Alugo em Ubatuba, Lagoinha, 3 suítes, a
600 metros da praia, acomodação para
8 pessoas. Diária de R$ 80,00. Tratar com
Carlos. Fones: (19) 3212-0706 e 91661228.
Cabeceira Queen
Vendo, completa, seminova, nas cores tabaco e branco, com detalhes prateados.

Diga NÃO à violência no trabalho.
Fale com o Sindicato

