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Júlio César Costa

Interestadual aprova propostas a serem
apresentadas na Conferência Nacional

Presidente do Sindicato debate plano de saúde no grupo BB

om a participação de 216 delegados, representando 24
sindicatos filiados, a Federação
dos Bancários de SP e MS realizou
nos dias 30 de junho e 1º de julho
a Conferência Interestadual na
colônia de Suarão (Usceesp), em
Itanhaém. Após intensos debates,
foram aprovadas propostas sobre
os quatro temas da Campanha Nacional 2011, que serão apresentadas na 13ª Conferência Nacional, a ser realizada nos dias 30 e
31 de julho em São Paulo. Entre as
prioridades, cabe destacar: reajuste salarial de 13%, auxílio refeição, cesta alimentação e 13ª
cesta equivalente ao salário mínimo nacional (R$ 545,00 para
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cada benefício), no que se refere
ao tema Emprego e Remuneração.
Quanto a Segurança Bancária,
tornar lei municipal o projeto
elaborado pela Contraf e CNTV
que prevê a instalação de uma série de dispositivos nas agências
(veja matéria na página 3). Sobre
Saúde e Condições de Trabalho, a
Conferência aprovou o acesso aos
dados da reabilitação profissional
e garantia de atendimento médico em todas as cidades. Quanto ao
tema Sistema Financeiro Nacional,
suspensão das resoluções do Banco Central que amplia as funções
dos correspondentes bancários e
regulamentação do artigo 192 da
Constitução. A luta em defesa

Delegação da base do Sindicato

desses dois pontos será travada no
Congresso Nacional. Para o presidente do Sindicato, Jeferson
Boava, a Interestadual foi o penúltimo passo rumo à definição
da Campanha 2011. “Agora, vamos à Conferência Nacional, fórum que irá fechar a pauta de reivindicações, construída inclusive
com a participação da categoria
via Consulta realizada em junho
último”.
Para subsidiar as discussões na
Interestadual, que contou com a
participação de 34 delegados da
base do Sindicato, duas palestras
na manhã do primeiro dia: “Emprego e Remuneração”, com o
economista Airton dos Santos,

do DIEESE; e “Sistema Financeiro”, com a professora do Instituto de Economia da Unicamp, Maria Alejandra Madi. No período da
tarde, foi apresentado o resultado
da Consulta feita com 10.855
bancários, no início de junho.
BB e Caixa – Neste final de semana (dias 9 e 10) serão realizados dois congressos em São Paulo. O 22º Congresso Nacional dos
Funcionários do BB e o 27º Conecef. Os delegados ao Congresso do BB foram eleitos no último
dia 28, em Encontro realizado
em Campinas; para o Conecef, os
delegados foram eleitos em Encontro realizado no último dia 2,
em São Paulo.

C A M PA N H A

CAIXA FEDERAL

Financiários definem pauta
eunidos em assembleia no
último dia 28, na sede do
Sindicato, os financiários aprovaram a pauta de reivindicações
da Campanha 2011. Com database em 1º de junho, os financiá-
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rios reivindicam reajuste salarial
que contemple a reposição da inflação acumulada entre 1º de junho de 2010 e 31 de maio de 2011
(projetada em 7,27% segundo o
ICV/Dieese) e um aumento real de

5%.
Em termos de remuneração,
os financiários reivindicam ainda
um modelo de PLR equivalente ao
definido na Convenção Coletiva
dos Bancários.

Eleição de delegados
sindicais
s empregados da Caixa Federal elegem entre os dias
19 e 22 deste mês os delegados
sindicais. O período de inscrição abre no próximo dia 11.
Veja edital na página 3.
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BRADESCO

Campanha de Valorização é relançada em Campinas e Região
Roberto Mercury

O

Resumo de Receitas
e Despesas de 2010
Receita
Contribuição sindical
Mensalidades

R$
707.264,69
2.264.593,09

Rendimentos de aplicações financeiras

215.805,76

Contribuição assistencial

245.912,96

Reversões diversas

521.155,23

Eventuais
Total da Receita

117,87
3.954.849,60

Despesa
Diretoria
Despesas com Pessoal

239.982,27
1.190.853,32

Serviços de terceiros

165.154,26

Infra-Estrutura

280.941,26

Edifícios

96.566,58

Despesas com veículos

209.164,87

Despesas de comunicação

107.446,14

Despesas financeiras

13.780,19

Jurídico

263.090,13

Contribuições para outras entidades

136.489,92

Lutas sindicais

177.301,82

Imprensa e divulgação

252.132,24

Cultura, esporte, lazer e outros

187.537,84

Clube

331.677,94

Despesas com assessoramento

100.389,49

Eleição sindical

124.740,61

Campanhas salariais

334.364,01

Subsedes

58.724,60
4.270.337,49

Déficit do Exercício

-315.487,89

Notas explicativas
Aumento do ativo imobilizado:
Equipamentos de informática

14.622,29

Equi. cozinha e refrigeração

4.999,00

Mobiliário
Equipamentos de video e som
Verículos
Reformas em andamento - sede/clube
Total

494,00
5.304,14
284.627,20
77.800,59
387.847,22

Balanço aprovado em assembleia
dos bancários, realizada no dia 20 de
junho, na sede do Sindicato.
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Sindicato relançou no último
dia 21 a Campanha de Valorização dos Funcionários do Bradesco, que visa mobilizar os bancários e pressionar o banco para
melhorar as condições de trabalho
e renda.
Entre as principais reivindicações, estão: criação de um Plano
de Carreira, Cargos e Salários
(PCCS) justo e transparente, programa de auxílio-educação que valorize a todos e melhorias no Bradesco Saúde. Durante o relançamento, os diretores do Sindicato
distribuiram o jornal Raios, que
aborda o tema da Campanha “Reino da Presença”, em história de
quadrinhos. Segundo o diretor

Diretores do Sindicato no relançamento da Campanha, em Campinas

do Sindicato, Gustavo Frias, a
Campanha foi bem recebida pelos
bancários. “Em todos os locais de
trabalho realizamos reuniões com

os funcionários e o apoio foi total”.
A versão em PDF do jornal está
disponível no site do Sindicato
(www.bancarioscampinas.org.br).

SAÚDE CAIXA

Caixa Federal adia cobrança de dívidas
Caixa Federal adiou para novembro a cobrança de resíduos de valores de coparticipação
dos empregados relativos ao período da contingência no Saúde
Caixa. A medida atende reivindicação dos sindicatos e foi anunciada durante a negociação do GT
Saúde do Trabalhador, realizada
no último dia 21. A Caixa havia
comunicado a cobrança no dia 3
de junho, antes da conclusão do
debate sobre contingenciamento

A

MERCANTIL

DO

(período entre março de 2005 e
março de 2007 em que o Saúde
Caixa ficou sem sistema) iniciado
na reunião dos dias 28 e 29 de
março do GT. O assunto deveria ter
voltado à mesa na continuidade
das negociações, marcada para os
dias 12 e 13 de maio. Porém essa
reunião foi cancelada a pedido da
Caixa.
Os empregados poderão consultar os valores devidos no Sistema de Benefícios (SISBE) e apre-

sentar suas dúvidas e questionamentos junto às RSN Gestão de
Pessoas. A opção para parcelamento das dívidas deverá ser feita até o dia 20 de outubro, sendo
que o banco aceitou reivindicação
dos sindicatos e aumentou o número de parcelas de 18 para 24
meses. O valor mínimo da parcela será de R$ 50,00. As dívidas de
valor inferior a R$ 50,00 já foram
cobradas pelo banco em junho último.

BRASIL

Aprovada PLR própria
s funcionários do banco Mercantil
do Brasil e da Mercantil Financeira aprovaram, em assembleias distintas
realizadas no dia 17 de junho, na sede
do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte, a Proposta de Acordo Coletivo
de Trabalho do Programa Próprio de
PLR Complementar a ser paga neste
ano. O Sindicato defendeu o modelo de
PLR conquistado na Convenção Coletiva, que não é baseada em metas. O
banco criou o seu próprio modelo de
PLR e no início das negociações com
o Sindicato apresentou um modelo que
exigia dos bancários o cumprimento das
metas de R$ 60 milhões de lucro líquido em 2011 e R$ 136 milhões como limite para as despesas operacionais no
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O BANCÁRIO

ano.
Após pressões do Sindicato, os
bancários obtiveram conquistas importantes, quando o banco recuou em relação aos valores das metas e reduziu
de R$ 60 milhões o lucro líquido ao ano
para R$ 50 milhões (sendo R$ 20 milhões no primeiro semestre de 2011 e
R$ 30 milhões no segundo) e aumentou o valor das despesas operacionais
para R$ 140 milhões. Foram retirados
também do valor das despesas os alugueis dos prédios da matriz, da tecnologia e da cidade do Rio de Janeiro. O
acordo garante que o pagamento seja
feito pelo maior valor entre o programa
próprio do banco e a PLR da Convenção Coletiva. Além disso, durante as ne-

gociações, o Sindicato também conquistou o pagamento da 1ª parcela do
adicional da PLR, garantida pela Convenção Coletiva, junto com o pagamento
da PLR própria em agosto deste ano.
Segundo a proposta, se as metas do primeiro semestre forem totalmente alcançadas, os funcionários receberão
adiantamento de 40% do valor devido
até o dia 31 de agosto deste ano, inclusive a antecipação de adicional de
PLR da Convenção Coletiva equivalente
a 2% do lucro dividido linearmente entre os funcionários. A segunda parcela
residual será paga de acordo com a
data estipulada em Convenção Coletiva da categoria, geralmente até 3 de
Fonte: Contraf-CUT
março de 2012.

EDIÇÃO Nº 1302

Jurídico

SEGURANÇA

Hortolândia aprova projeto do Sindicato
Júlio César Costa

ortolândia é a terceira cidade da região de Campinas a
adotar as medidas propostas pela
Campanha por Mais Segurança
nos Bancos, lançada pelo Sindicato em abril último. A Câmara de
Vereadores da cidade aprovou,
no último dia 21, o projeto de lei
99/2011 que prevê uma série de
dispositivos de segurança. De autoria do presidente da Casa, José
Nazareno Gomes, o projeto agora
segue para o prefeito sancionar ou
vetar.
Cabe destacar que projeto de
lei foi elaborado com base em estudo produzido pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro (Contraf-CUT),
em parceria com a Confederação
Nacional dos Trabalhadores Vigilantes (CNTV). O modelo foi entregue ao vereador José Nazareno
no dia 28 de abril último, durante audiência com os diretores do
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Sindicato apresenta modelo de projeto de lei durante audiência com presidente da Câmara de Vereadores de Hortolândia, no dia 28 de abril último

Sindicato, que já apresentou o
projeto de lei em nove cidades
(Mogi Mirim, Nova Odessa, Estiva Gerbi, Hortolândia, Mogi Guaçu, Elias Fausto, Monte Mor, Amparo e Valinhos). A primeira cidade a aprovar o projeto de lei foi
Monte Mor, no dia 18 de maio; a
segunda, Mogi Guaçu, no dia 25

O texto base estabelece a instalação de porta giratória com dispositivo detector de
metais em todas as agências; armários para uso de clientes/usuários; vidros laminados
resistentes a impactos e a disparos de armas de fogo nas fachadas externas e divisórias internas das agências e postos de serviços; sistema de monitoração e gra-

do mesmo mês.
“A aprovação do projeto de lei
em três cidades mostra que a
Campanha está em sintonia com
a sociedade. Sem dúvida é mais
um instrumento para coibir a
crescente onda de assaltos”, avalia o presidente do Sindicato, Jeferson Boava.

vação eletrônicas de imagens, em tempo real, através de circuito fechado de televisão, interligado com uma central de controle fora do local monitorado; câmeras
para captar imagens em todos os acessos destinados ao público, em todos os caixas, autoatendimento, incluindo calçadas externas e estacionamento; divisórias opacas entre caixas e caixas eletrônicos; e biombos entre a fila de espera e a bateria
de caixas, bem como na área dos terminais de autoatendimento.

BANESPREV

Santander deve reconhecer serviço passado, decide Encontro
Júlio César Costa
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Pergunta: Sou bancária. Minha situação é
semelhante à abordada na edição nº 1301
deste jornal: fiquei aposentada por invalidez durante anos, no entanto o INSS me
chamou para perícia e resolveu me dar
alta. Assim, voltei a trabalhar. Gostaria de
saber se este período que fiquei aposentada por invalidez será contado pelo INSS
para fins de aposentadoria por tempo de
contribuição? Gostaria de saber se tenho
alguma garantia de emprego.
Resposta: Como já dito na edição anterior, a aposentadoria por invalidez é uma
suspensão no contrato de trabalho, e não
a sua extinção. Desta forma, a partir do
momento da alta do INSS o contrato de
trabalho é retomado e volta a contar o
tempo de serviço. Esta contagem é retroativa à data da aposentadoria por invalidez
ou auxílio-doença anterior, desde que no
mês de retorno ao trabalho haja contribuição ao INSS. Isto ocorre porque a Lei n°
8213/91, artigo 55, II, prevê que o tempo
intercalado em que o trabalhador esteve
em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez conta como tempo de
serviço para a aposentadoria. Intercalado,
nesse caso, significa um período de afastamento entre dois meses com contribuição. Isto serve inclusive para a
aposentadoria por invalidez ou auxíliodoença não relacionado ao trabalho.
Com relação à garantia de emprego,
ela será semelhante aos casos de auxíliodoença: 2 meses, em caso de afastamento
superior a seis meses em casos não relacionados ao trabalho, ou 12 meses, em
casos de afastamento oriundo de acidente
do trabalho ou de doença profissional.
Estes casos são delicados e demandam análise médica e jurídica: procure
nossos plantões de atendimento para
orientação.
Crivelli Advogados
Associados

Diretora Stela defende unidade na luta

unidade das representações”.
Além de Stela, participaram do En-

EDITAL
Eleições de Delegados Sindicais - CEF 2011/2012
1. O Sindicato dos Bancários de Campinas e Região, por seu presidente, comunica a todos os empregados da
Caixa Econômica Federal dos municípios de sua base territorial, a abertura de processo eleitoral para delegado sindical da Caixa Econômica Federal, de acordo com o seguinte cronograma:

EDIÇÃO Nº 1302

APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ:

Contagem de tempo e
garantia de emprego

O que prevê o projeto de lei

eunidos no Encontro Nacional
sobre o Deficit do Plano II do
Banesprev, cerca de 400 participantes decidiram cobrar do Santander o reconhecimento do serviço passado (período compreendido entre o ingresso do funcionário no banco e a criação do Banesprev). Segundo a diretora Stela, até novembro, quando acontece assembleia para decidir sobre
a cobertura do deficit, “temos que
provar a responsabilidade do banco no que se refere ao serviço passado e abrir negociação. Queremos
construir uma proposta que não
coloque em risco a aposentadoria
dos participantes. O que requer a

Tire suas dúvidas

O BANCÁRIO

contro os diretores Hamilton e
Marcelino.

Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para
jorbanc@bancarioscampinas.org.br

1.1 As Inscrições deverão ser realizadas do dia 11 de Julho de 2011 a 15 de Julho de 2011.
1.2 A eleição será realizada nas Unidades, de 19 de Julho de 2011 a 22 de Julho de 2011.
1.3 O mandato dos Delegados eleitos se iniciará em 23 de Julho de 2011 e se encerrará em 22 de Julho de 2012.
Campinas 5 de Julho de 2011
Jeferson Rubens Boava, Presidente
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HP12C

Prorrogado prazo de inscrição
Sindicato prorrogou o prazo
de inscrição para o Curso de
Matemática Financeira, com calculadora HP 12C. Agora, as inscrições podem ser feitas até o dia
28 deste mês; antes o prazo era até
o dia 24 de junho. Em função dessa mudança, o curso será realiza-
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do em agosto, entre os dias 6 e 27,
na sede do sindicato. Com duração de 16 horas aula, o curso será
ministrado pelo professor Maurício Carias, sempre aos sábados, no
período das 8h30 às 12h30, na
sede do Sindicato. O bancário
deve ter calculadora HP 12C e en-

sino médio completo. Custo: bancário sindicalizado, R$ 200,00
(duas parcelas); não sindicalizado,
R$ 400,00 (duas parcelas). As
inscrições devem ser feitas no setor de Atendimento do sindicato.
Programa
1) Operações básicas; 2) Cálculos

CURSO

financeiros/método algébrico; 3)
Cálculos financeiros.
Informações
Setor de atendimento (atendimento@bancarioscampinas.org.br);
diretor Eduardo (eduardo@bancarioscampinas.org.br); ou, ligue 3731-2688.

FARMÁCIA DO SINDICATO

Prepare-se para o exame da ANBIMA
m agosto, o sindicato promove novo curso preparatório
ao exame de certificação da Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA), nas modalidades
CPA 10 e CPA 20, em Campinas.
O curso, o segundo deste ano,
será ministrado por professores
certificados, no período de 6 de
agosto a 17 de setembro, sempre
aos sábados. O valor do curso, incluindo material de apoio, é de R$
680,00 (4 parcelas de R$ 170,00)
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para bancário sindicalizado e R$
900,00 (2 de R$ 450,00) mais R$
50,00 de taxa de inscrição para
não sindicalizado.
As inscrições devem ser feitas
na sede do sindicato até o dia 29
de julho. Informações: 3731-2688
ou atendimento@bancarioscampinas.org.br. Vale ressaltar que o
curso será ministrado com no mínimo 25 alunos.
Livro de apoio: Mercados de Investimentos Financeiros, de Iran
Siqueira, editora Atlas.

SOLIDARIEDADE

A

Mais informações com o diretor Eduardo. E-mail: eduardo@bancarioscampinas.org.br; ou
ligue 9712-9527 ou 3731-2688

Classibancários
Kindle 2 Wi Fi e 3G
Vendo, leitor de livro E ink ebook. R$ 639,00. Tratar
com Rodolfo Gabriel. Fone (11) 6199-0351.
Ecosport XLT
Vendo, ano 2009/09, preta, completa. Tratar com Fernanda. Valor: R$ 47.500,00.Fone: (19) 7851-8438.
Moto Yamaha XTZ
Vendo, 250X, linda, 23 mil km, alarme, injeção, painel digital, ano 2008, freio a disco, econômica, ótima
dirigibilidade. Tratar com Marcos. Fone: (19) 9639-9272.
CB 450 DX
Vendo, ótimo estado. Valor: R$ 6.800,00. Tratar com
Manoel. Fone: (19) 9764-1986.
Apto em São Vicente
Alugo, 1 dormitório, perto de shopping e supermercado. Trarar com Carmem. Fones: (19) 3223-2327 e
8812-1130.
Casa 3 dormitórios
Vendo, Parque Imperador, uma suite, 2 salas, wc e

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

PROMOÇÃO:
Linha Dermo Cosméticos

La Roche Posay
Filtros solares Anthelios e Minesol
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%

Doação de sangue no Sindicato
Hemoclínica estará na sede
do Sindicato, no dia 26 de
agosto (sexta-feira), para coleta de
sangue.

Serviço de Entrega
em Campinas

cozinha; piso inferior com 1 dormitório, sala e cozinha.Valor: R$ 290 mil. Tratar com Raimundo. Fone: (19)
9197-2075.
Apto 3 dormitórios
Vendo, 2 vagas de garagem, 01 WC Social com box,
1 suíte, sala com sacada, cozinha planejada, área de
serviço com armário. Condomínio com área de lazer
completa (piscina adulto e infantil, salão de festas, churrasqueira, play ground, quadra futebol). Portaria 24 horas. Valor: R$ 199 mil. Aceito financiamento habitacional. Tratar com Lourival. Mais informações: (19)
9122-7179 e 8830-5176.
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, ligue (19) 9232-0145.

Remédio

Farmácia do Sindicato

Preço médio/mercado

Redermic + 40ml

R$ 112,61

R$ 160,87

Active C xl 30ml

R$ 113,70

R$ 162,43

Redermic eyes

R$ 99,51

R$ 142,15

Active C olhos

R$ 80,74

R$ 115,34

Active C xl fluído

R$ 83,78

R$ 119,69

Saliker shampoo

R$ 38,50

R$ 55,00

Anthelios AC 40 Fluído

R$ 50,40

R$ 72,00

Anthelios 50 c/ base

R$ 60,00

R$ 85,72

Anthelios AE 50

R$ 63,00

R$ 90,00

Anthelios W40

R$ 59,40

R$ 84,86

Minesol QC30

R$ 51,00

R$ 72,86

Sindicato disponibiliza no site vídeo da palestra sobre assédio moral
Acesse www.bancarioscampinas.org.br e assista o video da palestra sobre Assédio Moral proferida pelo pesquisador da Unicamp e FGV/SP, Roberto Heloani, durante debate realizado na sede do Sindicato no dia 26 de maio deste ano.

