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FEEB SP-MS

Sindicato participa de audiência pública
sobre correspondente bancário na CFT

OOpresidente do Sindicato, Je-
ferson Boava, o vice Mauri

Sérgio e os diretores Lourival, Do-
nizetti, Vera e Stela participaram da
audiência pública na Comissão de
Finanças e Tributação (CFT) da
Câmara dos Deputados, que discu-
tiu o Projeto de Decreto Legislativo
(PDL) nº 214/2011, do deputado fe-
deral Ricardo Berzoini (PT-SP), no
último dia 16. O PDL suspende as

recentes resoluções do Banco Cen-
tral que ampliam as funções dos
correspondentes bancários. “A au-
diência foi o pontapé inicial contra
as medidas do Banco Central sobre
o correspondente bancário. Abri-
mos o caminho para debater com a
sociedade o sistema financeiro que
queremos. Um sistema que pro-
mova a inclusão de todos os brasi-
leiros e o desenvolvimento do país

com distribuição de renda”, avalia
o presidente Jeferson.

Audiência: proposta
dos sindicatos

A audiência pública foi solici-
tada em requerimento do presi-
dente da Comissão, deputado Cláu-
dio Puty (PT-PA), após proposta
apresentada por dirigentes da Con-
traf-CUT e do Sindicato (Jeferson,
Stela e Vera) que participaram da
sessão da CFT realizada no último
dia 13 de junho. Na ocasião, os di-
rigentes sindicais se reuniram com
Puty e fizeram contatos políticos na
Câmara, tendo obtido o apoio de vá-
rios deputados e de diversos parti-
dos (matéria de capa da edição
1304 deste jornal).

Manifestação na
rampa do BC

Antes da audiência na CFT, no
período da manhã, cerca de 700
bancários de várias regiões do país
(entre eles, o presidente Jeferson)
promoveram uma lavagem da ram-
pa principal de acesso do Banco

Central num ato simbólico de des-
carrego contra as resoluções da
instituição que ampliam as funções
dos correspondentes. A manifesta-
ção contou com a presença de um
pai de santo e baianas, água de chei-
ro, rosas brancas e tambores, e
com som da escola de samba Bola
Preta de Sobradinho.

“A manifestação mobilizou tra-
balhadores de todo o país contra a
precarização do trabalho bancário.
A ampliação do papel do corres-
pondente bancário como quer o Ba-
cen (Banco Central) significa, na
prática, não a inclusão, mas a ex-
clusão. Segmenta-se clientes, cria-
se cidadãos de primeira e segunda
classe, como quer também a Fena-
ban. Busca-se tão somente o lucro
fácil, sem retorno efetivo à socie-
dade, quando o serviço bancário é
uma concessão pública. E mais: ata-
ca diretamente os direitos dos ban-
cários, conquistados com muita
luta”, destaca Jeferson, presidente
do Sindicato.

Diretores do Sindicato participam da audiência Manifestação em Brasília contra medidas do BC

Audiência na CFT
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SS E G U R A N Ç AE G U R A N Ç A

Vereadores de Hortolândia acatam veto parcial.
Sindicato entrega projeto em Águas de Lindóia

OOs vereadores de Hortolândia
acataram o veto parcial do

prefeito Angelo Perugini ao projeto
de lei nº 99/20111, que trata da ins-
talação de novos dispositivos de se-
gurança em agências bancárias, em
sessão realizada no último dia 16.
Com essa decisão, o projeto de lei
será reenviado ao prefeito para ser
sancionado.

De autoria do vereador e presi-
dente da Câmara, José Nazareno Go-
mes (PT), e elaborado com base em
modelo apresentado pelo Sindica-
to no último dia 28 de abril, o pro-
jeto de lei foi aprovado pelos ve-

readores no último dia 21 de junho.
No dia 18 de julho o prefeito Peru-
gini aprovou o projeto de lei, com
dois vetos: artigo 3º, que proíbe o vi-
gilante de exercer qualquer outra
função no banco a não ser de se-
gurança; e o artigo 4º, que trata da
interdição da agência em caso de
reincidência.

Às vésperas de ser apreciado pe-
los vereadores, mais especifica-
mente no último dia 12, os direto-
res do Sindicato Eduardo, Daniel,
Danilo e Samuel se reuniram com
o presidente da Câmara, também
conhecido por Zezé, para debate-

rem o veto parcial do prefeito.
”Diante do avanço que representa o
projeto de lei elaborado com base
em modelo apresentado pelo Sin-
dicato, concordamos com o veto
parcial do prefeito”, frisa o diretor
Eduardo.

Elaborado com base em estudo
produzido pela Confederação Na-
cional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro (Contraf-CUT), em par-
ceria com a Confederação Nacional
dos Trabalhadores Vigilantes
(CNTV), o modelo do projeto de lei
foi apresentado aos vereadores e/ou
prefeitos de 26 cidades da base do

Sindicato.
Sindicato apresenta projeto

em Águas de Lindóia
O presidente do Sindicato, Je-

ferson Boava, e os diretores Samuel,
Vagner e Danilo se reuniram, no úl-
timo dia 19, com o presidente da
Câmara de Vereadores de Águas de
Lindóia, Vantuir Pires de Moraes, e
com os vereadoes André Luis Alves
de Moraes (1º secretário da Câma-
ra) e Antonio Aparecido de Souza
(2º secretário) para apresentar o pro-
jeto de lei sobre segurança. Águas
de Lindóia foi a 26ª cidade visitada
pelo Sindicato.

Diretores do Sindicato em reunião com vereadores, em Hortolândia Diretores do Sindicato apresentam projeto em Águas de Lindóia

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

Assembleia discute e vota pauta específica

OOSindicato realiza nesta quarta-
feira, dia 24, assembleia para

discutir e votar a pauta específica

dos funcionários do Santander, vi-
sando construir o novo aditivo à
Convenção Coletiva de Trabalho; a

vigência do atual, válido por dois
anos, termina no dia 31 deste mês,
quando também vencem o acordo

do PPRS e os Termos de Compro-
misso Cabesp e Banesprev. A as-
sembleia será às 18h30, na sede.

AA S S É D I OS S É D I O MM O R A LO R A L

Comando e Fenaban avaliam programa

OOComando Nacional dos Bancários se
reuniu no último dia 12 com a Fenaban,

em São Paulo, para a primeira avaliação se-
mestral do programa de combate ao assé-
dio moral, previsto no parágrafo 2º do acor-
do coletivo de trabalho aditivo para Pre-
venção de Conflitos no Ambiente de Tra-
balho. Os dirigentes sindicais fizeram um ba-
lanço positivo dos primeiros seis meses de
vigência do programa, mas defenderam ajus-
tes para melhorar a sua aplicação.

O acordo foi assinado entre várias en-
tidades sindicais e diversos bancos, como

Bradesco, Itaú Unibanco, Santander, HSBC,
Citibank, Caixa Econômica Federal, Voto-
rantim, Safra e BIC Banco, em fevereiro úl-
timo. A Fenaban apresentou dados esta-
tísticos setoriais das denúncias de assédio
moral encaminhadas pelos sindicatos aos
bancos, bem como trouxe sugestões de in-
dicadores para avaliar o desempenho do pro-
grama.

Os dirigentes sindicais propuseram que
a Fenaban inclua nas suas estatísticas as
denúncias de assédio moral que também
são feitas pelos canais internos dos bancos

e quais as causas que provocaram essas de-
núncias. Os negociadores da Fenaban fi-
caram de consultar os bancos sobre as pro-
postas apresentadas e continuar as dis-
cussões numa próxima reunião, em data a
ser marcada.

O assédio moral é um dos principais pro-
blemas da categoria em todo país. Segun-
do a consulta feita entre maio e junho pe-
los sindicatos, 66% dos 27.644 bancários de
todo o país conhecem o problema e estão
muito preocupados como o assédio moral.

(Fonte: Contraf-CUT)
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Pergunta: Estou separado, e pretendo regulari-
zar minha situação, me divorciando da minha ex-
esposa. Gostaria de saber quais são os requisitos
necessários para fazer o divórcio extrajudicial, e
assim não precisar recorrer à Justiça.
Resposta: A possibilidade de divórcio extrajudicial
foi instituída pela Lei 11.441/2007, que entre ou-
tras disposições, acrescentou o Art. 1.124-A ao
Código de Processo Civil.Tal artigo apresenta os
requisitos para o divórcio extrajudicial; qual
seja, a inexistência de filhos menores ou inca-
pazes e a “observância dos requisitos legais quan-
to aos prazos” requisito este que tornou-se
desnecessário com o advento da Emenda Cons-
titucional 66, que ceifou da Constituição Fede-
ral os requisitos de prévia separação consensual
por mais de um ano ou separação de fato por
mais de dois anos, para a concessão do divór-
cio.

Além desses requisitos, é imprescindível tam-
bém que na escritura de divórcio conste a des-
crição e partilha dos bens comuns, as disposi-
ções sobre pensão alimentícia, ou sua desne-
cessidade, e as disposições em relação a ma-
nutenção ou não da utilização do sobrenome ado-
tado quando do casamento.

Por fim, cumpre observar que no divórcio ex-
trajudicial também é imprescindível a assistên-
cia de um advogado, sendo que esse pode, caso
haja consenso entre o casal quanto a todos os
pontos da separação, representar ambas as par-
tes nesse procedimento.

Caso tenha alguma outra dúvida, estamos
a disposição no plantão do Sindicato ou pelo te-
lefone (19) 3399-7700 para prestar outros es-
clarecimentos. 

Crivelli Advogados
Associados

Ti re  suas  dúv i das

Jur íd ico

Divórcio extrajudicial

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

Sindicato reivindica mudança
de local do PV instalado no Jacaré

OOSindicato reivindicou ao San-
tander, em ofício (veja abaixoo

o fac-símile) entregue pelo diretor
Cristiano Meibach no último dia 12,
mudança de endereço do PV (Pos-
to de Venda) instalado no bairro Ja-
caré, em Cabreúva. A insegurança
naquela região é crônica. No dia 27
de julho último, o posto foi ataca-
do e metralhado. 

Durante a entrega do ofício, os
representantes de Relações Sindi-
cais do Santander, Fabiana e Mar-
cos Schmidt, informaram que já fo-
ram tomadas as providências ne-
cessárias. “Informaram também
que o banco está procurando novo
local para o PV”, destaca o diretor
Cristiano.

Guarda intensifica ronda
Depois do ataque ao Santander,

mais especificamente no dia 3 des-
te mês, o Sindicato se reuniu com
secretário municipal de Cidadania
e Defesa Civil de Cabreúva, Fer-
nando César Zarantonello, e soli-
citou mais segurança no citado

bairro Jacaré. O secretário e também
comandante da Guarda Municipal
assegurou que será intensificada as
rondas e ampliar as câmeras de vi-
gilância no prazo de 60 dias. Za-
rantonello assumiu compromisso
ainda de pautar o tema da segu-
rança bancária na próxima reu-
nião do Conseg (Conselho Munici-
pal de Segurança).

Para o presidente do Sindicato,

Jeferson Boava, a violência hoje no
Jacaré, dado a vulnerabilidade das
agências, “preocupa bancários e
clientes. Solicitamos ao poder exe-
cutivo ação preventiva para inibir,
frear essa onda de assaltos”.

Os diretores Samuel, Gisele, a
diretora regional de Valinhos, Tânia,
e representantes de alguns bancos
também participaram da reunião
com o secretário Zarantonello.

Diretor do Sindicato entrega documento ao Santander

Retomado Fórum de
Saúde com Santander

OO s sindicatos e o Santander retomaram
no último dia 12, em São Paulo, o Fó-

rum de Saúde e Condições de Trabalho.
Segundo o diretor do Sindicato e integrante
da Comissão de Organização dos Em-
pregados (COE), Cristiano Meibach, que
participou do Fórum, discutiu-se vários te-
mas; entre eles, cabe destacar:
Exame periódico (ASO): o funcionário só
deve assinar após a consulta e deve rela-
tar algum tipo de problema de saúde. Vale
lembrar que o funcionário tem direito a có-
pia do seu prontuário.
Ajuda Social Extraordinária: Os sindicatos
manifestaram discordância quanto ao limite
da ajuda; ou seja, para quem recebe até
10 salários mínimos “Afinal, o problema do
funcionário não é maior ou menor confor-
me seu salário. Nem mesmo limitado a até
90% do valor solicitado”, observa o diretor
Cristiano.
Programa de Realibilação Ocupacional:
ainda não está pronto. Os sindicatos des-
tacaram que querem debate amplo antes
da implantação.
Planos de Saúde e Odontoprev: A mi-
gração deve ser aberta no prazo de até três
meses e será divulgada antecipadamen-
te.

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Ban-
cários de Campinas e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 46.106.480/0001-70, por seu presidente abaixo assina-
do, convoca todos os empregados do Banco Santander
(Brasil) S.A., da base territorial deste sindicato, nos mu-
nicípios de Campinas, Aguaí, Águas de Lindóia, Águas da
Prata, Americana, Amparo, Artur Nogueira, Cabreúva,
Cosmópolis, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Espírito San-
to do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, Indaia-
tuba, Itapira, Itatiba, Jaguariúna, Lindóia, Louveira, Mogi Gua-
çu, Mogi Mirim, Morungaba, Monte Mor, Monte Alegre do
Sul, Nova Odessa, Pedreira, Paulínia, Santo Antonio do Jar-
dim, Santo Antonio de Posse, São João da Boa Vista, Ser-
ra Negra, Socorro, Sumaré, Valinhos e Vinhedo, para a as-
sembleia geral extraordinária que se realizará no dia 24 de
agosto de 2011, às 18h00, em primeira convocação, e às
18h30, em segunda convocação, com qualquer número de
presentes, no endereço da sede do Sindicato à Rua Fer-
reira Penteado, nº 460, Centro, Campinas/SP, para discussão
e deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 1. Aprovação
da minuta específica de reivindicações a ser entregue e ne-
gociada junto ao Banco Santander (Brasil) S/A, visando a
celebração de acordo coletivo aditivo à convenção coleti-
va de trabalho a ser firmada junto à FENABAN; 2. Autori-
zação para o Sindicato negociar o Programa da Participa-
ção nos Resultados (PPRS) disciplinado pela lei nº
10.101/2000 específico junto à instituição financeira; 3. Ou-
tros assuntos específicos dos empregados do Banco San-
tander (Brasil) S/A.

Campinas, 20 de agosto de 2011.
Jeferson Rubens Boava – Presidente

Edital publicado na edição do dia 20/8/11 do jornal Folha de SP.
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Ação Solidária: não se esqueça de levar 1 kg de alimento não perecível

AAcontece neste sábado, dia 27,
a 5ª Megafesta no Clube dos

Bancários, a partir das 12h; en-
cerramento às 19h. Não se es-

queça de levar 1 kg de alimento
não perecível (exceto sal), por
dependente.

A 5ª Megafesta será animada

pelas bandas Sandália de Prata
(Samba-rock, Soul, Gafieira, Jazz,
Rap e Samba) e Gotcha (pop dos
anos 80). Para as crianças, vários

brinquedos e distribuição de pi-
poca e algodão doce. 
OBS: No domingo, dia 28, o Clu-
be estará fechado para limpeza.

Sábado, dia 27, no Clube
5ª Megafesta

CC A M P A N H AA M P A N H A

Comando entrega pautas específicas ao BB e Caixa Federal

OOComando Nacional dos Ban-
cários entregou no último

dia 17 ao Banco do Brasil e Caixa
Federal as pautas específicas,
aprovadas 22º Congresso do BB e
no 27º Conecef, realizados julho
último. O presidente do Sindicato,
Jeferson Boava, e o diretor Gabriel
Musso participaram da entrega.

Banco do Brasil: piso do Dieese
(R$ 2.293,31); jornada de seis ho-
ras para todos os comissionados
sem redução de salário; aumento
do interstício para 6% na tabela de
antiguidade; ampliação da car-
reira de mérito que contemple PE
e caixa; mesa de negociação para
tratar dos planos de saúde de in-

corporados (ex-Nossa Caixa e
Besc); não descomissionamento
em licença saúde; paridade no co-
mitê de ética e combate efetivo ao
assédio moral; fim do voto miner-
va na Previ; fim das terceirizações
e das metas abusivas.
Caixa Federal: isonomia (in-
cluindo a realização de Encontro

Nacional); recomposição do poder
de compra dos salários; melhorias
no Saúde Caixa; pagamento do ti-
quete e cesta-alimentação para to-
dos os aposentados e pensionistas;
fim da discriminação aos empre-
gados do REG/Replan não salda-
do; e campanha nacional pela
marcação correta do ponto. 

Entrega da pauta ao BB Entrega da pauta à Caixa Federal

SS O L I D A R I E D A D EO L I D A R I E D A D E

Doação de sangue no Sindicato

AAHemoclínica estará na sede do Sindica-
to nesta sexta-feira, dia 26, no período das

8h30 às 11h, para triagem de doadores de san-
gue. A coleta será na sede da Hemoclínica. Ha-

verá transporte (ida e volta) gratuito. Mais in-
formações com o diretor Eduardo. E-mail:

eduardo@bancarioscampinas.org.br; ou li-
gue 9712-9527 ou 3731-2688.

Aviso: Clube fechado - Em função de reformas, o Clube estará fechado até o dia 1º de outubro, exceto os
quiosques, lanchonete e campo com gramado sintético.
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Júlio César Costa


