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Bradesco Guanabara fecha contra
demissões e falta de segurança

Agência fechada durante todo o dia

ob a coordenação do Sindicato, os funcionários da agência Guanabara do Bradesco (Av.
Imperatriz Leopoldina esquina
com Av. Brasil), em Campinas, paralisaram os serviços e atendimento ao público durante 24h no
último dia 1º de junho, em pro-
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testo contra duas demissões e a
falta de segurança. Em janeiro deste ano, a agência foi assaltada; inclusive com sequestro de bancários. Quatro meses depois do assalto, o Bradesco não reforçou a
segurança, mas promoveu demissões. O Banco alega que os

Carta aberta distribuída aos clientes e usuários
Bradesco não respeita nenhum pouco seus funcionários; não oferece condições decentes de trabalho. Esta agência do bairro Guanabara
foi assaltada em janeiro deste ano; inclusive com sequestro de bancário.
O que o Bradesco fez? Nada. Absolutamente nada em benefício de seus
funcionários. Na verdade, puniu seus comandados, como se fossem culpados pelo assalto.
Não bastasse a falta de segurança na agência, os traumas provocados
pós-assalto, o Bradesco sequer abriu CAT (Comunicação de Acidente de
Trabalho) e ainda demitiu bancários meses depois do fato ocorrido. Uma
medida que deixa claro que a vida humana não tem valor. O Sindica-
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Sindicato exige reintegração e mais segurança

funcionários não respeitaram os
procedimentos e orientações (norma interna) no caso de sequestro.
“Não bastasse o trauma pós-assalto – o Banco sequer abriu a CAT
(Comunicação de Acidente de
Trabalho) -, agora os bancários são
punidos com demissões. O que é

inaceitável”, avalia o diretor do
Sindicato Gustavo Frias. “A paralisação durante todo o dia foi um
aviso ao Bradesco. Exigimos a
reintegração dos bancários demitidos e mais segurança na agência”, destaca o presidente do Sindicato, Jeferson Boava.

to repudia essa equivocada decisão e reivindica a imediata reintegração.
A onda de assaltos e explosões de caixas eletrônicos continua. Clientes, usuários e bancários têm suas vidas ameaçadas todos os dias. O que
os banqueiros fazem? Nada também. Os cinco maiores bancos do país lucraram mais de R$ 50,7 bilhões em 2011. Já as despesas com segurança e vigilância somaram R$ 2,6 bilhões. O que representa uma média de
5,2% dos lucros. É muito pouco. Esse desinteresse, essa falta de vontade
em investir em segurança, mostra que os bancos – em especial, o Bradesco
– só se preocupam com o patrimônio. O que deve ser condenado e denunciado. Contamos com seu apoio e compreensão. Nossa luta é em defesa da vida, do emprego. Campinas, 1º de Junho de 2012

CONECEF

Resumo de Receitas
e Despesas de 2011
Receita
Contribuição sindical
Mensalidades

809.851,37
2.581.404,02

Rendimentos de aplicações
financeiras

135.141,12

Contribuição assistencial

621.888,02

Reversões diversas

563.926,29

Total da Receita

4.712.210,82

Despesa
Diretoria
Despesas com Pessoal

Congresso regional define propostas

R$

264.495,79
1.386.081,05

Serviços de terceiros

230.983,82

Infraestrutura

295.546,60

Edifícios

121.994,26

Despesas com veículos

187.364,38

Despesas de comunicação

86.329,10

Despesas financeiras

14.811,86

Jurídico

336.370,23

Contribuições para outras
entidades

108.015,01

Lutas sindicais

160.716,30

Imprensa e divulgação

177.002,36

Cultura, esporte, lazer e outros

249.411,04

Clube

371.508,09

Despesas com assessoramento

112.857,14

Campanhas salariais

455.551,35

Roberto Mercury

ais de 40 empregados participaram do Congresso Regional
da Caixa federal, organizado e realizado pela Federação dos Bancários de
SP e MS em Campinas, no último dia
2, na sede do Sindicato. Além de formular propostas ao 28º Conecef, a ser
realizado neste final de semana em
Guarulhos (entre os dias 15 e 17), o
Regional elegeu 18 delegados da ativa e um aposentado ao Congresso Nacional.
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Eixos da Campanha: contratação (100 mil empregados já); cumprimento da jornada de trabalho
para todos os empregados; melhoria das condições de trabalho; melhorias no Saúde Caixa;
defesa da FUNCEF; isonomia: adicional por tempo de serviço, licença prêmio, pagamento do auxílio alimentação na aposentadoria para quem
ingressou após 1995; e recomposição do poder
de compra dos salários.
Propostas: 1) registro de jornada para todos os
empregados; 2) redução do percentual disponível
para compensação das horas extras; 3) valorização do Conselho de Usuários do Saúde Caixa, com criação de canal de comunicação eficaz
e de boletim informativo sobre o trabalho do Conselho de Usuários; 4) apuração imediata do real
tamanho do superavit do Saúde Caixa; 5) melhorias no credenciamento de profissionais pelo
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Congresso elege delegados para o 28º Conecef
Saúde Caixa; 6) resolução para os problemas vividos pelos empregados das RETPV’s, como falta de empregados, jornadas de trabalho além da
legal, HE sistemáticas, com Dia Nacional de Luta
em defesa dos empregados das RETPV’s; 7) alteração imediata do estatuto da empresa para
efetiva participação dos trabalhadores no Conselho de Administração da Caixa Federal, conforme Lei Federal 12.353/2010; 8) criação de Grupo de Trabalho dos empregados para apresentar proposta de modelo de comissionamento e
descomissionamento; 9) divulgação mensal

pela Caixa Federal das contratações e desligamentos; e 10) fim da divulgação de qualquer ranking de empregados, como “galeria de notáveis”,
campeonatos de times, etc.
Para o diretor do Sindicato e representante da Federação dos Bancários de SP e MS na
Comissão de Empresa dos Empregados da Caixa (CEE), Gabriel Musso, “iniciamos a preparação da Campanha Nacional deste ano. A organização e mobilização dos empregados serão fundamentais para, mais um a vez, sairmos vitoriosos na luta”.

BRASIL

Encontro debate pauta do 23º Congresso
Júlio César Costa

Congressos e seminários

27.515,45

Subsedes

82.523,46
4.669.077,29

Superavit do Exercício

43.133,53

Balanço aprovado em assembleia
dos bancários, realizada no último dia
4, na sede do Sindicato.
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m preparação ao 23º Congresso
Nacional, que acontece nesta final de semana (entre os dias 15 e 17),
em Guarulhos, o Sindicato realizou
Encontro com funcionários do Banco
do Brasil de Campinas e Região, no
último dia 30, na sede.
Após debate da pauta do Congresso e das resoluções do Encontro
Interestadual realizado pela Federação dos Bancários de SP e MS no dia
18 de maio, em Caraguatatuba, os
participantes do Encontro da base do
Sindicato elegerem oito delegados ao
Congresso Nacional. Na pauta do
23º Congresso, temas como 1) remuneração e condições de trabalho (incluindo questões como plano de cargos e comissões, piso, jornada de
trabalho, metas e remuneração variável); 2) saúde e previdência (Cassi, Previ, plano odontológico, Fusesc,
Economus, segurança bancária, co-
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Encontro elege delegados para o 23º Congresso Nacional
mitês de ética, entre outros); 3) organização do movimento (formas de mobilização, delegados sindicais e organização no local de trabalho, Conselho de Usuários da Cassi, etc.); e 4)

Banco do Brasil e o Sistema Financeiro Nacional (crédito, metas de
produtos financeiros, terceirização e
correspondentes bancários e Internacionalização).

Centrais rejeitam proposta do governo sobre PLR sem IR
s centrais sindicais – entre elas, a CUT –
rejeitaram a proposta apresentada pelo governo federal de isentar de imposto de renda a
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O BANCÁRIO

PLR de até R$ 5 mil a partir de 2013, em reunião no último dia 31. Para as centrais, a isenção deve beneficiar quem recebe PLR de até

R$ 10 mil. Nesta segunda-feira, dia 11, está
agendada nova reunião das centrais com representantes do governo federal.
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Jurídico

Sindicato debate processo de negociação
com HSBC nas agências de Campinas
Roberto Mercury

Sindicato realizou reuniões nas
agências Centro e Amoreiras do
HSBC, em Campinas, no último dia
6, para esclarecer e, ao mesmo tempo, debater a rodada de negociação
com o Banco, ocorrida na segunda-feira, dia 4. Durante as reuniões os diretores do Sindicato distribuíram o
jornal Análise, editado pela ContrafCUT. Nas demais agências do HSBC,
em Campinas, apenas distribuição do
jornal específico.
O resultado da primeira rodada de
negociação após visita do novo presidente do HSBC no Brasil, André
Beltrão, à Contraf-CUT, realizada no
dia 8 de maio, foi frustrante. Na
pauta, temas como emprego, o não
desconto dos programas próprios de
remuneração (PPR/PSV) na PLR e previdência complementar . “O HSBC
negou tudo”, resume a diretora do
Sindicato, Gisele Paifer, que participou da negociação.
O Banco não concorda em contratar novos funcionários, principalmente na área de atendimento. Inclusive apresentou o projeto piloto da
máquina assistente de caixa, que
está sendo implementado em Curitiba e São Paulo. “Ressaltamos que esse
projeto poderá gerar mais demissões; sem falar no acúmulo de funções para os cargos de tesoureiro e gerente administrativo e na segurança.
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Tire suas dúvidas
Ação na Justiça

Tramitação
preferencial: idade
Pergunta - Tenho 61 anos de idade e minha ação está correndo a
mais de 5 anos na Justiça do Trabalho, tenho direito a um processo mais rápido?
Resposta - A legislação brasileira confere prioridade na tramitação processual, em todas as instancias, em que figure pessoas
com idade igual ou superior a 60
anos, conforme previsão do arti-

Diretores reunidos com bancários na agência Centro
Inclusive indagamos se o projeto implicaria no fim das portas giratórias,
mas os representantes do Banco na
mesa remeteram o assunto para a área
de segurança”, frisa a diretora Gisele.
Quanto à remuneração, o HSBC
informou que manterá o desconto do
PPR B e D na PLR, que atinge a área
de serviços e retaguarda. No que se refere à previdência complementar, o
HSBC informou que o novo benefício
para os que têm renda superior a R$
3.500,00, apresentado unilateralmente, não é discriminatório. “O

plano contempla parte dos funcionários; portanto, pode-se afirmar que
é uma forma de segregação. Reivindicamos o benefício a todos os funcionários”, destaca a diretora Gisele.
Segundo ela, o HSBC negou que cobra dos caixas metas de vendas e disse que desconhece o monitoramento
do tempo de fila feito por regionais,
que exige o cumprimento de 15 minutos mesmo onde tem somente um
caixa. “Denunciamos que tem gerentes administrativos abrindo caixa
para esconder o problema da falta de
pessoal”.

go 1211-A do Código de Processo Civil.
No entanto, é necessário juntar documentos que comprovem
a situação fática, 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 supérstite, companheiro
ou companheira, em união estável, como estipula o artigo Art.
1.211-C.
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Por fim, a prioridade na tramitação processual não significa

Diretora do Sindicato é eleita conselheira da Previ

julgamentos automáticos, o processo assim classificado terá pre-

diretora do Sindicato Deborah
Negrão de Campos foi eleita integrante do Conselho Consultivo Previ Futuro, em pleito realizado entre os
dias 18 e 29 de maio. Deborah, que
concorreu pela Chapa 6 – Unidade na
Previ, tomou posse no último dia 1º,
em solenidade realizada no Rio de Janeiro. Além de Deborah, foram eleitos
os representantes nos conselhos Deliberativo, Fiscal e Consultivo do Plano de Benefícios 1 e o diretor de Seguridade, Marcel Barros. “O Sindicato, com efetivo apoio dos participantes, deu um importante passo, pois
é a primeira vez que um diretor assume uma função na Previ. O que re-
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presenta uma conquista. Aumentaram
nossas responsabilidades, mas essa é
O BANCÁRIO

a tarefa enquanto representantes da
categoria, dos funcionários do Banco
do Brasil”, avalia o presidente do Sindicato, Jeferson Boava.
Para a diretora Deborah, a proposta da eleita Chapa 6 é solidificar
o trabalho desenvolvido pela gestão
anterior e “promover maior integração
dos participantes”. Para o plano Previ Futuro, segundo Deborah, o Conselho defende, por exemplo, a criação
de novo benefício baseado na PLR,
que inclua contribuição do banco; a
ampliação dos empréstimos simples
e financiamentos imobiliários; e a inclusão dos funcionários dos bancos incorporados.

ferência 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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CAMPINAS
S A N TA N D E R

s sindicatos e o Santander iniciaram no último dia 5 o processo de negociação do aditivo à
Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) e o acordo do PPRS. Os representantes do Banco espanhol
propuseram a renovação dos dois
acordos nas mesmas condições
vigentes, sem quaisquer alterações, com prazo de validade de
dois anos. “Cobramos avanços”,
destaca o diretor do Sindicato e representante da Federação dos Bancários de SP e MS, Cristiano Meibach. A segunda rodada acontece
nesta terça-feira, dia 12.
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Campeonato de Soçaite: inscrição aberta
Sindicato realiza entre os dias 10
e 21 de julho, no Clube, o Campeonato de Futebol Soçaite dos Bancários. O período de inscrição já está
aberto e se encerra no dia 25 deste
mês. O Campeonato é exclusivo dos
bancários sindicalizados, bancários
aposentados sindicalizados, depen-

O

dentes e sócios usuários.
Orientações: Número de inscritos:
12 atletas (10 sindicalizados e dois
convidados). Não haverá inscrição
individual.
Horário dos jogos: Os jogos serão realizados no período noturno (durante
a semana), com início às 19h. As fi-

nais do campeonato serão realizadas
no sábado, dia 21 de julho, com início às 9h.
Como se inscrever: esportes@bancarioscampinas.org.br - atendimento@bancarioscampinas.org.br; na secretaria do Sindicato (sede); ou pelo
fone: (19) 3731-2688.

AMERICANA

Santander Hortolândia vence Torneio de Soçaite
Júlio César Costa

Sindicatos iniciam
negociação de
aditivo e PPRS

PA R Q U E

Arraiá da Diversão
no Wet’n Wild
parque Wet’n Wild realiza neste
mês de junho o “Arraiá da Diversão”. Nos dias 15, 16 e 17 de junho o ingresso será vendido por R$
45,00 e vale para três pessoas. Venda na tesouraria do Sindicato, no
período das 9h às 16h30.
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Classibancários
Casa em Campinas

Vendo sobrado em terreno inteiro,
5 anos de construção, 4 quartos, 1
suíte, 3 banheiros, quintal de
200mt., próximo ao parque ecológico. R$ 400.000,00. Tratar com
Andrea. Informações: andreasosb@ig.com.br.
Ecosport 2009/10
Vendo, freestyle, cor prata, completa. R$ 38 mil. Tratar com Fábio.
Fone: (19) 9111-4001.
C3 ano 2009
Vendo, cinza, em excelente estado R$ 27.000. Tratar com Maria
Cristina. Fone: (19) 7821-9398.
Kitnet no Centro
Alugo, R$ 450,00 mais condomínio
de R$ 187,00. Tratar com Rita ou
Eduardo. Fone: (19) 3236-1255.
Uno Mille 2006
Vendo, branco, 4 portas, limp. e desemb. traseiro, insulfilm, TE, parachoque na cor. R$ 15.490,00. Tratar com Eduardo. Fone: (19) 78083920.
Kitnet em Barão Geraldo
Divido, mobiliada. Contato com
Cley. Fone: (19) 8281-9900.

Bradesco Americana

Santander Hortolândia
time Santander Hortolândia sagrou-se campeão do Torneio de
Futebol Soçaite, realizado pela subsede do Sindicato em Americana, no
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último dia 2. O troféu de vice ficou
com o Bradesco Americana; em 3º lugar, Bradesco Campinas.
O artilheiro do Torneio, que reuniu

10 times, foi João Batista Toledo (Santander Hortolândia); melhor goleiro,
Rodrigo Marcos Defanti (Bradesco
Americana).

I N D A I AT U B A

FARMÁCIA DO SINDICATO
Serviço de Entrega
em Campinas
Taxa: R$ 3,00. Ligue 3731-2688
Tudo em 2 vezes, sem juros: cheque 30/60 dias
Cartões Visa e Mastercard em 3 vezes

Confira nossos preços. Desconto de até 35%
Remédio

Farmácia do Sindicato

Preço médio/mercado

Artrolive 90 cps

R$ 137,45

R$ 183,26

Tebonin 80 mg 30 cpds

R$ 79,65

R$ 106,20

Vitergan Master 30 CA

R$ 44,85

R$ 59,80

Vytorin 10/20 c/ 28C

R$ 79,03

R$ 105,37

Crestor 10 mg cx 30C

R$ 99,44

R$ 132,58

Aviso: preços válidos até o dia 25 de junho de 2012

Torneio de
Truco dia 16
este sábado, dia 16, a subsede do
Sindicato em Indaiatuba promove Torneio de Truco na chácara
João Lourenço. Após o Torneio, churrasco de confraternização. Cabe lembrar que o Torneio é exclusivo dos
bancários sindicalizados de Indaiatuba, Elias Fausto, Monte-Mor e Viracopos e a inscrição termina neste
dia 11 de junho.
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CONVÊNIO
Keo Ortodontia
Amparo
Desconto de 10% para
sindicalizados
Rua 13 de maio, 260,
Centro
Fone: (19) 3807-7202

