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14ª Conferência aprova 10,25% de reajuste

Nando Neves

Plenária da 14ª Conferência Nacional aprova pauta de reivindicações da Campanha. Abaixo, o presidente do Sindicato, Jeferson Boava, defende índice
de reajuste de 10,25%; e delegação de Campinas e Região. Veja em www.bancarioscampinas.org.br a cobertura dos três dias da Conferência

Assembleia dia 30 vota pauta. Às 19h, no Sindicato
Conheça as principais reivindicações
nReajuste salarial de 10,25% (5% de au-

mento real acima da inflação projetada de
4,97%)
nPLR de três salários mais R$ 4.961,25
fixos.
nPiso da categoria equivalente ao salário mínimo do Dieese (R$ 2.416,38).
nPlano de Cargos, Carreiras e Salários

(PCCS) para todos os bancários.
nAuxílio-educação para graduação e

pós-graduação.
nAuxílio-refeição, vale-alimentação e
cesta equivalente (cada um) ao salário
mínimo nacional (R$ 622,00).
nEmprego: aumentar as contratações,
acabar com a rotatividade, fim das ter-

ceirizações, aprovação da Convenção
158 da OIT (que inibe demissões imotivadas) e ampliação da inclusão bancária.
nCumprimento da jornada de 6 horas
para todos.
nFim das metas abusivas e combate ao
assédio moral para preservar a saúde dos
bancários.

nMais segurança nas agências e postos

bancários.
nPrevidência complementar para todos

os trabalhadores.
nContratação total da remuneração, o
que inclui a parte variável da remuneração.
nIgualdade de oportunidades.

SAÚDE

Pressionado, Bradesco amplia plano de saúde
ressionado pelos sindicatos e
bancários, o Bradesco confirmou
que vai se adequar a Resolução Normativa 254 da Agência Nacional de
Saúde (ANS), que prevê atendimento de especialidades como psicologia,
psiquiatria, fonoaudiologia, nutricionista e vasectomia; a partir do dia
4 de agosto. A decisão foi a anunciada
no último dia 18, durante rodada de
negociação com os sindicatos. “O
Dia de Luta, realizado no último dia
6, surtiu efeito”, avalia o diretor do
Sindicato e representante da Federação dos Bancários de SP e MS Gustavo Frias, que participou da rodada.
Em negociação no dia 27 de junho, os
sindicatos cobraram melhor cobertura
nos planos de saúde e odontológico.
Odontoprev
Diante da reclamação do número
reduzido de profissionais credenciados, depois da mudança de Bradesco Dental para o Odontoprev, o Banco informou que os associados pas-
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Diretor Gustavo Frias participa de negociação com Bradesco
saram a contar com os 24 mil dentistas da rede de atendimento UNA,
atual gestora do plano.
Os representantes do Banco admitiram que parte dos profissionais
do Bradesco Dental não estão atendendo pelo Odontoprev, mas anun-

ciaram que a UNA fará visitas a esses
dentistas para que façam novo credenciamento, permitindo assim a
continuidade do atendimento aos
participante do plano.
O Bradesco se comprometeu também em divulgar aos funcionários as

informações sobre onde localizar os
dentistas que continuam atendendo
pelo Bradesco Dental e os credenciados na UNA. E garantiu ainda que
todas as regras de atendimento e periodicidade do antigo plano foram
mantidas no atual.
Dúvidas e reclamações sobre o
plano odontológico também devem
ser feitas pelo 0800-7012700.
Reembolso
Quanto ao reembolso de tratamento com dentista não credenciado,
o representante do Banco disse que
esse procedimento está mantido. No
que se refere a burocracia da Odontoprev para aprovar o tratamento, o
representante do Banco afirmou que
o dentista precisa apenas adquirir
uma senha para verificar se o paciente está ativo no plano. “Os sindicatos reivindicaram que seja ampliado o atendimento, incluindo Ortodontia e Implantes Dentários”, observa o diretor Gustavo.

SEGURANÇA

Em setembro,
6ª Megafesta
dos Bancários
Atualize seus dados
Para que o seu convite
seja emitido corretamente,
atualize seus dados.
Acesse o site do Sindicato
(www.bancarioscampinas.org.br),
clique na guia “Serviços”;

depois em
“Atualize seus Dados”.
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PF multa oito bancos em R$ 1,174 milhão
Polícia Federal multou oito bancos em R$ 1,174 milhão por descumprimento da lei federal nº
7.102/83 e normas de segurança, durante a 94ª reunião da Comissão
Consultiva para Assuntos de Segurança Privada (CCASP), no último dia
18, em Brasília. Uma agência do
Itaú, em Estação Experimental, no
Acre, foi interditada. Os bancos foram
punidos em processos abertos, em sua
maioria em 2009, pelas delegacias estaduais de segurança privada (Delesp).
Agências e postos de atendimento
foram multados por ter número insuficiente de vigilantes, alarmes e
porta giratória inoperantes, planos de
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segurança não renovados e câmeras
de vídeo sem funcionamento, além de
impedir a fiscalização de policiais federais.
Os bancos também foram condenados pela inauguração de agências
sem a aprovação do plano de segurança. Uma agência do Bradesco,
em Bom Sucesso (MG), foi multada
porque um gerente do banco transportou valores de R$ 15 mil a R$ 30
mil, durante mais de cinco anos,
para abastecer correspondentes bancários de cidades próximas.
O Banco do Brasil foi o campeão
das multas com R$ 332,1 mil, seguido pelo Itaú com R$ 310,3 mil, Bradesco com R$ 239 mil e Santander

com R$ 135,5 mil. Caixa Federal,
HSBC, Banco Rendimentos e Mercantil do Brasil também foram punidos. Houve ainda aplicação de penalidades contra empresas de segurança, transporte de valores e cursos
de formação de vigilantes.
Avaliação
Para o diretor do Sindicato e representante da Federação dos Bancários de SP e MS na reunião, Samuel
Nicolette, “essas multas revelam o descaso dos bancos, que não cumprem os
planos de segurança, deixando bancários, vigilantes e a população insegura e vulnerável”.
Fonte: Contraf-CUT

S A N TA N D E R

Gestão do Sanprev passa para Banesprev
gestão do fundo de pensão dos funcionários oriundos do antigo Banco Noroeste (Sanprev) foi transferida
para o Banesprev. A medida foi aprovada em uma reunião extraordinária do
Conselho Deliberativo da entidade,
realizada no dia 4 de junho. Uma importante decisão. Hoje o Banesprev
conta com uma estrutura de governança
corporativa que é referência no sistema
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de previdência complementar. Sem falar que é um dos poucos fundos que elegem integrantes que representam os
participantes em todos os seus colegiados: Diretoria Executiva, Conselho
Deliberativo, Conselho Fiscal, Comitê
de Investimentos e Comitês Gestores.
Além disso, a entidade possui em seu
estatuto a realização de assembleias,
onde todos os participantes podem

discutir e deliberar sobre assuntos fundamentais para a entidade, como prestação de contas, aprovação de custeio
dos planos, alterações estatutárias, entre outros.
Cabe destacar que para o participante do Sanprev não muda nada em
relação ao seu plano de benefícios, seu
patrimônio, seus compromissos, regulamento e custeio. Fonte: Contraf-CUT
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eunidos em plenária da 14ª Conferência Nacional dos Bancários, que encerrou no último dia 22
(domingo) em Curitiba (PR), a maioria dos 629 delegados (13 da base do
Sindicato) aprovou a pauta de reivindicações da categoria, que prevê
reajuste de 10,25% (reposição da inflação dos últimos 12 meses mais aumento real de 5%). Além do índice,
a 14ª Conferência aprovou as reivindicações sobre os quatro eixos da
Campanha (Emprego; Remuneração;
Saúde, Condições de Trabalho e Segurança Bancária; e Sistema Financeiro Nacional); entre elas, PLR de
três salários mais parcela adicional de
R$ 4. 961,25; fim das metas abusivas;
regulamentação da remuneração variável; combate ao assédio moral
(manutenção do acordo sobre a Comissão de Prevenção dos Conflitos no
Ambiente de Trabalho); e regulamentação do Sistema Financeiro Nacional, com realização de Conferência Nacional.
Fórum máximo de decisão da categoria, a 14ª Conferência, que foi
aberta na noite da última sexta-feira,
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dia 20, concluiu um amplo processo
de debate da pauta durante os meses
de maio, junho e julho, iniciado em
encontros regionais, conferências interestaduais e estaduais e Consulta
Nacional. Os bancários da região de
Campinas foram representados pelo
Sindicato no Erban de Santos (Encontro Regional de Bancários), realizado no dia 22 de junho último, e na
Conferência Interestadual da Federação dos Bancários de SP e MS, nos
dias 3 e 4 deste mês em São José do
Rio Preto. E, entre os dias 19 e 29 de
junho, o Sindicato realizou a Consulta nos locais de trabalho, coletando
mais de 2.200 questionários. “Fechamos a pauta. O passo seguinte é
a aprovação em assembleia e posterior entrega à Fenaban. Porém, não
basta concluir essa etapa de construção da pauta. É imperativo agora
levar novamente o debate para dentro dos Bancos e organizar a categoria para novas jornadas de luta, com
grande mobilização. A unidade de
ação, com respaldo dos bancários do
setores público e privado, será decisiva na mesa de negociação com a Fe-
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14ª Conferência define pauta. Assembleia vota dia 30

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
46.106.480/0001-70, por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados em estabelecimentos
bancários dos bancos públicos e privados, sócios e não sócios, da base territorial deste sindicato, dos municípios de Campinas, Aguaí, Águas de Lindóia, Águas da Prata, Americana, Amparo, Artur Nogueira, Cabreúva,
Cosmópolis, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Jaguariúna, Lindóia, Louveira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Morungaba, Monte Mor, Monte Alegre do Sul, Nova Odessa, Pedreira, Paulínia, Santo Antonio do Jardim, Santo Antonio de Posse, São João
da Boa Vista, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Valinhos e Vinhedo, para a assembleia geral extraordinária que se
realizará no dia 30 de julho de 2012, às 18h30, em primeira convocação, e às 19h00 , em segunda convoca-

Delegados da base do Sindicato na plenária final
naban”, avalia o presidente do Sindicato.
Delegados – Os bancários da região
de Campinas foram representados na
14ª Conferência pelos seguintes delegados/diretores: Carlos Augusto,
Cida, Cristiano, Cézar, Daniel, Danilo, Deborah, Donizetti, Gabriel, Gustavo, Hamilton, Jeferson, e Mauri.
Assembleia dia 30
O Sindicato realiza assembleia
no próximo dia 30 (segunda-feira), às

19h, para debater e votar a pauta de
reivindicações definidas na 14ª Conferência. No dia 1º de agosto o Comando Nacional dos Bancários entrega a pauta à Fenaban. Inclusive já
estão definidas quatro rodadas de negociações: dias 7 e 8 e 15 e 16 de agosto.
Chega de truques, banqueiro!
Este é o slogan da Campanha
deste ano aprovado pela 14ª Conferência.

ção, com qualquer número de presentes, no endereço da sede do Sindicato à Rua Ferreira Penteado, nº 460,
Centro, Campinas/SP, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 1. Autorizar à diretoria para
realizar negociações coletivas, celebrar convenção coletiva de trabalho, convenções/acordos coletivos aditivos,
bem como convenção/acordos de PLR e, frustradas as negociações, defender-se e/ou instaurar dissídio coletivo de trabalho, bem como delegar poderes para tanto; 2. Deliberar sobre aprovação da minuta de pré-acordo de
negociação e minuta de reivindicações da categoria bancária 2012/2013 definida na 14ª Conferência Nacional
dos Bancários; 3. Deliberar sobre desconto a ser feito nos salários dos empregados em razão da contratação a
ser realizada.
Campinas, 24 de julho de 2012
Jeferson Rubens Boava - Presidente

Edital publicada no jornal Folha de S. Paulo, edição do dia 24/07/2012

4º CONGRESSO

Dia 27, eleição dos delegados
escolha dos delegados para o 4º
Congresso dos Bancários, Financiários e Cooperavitários, a ser
realizado nos dias 10 e 11 de agosto,
acontece nesta sexta-feira, dia 27, na
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sede em Campinas e subsedes (veja
quadro). A escolha dos delegados
será por banco, financeira e cooperativa de crédito e os candidatos devem ser sindicalizados. Será eleito um

delegado para cada grupo de 60 sindicalizados ou fração superior a 30
sindicalizados. As teses devem ser encaminhadas até o dia 1º de agosto.
O professor do Instituto de Econo-

mia da Unicamp, Wilson Cano, já
confirmou participação no 4º Congresso. Cano irá abordar o tema:
“Crise econômica mundial: tendências
e possibilidades”

Eleição de delegados na região

Eleição de delegados em Campinas
Banco

Dia

Horário

Local

Cidade

Dia

Horário

Local

Banco do Brasil

27/07

18h30

Sede do sindicato

Americana

27/07

18h

Subsede

Bradesco

27/07

18h30

Sede do sindicato

Caixa Federal

27/07

18h30

Sede do sindicato

HSBC

27/07

18h30

Sede do sindicato

Itaú/Unibanco

27/07

18h30

Sede do sindicato

Santander

27/07

18h30

Sede do sindicato

Demais bancos

27/07

18h30

Sede do sindicato

Financeiras

27/07

18h30

Sede do sindicato

Cooperativas

EDIÇÃO Nº 1344

27/07

18h30

Sede do sindicato
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Amparo

27/07

18h

Subsede

Indaiatuba

27/07

18h

Coreto da Praça XV de Novembro

Itatiba

27/07

18h

Câmara Municipal: R. Romeu Augusto Rela,
1100. Sala 2

Mogi Guaçu

27/07

18h

Subsede
Salão de Festas da igreja São Bento
Av. José Paulino (ao lado do Bradesco)

Paulínia

27/07

18h

SJ Boa Vista

27/07

18h

Subsede

18h

R. Vicente Rossi, 175,
Bairro Sto Antonio

Valinhos

27/07
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Cachaça FC vence Campeonato de Soçaite
time Cachaça FC Campinas
sagrou-se campeão do Campeonato de Férias de Futebol Soçaite dos Bancários de Campinas
e Região ao derrotar por 3 a 2 o
Bradesco Câmbio, em rodada final
no último dia 21, no Clube. O
time Bradesco Mogi Mirim ficou
em terceiro lugar ao derrotar 3 a
2 (nos pênaltis) o Santander Paulínia. Caio do Bradesco Mogi Mi-
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Cachaça FC: campeão

rim e Felipe “Mac Gyver” do Bradesco Câmbio foram os artilheiros, ambos com oito gols. Antes da
final, jogo apresentação com atletas deficientes.
O Campeonato, iniciado no
último dia 10, reuniu 20 times,
com jogos disputados durante a
semana, no período noturno.
Após a final, confraternização ao
som da banda Rock Mix.

Bradesco Câmbio: vice

Bradesco Mogi Mirim: 3º lugar

Bradesco Centro Campinas

Bradesco Indaiatuba

Citi Bank Campinas

Itaú Campo Grande

Santander Castelo

Santander Financiamento

