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Sindicato cobra do Saúde Bradesco
cobertura em 11 cidades da base

OOSindicato cobrou do Brades-
co uma solução para o grave

problema da falta de atendimen-
to médico em onze cidades da
base, pelo plano Saúde Bradesco,
durante reunião com a gerente de
Relações Sindicais, Eduara Cava-
lheiro, no último dia 23. “O pro-
blema se arrasta a mais de um
ano. Em agosto de 2011 entrega-
mos uma lista sugerindo o cre-
denciamento de profissionais na
Região. Porém, nada mudou até
agora. Em várias cidades o plano
não oferece sequer Pronto-Socor-
ro. Em Mogi Mirim, por exemplo,
a Santa Casa não renovou o con-

vênio com a concorrente Uni-
med e o Saúde Bradesco, segun-
do informações, não mexeu uma
palha. Ou seja, os participantes do
Saúde Bradesco permanecem sem
assistência. O que leva a efetua-
rem gastos, pois não contam com
o respaldo do plano de saúde da
qual fazem parte”, avalia o diretor
do Sindicato, Lourival Rodrigues.
A gerente assumiu compromisso
em dar uma resposta à reivindi-
cação apresentada pelo Sindicato.

Cidades sem cobertura:
Águas de Lindóia, Águas da Prata, Aguaí, Espírito San-
to do Pinhal, Estiva Gerbi, Itapira, Lindóia, Mogi Guaçu,
Mogi Mirim, Santo Antonio do Jardim e São João da Boa
Vista.

Diretores do Sindicato entregam reivindicação à gerente de Relações Sindi-
cais do Bradesco, Eduara Cavalheiro, no último dia 23

Diretores do Sindicato realizam Dia de Luta pela Valorização dos Funcionários, em junho de 2011
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estendido no Itaú
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SS A N T A N D E RA N T A N D E R

Ponto eletrônico
em debate

OO s sindicatos se reúnem
com Santander nesta ter-

ça-feira, dia 30, para debater a
proposta de acordo coletivo so-
bre o “Sistema Alternativo Ele-
trônico de Controle de Jornada
de Trabalho, em conformidade
com a Portaria nº 373, de
25/02/2011”. O banco espanhol
fará uma nova apresentação do
ponto e os dirigentes sindicais
terão oportunidade para escla-
recer dúvidas e buscar solu-
ções. Vários bancos já assina-
ram acordos; entre eles, o Bra-
desco e Itaú.

SINDICATO DOS EMPREGADOS
CAMPINAS E REGIÃO

O Sindicato dos Empregados  de Campinas
e Região, por seu presidente, tendo em vis-
ta deliberação de assembleia da categoria
realizada no dia 24 de outubro de 2012,
avisa a todos os empregados da Asso-
ciação de Crédito Popular Solidário de
Campinas – Banco Popular da Mulher, do
município de Campinas/SP, beneficiados
com a celebração da convenção coletiva de
trabalho 2012/2013, que poderão exercer o
direito de oposição ao desconto assisten-
cial definido em assembleia geral da cate-
goria, no valor de 2,0% (dois por cento) das
verbas salariais, com teto máximo de R$
100,00 (cem reais), a ser descontado no pri-
meiro pagamento mensal reajustado, me-
diante entrega de requerimento manuscri-
to de próprio punho, devendo constar do
mesmo, nome, qualificação, número da
CTPS e nome da empresa em que traba-
lha, ser entregue individual e pessoalmen-
te, no período de 29 de outubro  a 07 de
novembro de 2012, na sede do sindicato,
com endereço à Rua Ferreira Penteado,
460, Campinas, no horário das 9:00hs às
17:00hs.

Campinas, 29 de outubro de 2012

Jeferson Rubens Boava
Presidente

Sindicato realiza consulta
sobre horário estendido

OOSindicato inicia nesta sema-
na uma consulta entre os

funcionários do Itaú sobre o cha-
mado horário estendido, que en-
tra em vigor neste dia 29 de ou-
tubro. O novo horário será im-
plantado em 12 agências de Cam-
pinas e em duas de Sumaré; em
metade das agências o atendi-
mento será das 8h às 16h; na ou-
tra metade, das 10h às 18h. Ape-
sar de a medida ser duramente cri-
ticada pelos sindicatos durante
reunião com o diretor de Cultura,
Gente e Relações de Trabalho,
Marcelo Orticelli, no dia 13 de se-
tembro último, ocasião em que co-
braram abertura de negociação, o
Itaú implantou o novo horário de
forma unilateral.

Diante desse quadro, o Sindi-
cato quer saber a opinião dos
funcionários. A consulta tem três
perguntas, versando sobre o im-
pacto do novo horário na vida do
bancário, se atende suas necessi-
dades e quadro de pessoal. “De-
pois das unidades instaladas nos
shoppings Iguatemi e D. Pedro, o

Itaú implanta agora nas agências
instaladas nos bairros. Queremos
saber a opinião dos funcionários
para que possamos apresentar os
possíveis problemas apontados e
exigir soluções”, destaca o vice-
presidente do Sindicato e inte-
grante da COE (Comissão de Or-
ganização dos Empregados), Mau-
ri Sérgio. 

Novo horário
8h às 16h: Jardim Flamboyant,
Norte-Sul, Castelo, Nova Glicério,

Jardim do Trevo e Barão Geraldo
em Campinas. Em Sumaré, agên-
cia Sumaré.
10h às 18h: José Bonifácio, Jardim
Proença, Jardim Chapadão, Ge-
neral Osório, Paulo VI e Benedito
Alves em Campinas. Em Sumaré,
7 de Setembro.
12 às 20h: shoppings Iguatemi e
D. Pedro: das 12 às 20h; sendo que
das 12h às 17h, atendimento ao
público; das 17h às 20h, apenas
clientes. Horário já em vigor.

Sindicato realiza Dia de Luta por Melhores Condições de Trabalho

SS O C I E D A D EO C I E D A D E

Subsede da CUT em Campinas
abre mês da Consciência Negra

AA subsede da CUT abre no pró-
ximo dia 5, segunda-feira, o

Mês da Consciência Negra. A so-
lenidade será no auditório do
Sindicato da Construção Civil
(Rua Barão de Jaguara, 704, Cen-
tro), às 19h. Na próxima edição,
será divulgada toda a programa-
ção, que inclui a Marcha Zumbi
dos Palmares.

Em Campinas o Dia Nacional
da Consciência Negra, 20 de no-
vembro, é feriado desde 2002 (lei
11.128, de 14 de janeiro daquele
ano). Nesta data, em 1695, foi as-
sassinado Zumbi, um dos últimos
líderes do Quilombo dos Palma-
res, que se transformou num sím-
bolo da resistência negra ao es-
cravismo e da luta pela liberdade.

A escolha do dia 20 de novembro,
segundo o historiador Flávio Go-
mes, do Departamento de Histó-
ria da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, não é uma simples
oposição ao dia 13 de maio. “Os
movimentos sociais escolheram
essa data para mostrar o quanto o
país está marcado por diferenças
e discriminações raciais. Foi tam-
bém uma luta pela visibilidade do
problema. Isso não é pouca coisa,
pois o tema do racismo sempre foi
negado, dentro e fora do Brasil.
Como se não existisse”, destaca o
historiador.
Zumbi - Estudos indicam que
nasceu em 1655 no quilombo,
sendo descendente de guerreiros
angolanos. Com poucos dias de

vida, foi aprisionado pela expe-
dição de Brás da Rocha Cardoso,
sendo entregue depois a um pa-
dre, que o batizou com o nome de
Francisco. Aos 15 anos, ele foge da
casa do padre e retorna a Palma-
res, onde muda o nome para
Zumbi. Ficaria conhecido em
1673, quando a expedição de Já-
come Bezerra foi desbaratada.
Um ano antes de sua morte, caiu
em um desfiladeiro após ser ba-
leado num combate contra as tro-
pas de Domingo Jorge Velho, que
seria mais tarde acusado de matá-
lo. Dado como morto, Zumbi rea-
parece em 1695, ano oficial de sua
morte.

Fonte (sites: comciencia.br;
mundonegro.com.br)

Júlio César Costa
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Ti re  suas  dúv i das

Jur íd ico

Súmula 124 do TST
Salário hora: divisor

Em 14 de setembro de 2012, sexta-
feira, encerrou-se a 2ª Semana do Tribu-
nal Superior do Trabalho, TST, evento no
qual o Tribunal discutiu a interpretação
adequada de determinadas normas tra-
balhistas. 

Uma destas discussões envolveu a
Súmula de nº 124 (grosso modo, pode-
mos dizer que o TST edita uma Súmula
quando “fecha questão” com relação a al-
gum assunto), que dizia que o valor do sa-
lário-hora do bancário mensalista era
calculado com a aplicação do divisor 180.
O Sindicato há muito tempo briga por esta
alteração (já havíamos sugerido isto ao
TST na sua 1ª Semana, no ano passado),
assim como discutimos o assunto nas re-
clamações trabalhistas abertas pelo De-
partamento Jurídico (muitos sindicatos de
bancários não acreditavam nesta tese).

Finalmente, esta Súmula teve seu
conteúdo alterado. A redação passou a
ser:
BANCÁRIO. SALÁRIO-HORA. DIVI-
SOR.
I – O divisor aplicável para o cálculo das
horas extras do bancário - se houver ajus-
te individual expresso ou coletivo no
sentido de considerar o sábado como dia
de descanso remunerado - será:
a) 150, para os empregados submetidos
à jornada de seis horas, prevista no ca-
put do art. 224 da CLT;
b) 200, para os empregados submetidos
à jornada de oito horas, nos termos do §
2o do art. 224 da CLT.
II – Nas demais hipóteses, aplicar-se-á o
divisor:
a) 180, para os empregados submetidos
à jornada de seis horas prevista no caput
do art. 224 da CLT;
b) 220, para os empregados submetidos
à jornada de oito horas, nos termos do §
2º do art. 224 da CLT.

O significado prático desta alteração
é que os bancários beneficiados pela
cláusula da Convenção Coletiva da Ca-
tegoria, de abrangência nacional, que tra-
ta da jornada de trabalho, passam a ter
reconhecidos os divisores 150 e 200, para
os casos de jornadas de 6 e 8 horas diá-
rias, respectivamente. Isto ocorre porque
a cláusula diz que os bancos pagarão o
reflexo das horas extras no repouso se-
manal remunerado, incluídos sábados e
feriados.

Com isso, o valor da hora aumenta;
logo o valor da hora extra também au-
menta, em exatos 20%, para os bancá-
rios com jornada diária de seis horas; para
os com jornada de oito horas, o aumen-
to é de 10%.

Provavelmente os bancos resistam e
não queiram aplicar a regra correta.
Como sempre, somente a mobilização ga-
rantirá os resultados.

Nilo da Cunha Jamardo Beiro
Advogado do Departamento Jurídico

do Sindicato

BB paga promoção de 3%
sobre VCPI dos incorporados 

FF inalmente o Banco do Brasil
pagou na folha deste mês de

outubro, a promoção de 3% de in-
terstício por antiguidade sobre o
VCPI (Verba de Caráter Pessoal
dos Incorporados) dos funcioná-
rios da ex-Nossa Caixa, retroativo
à março deste ano.

Prometido para o dia 20 de
abril, durante rodada de negocia-
ção realizada no dia 20 de março,
também prometido para o dia 20
de agosto último, o BB enrolou

sete meses para cumprir seu pró-
prio Plano de Carreiras e Remu-
neração (PCR); ou seja, pagar o in-
terstício por antiguidade sobre o
VCPI. A única promoção paga na
data anunciada foi referente a
3% sobre o VP (Vencimento Pa-
drão). “A promoção de 3% paga
agora, cabe lembrar, foi aplicada
apenas sobre o VCPI de VP (sem
inclusão dos anuênios) dos fun-
cionários que fizeram adesão ao
plano de carreira do BB logo no

começo do processo de incorpo-
ração da ex-Nossa Caixa, em de-
zembro de 2009”, esclarece o pre-
sidente do Sindicato e integrante
da Comissão de Empresa dos Fun-
cionários, Jeferson Boava. Segun-
do ele, a demora em regularizar,
em cumprir o PCR, configura
“desrespeito ao corpo funcional
oriundo da ex-Nossa Caixa. Fi-
nalmente está pago, mas repu-
diamos mais uma vez a demora, a
enrolação”.

30/11/2009: Minuto de Silêncio no último dia da marca Nossa Caixa

Sindicato pede fiscalização da PF na
agência empresarial Nova Campinas

OO Sindicato solicitou à Dele-
gacia de Controle de Segu-

rança Privada (Delesp), da Polícia
Federal em Campinas, em ofício
datado de 18 de outubro, fiscali-
zação na agência empresarial
Nova Campinas, do Banco do
Brasil, onde inexiste a figura do vi-
gilante.

O pedido à PF foi encaminha-
do depois que o BB informou, ver-
balmente, que a situação está em
conformidade com o plano de se-
gurança da agência. Segundo as
disposições legais, inclusive a por-
taria nº 387/2006 da Polícia Fe-
deral, o citado plano do Banco

deve ser aprovado pela PF. “Que-
remos saber se o plano do Banco,
que não prevê vigilante, tem au-
torização, aprovação da autori-
dade competente”, destaca o pre-
sidente do Sindicato, Jeferson Boa-
va. 

Em matéria divulgada na edi-
ção 1356 deste jornal, o Sindica-
to denunciou que a agência em-
presarial Nova Campinas, locali-
zada na Avenida Dr. Jesuíno Mar-
condes Machado, não tem serviço
de segurança prestado por vigi-
lante. Inclusive enviou corres-
pondência à Diref/Colet no último
dia 9. O Sindicato constatou que,

sem nenhum vigilante, a entrada
e saída está sob a responsabilida-
de dos próprios funcionários. Se-
gundo informações, o BB decidiu
retirar os vigilantes das denomi-
nadas agências “Empresarial”
pelo simples fato de estarem lo-
calizadas em prédios e não ma-
nipularem numerários. Porém,
não é o caso da agência da Nova
Campinas, no tocante à localiza-
ção. “A atividade bancária é peri-
gosa, os Bancos são alvos de cons-
tantes assaltos. A falta de vigilan-
te agrava a situação, gera total in-
segurança entre os funcionários”,
frisa o presidente do Sindicato.

Carlos Bassan



FARMÁCIA DO SINDICATO

Serviço de Entrega
em Campinas

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

Confira nossos preços. Desconto de até 35%

Remédio Farmácia do Sindicato Preço médio/mercado

Bissulf. Clopidogrel
75 mg 28 cp

R$ 49,27 R$ 123,18

Pantoprazol 20 mg 28 caps R$ 15,32 R$ 51,07

Pantoprazol 40 mg 28 caps R$ 18,22 R$ 91,09

Tudo em 2 vezes, sem juros: cheque 30/60 dias
Cartões Visa e Mastercard em 3 vezes

Aviso: preços válidos até o dia 5 de Novembro de 2012

FF E R I A D OE R I A D O

Clube fecha dois dias em novembro

OOClube dos Bancários, locali-
zado no bairro Jardim das

Paineiras, estará fechado nos dias
2 e 21 de novembro. Confira:
02/11 – fechado
15/11 – aberto
19/11 – aberto
20/11 – aberto
21/11 – fechado

Horário de Verão
O horário de funcionamento do

Clube foi alterado, aumentou mais
uma hora nos finais de semana;
com exceção da sauna.
Clube
Terça à sexta-feira: 8h às 22h
Sábado, domingo e feriados: 8h às
19h

Piscinas 
Terça a domingo: 8 às 19h
Quiosques
Terça à sexta-feira: 8h às 22h
Sábado e domingo: 8h às 19h
Lanchonete
Terça à sexta-feira: 9h às 22h
Sábado, domingo e feriado: 9h às
19h
Sauna
De terça a sexta-feira
das 18 às 20h30
Feminino:
Sábado: 9 às 12h30
Domingo e feriado: 14 às 17h30
Masculino:
Sábado: 14 às 17h30
Domingo e feriado: 9 às 12h30

Classibancários
Apto em São Vicente

Alugo. L i to ra l . Ót ima loca l i zação. 1  dor mi -
tór io. Tratar  com Carmem. Fones: (19)  8812-
1130 e  3223-2327.

Apto em Campinas
Vendo,  2  dor mi tó r ios  com ar már ios,  1  ba-
nhe i ro,  á rea  de  ser v iço,  sa la ,  coz inha ,  ba-
nhe i ro,  61  m2,  Mansões Santo  Anton io. Tra-
tar com Sonia. Fone: (19) 9272-4242 e 2116-
5475.

Apto na Av. Saudade
Vendo, 10º andar, 70 m2, em frente a Sanasa
(Av. Saudade,  549) ,  1  vaga na garagem. Tra-
ta r  com Fer nando. Fone: (19)  8222-5500 e
8222-5000.

Chácara  em At iba ia
Vendo,  1054 m2,  documentação em ordem,
a 100 metros da represa,  edícu la  s imples,  1
quar to,  cozinha,  banheiro e lavander ia. Con-
domín io.  P lan ta  aprovada pe la  p re fe i tu ra .
Próx imo ao  Mega Ra l f  Ron i  Gomes. R$ 220
mi l . Tratar  com Tânia. Fone: (19)  9690-2776.

Casas em Est iva  Gerbi
Vendo 2  casas  ( f ren te  e  fundos)  em Es t iva
Gerb i ,  loca l i zada na  á rea  cen t ra l ,  escr i tu -
r a d a ,  t e r r e n o  d e  3 0 7  m 2 .  Va l o r  R $ :
120.000,00 . Ót ima Loca l i zação. Tra ta r  Ana
Caro l ina /S i las. Fones : (19)  3868-8082 ou
8893-9300.

Cel ta  1 .0  2011/12
Vendo,  2  por tas,  p re to. R$ 10  mi l . En t rada
mais 37 parcelas de R$ 415,00 ou R$ 23 mi l
a  v is ta . Tra ta r  com Vera . Fone (19)  8806-
7101.

Gol  97 /98  1 .0
Vendo,  v inho pero l i zado. Ún ico  dono. Tra ta r
com Lucas. Fone (19)  9182-6370.

Classic  2010/New Civ ic
Vendo. C lass ic  ,  F lex ,  c inza  metá l i co,  a la r-
me/ t rava e lé t r ica ,  som or ig ina l ,  manual ,  NF,
c h a v e  r e s e r v a ,  4 8 . 0 0 0  k m .  Va l o r :  R $
21.800,00. Honda New Civic LXS - 2007, pra-
ta,  couro, CD, manual,  NF, chave reserva, in-
su f i lm,  ó t imo es tado. Ún ico  dono. Va lo r : R$
37.900,00 . Tra ta r  com Augus to. Fone: (19)
8818-5708.

Relógios Fem/Masc
Vendo. Michael Kors, feminino, novo, com ga-
ran t ia ,  R$ 780,00 . Re lóg io  D iese l ,  mascu l i -
no,  novo,  com manua l ,  R$  700 ,00 .Tra ta r
com Pedro. Fone: (19)  9116 2930

Berço e  cama
Vendo, novos, pagamento faci l i tado: 4 vezes.
Tratar  com Chr is t ian. Fone: (19)  9165-2327.

CC L U B EL U B E

Festa Anos 80 reúne mais de 300 pessoas

Afesta “A Volta dos Incríveis
Anos 80”, realizada no último

dia 20, no Clube, reuniu mais de
300 pessoas. A renda foi revertida
a duas entidades: Grupo Fraterno
“Foco de Luz” e Centro Educacio-
nal e de Assistência Social Cora-

ção de Maria. “A festa foi um ver-
dadeiro sucesso, atingiu o seu ob-
jetivo. Agradeço o apoio e partici-
pação dos bancários”, frisa a di-
retora do Sindicato, Fátima Do-
mingues, coordenadora da Co-
missão de Organização da festa.

RR E S T A U R A N T EE S T A U R A N T E

Almoço no
Sindicato

OO restaurante do Sindicato,
localizado no pavimento

térreo da sede, reabriu no últi-
mo dia 15,  totalmente reestili-
zado. No momento, o paga-
mento poderá ser feito com
cartões de débito/crédito ou
Visa Vale. Em breve serão acei-
tos todos os tíquetes. Confira os
preços: 
Executivo: R$ 12,00
Mini Executivo: R$ 10,00
Marmitex: R$ 8,50
Filé com salada: R$ 8,50
Salada: R$ 6,50.
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Caminhada
Noturna da
Lua Cheia

AA57ª Caminhada Noturna da
Lua Cheia será realizada nes-

te sábado, dia 3 de novembro. Per-
curso: 14 km. Saída: Feijão com
Tranqueira, às   do Vicentão na Fa-
zenda Santa Maria. Antes do re-
torno, jantar: caldos e porções. In-
formações: (19) 3386-0079 e 9712-
9527, com Eduardo Gomez. Se
chover, não haverá caminhada.

Júlio César Costa


