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Itaú readmite bancária adoecida
Júlio César Costa

Itaú reintegrou uma bancária
de Campinas, em maio último, após o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) reconhecer o adoecimento e conceder
benefício. Demitida em abril último, a bancária procurou o Sindicato. Como se encontrava em
tratamento médico, os departamentos de Saúde e Jurídico orientaram a bancária a procurar o
INSS.
Não é a primeira vez que o Itaú
demite e é obrigado a reintegrar
bancários adoecidos. Nos últimos doze meses, foram readmitidos seis bancários adoecidos na
região de Campinas; cinco pelo
Itaú; um pelo Santander. “O Sindicato tem conseguido reverter de-

decide, não escolhe ficar doente.
“Na verdade, é a pressão por metas inatingíveis, a falta de funcionários. Aliás, o quadro de pessoal
é enxuto, otimizado e os Bancos
não substituem os funcionários
que se encontram afastados para
tratamento de saúde. Conclusão:
vira uma bola de neve. O já alucinante ritmo de trabalho amplifica, resultando em mais adoecidos a cada dia”, destaca Gustavo.
O diretor de Saúde conclama os
bancários a procurarem o Sindicato ao primeiro sinal de adoecimento ou acidente relacionado ao
trabalho. “Só assim será possível
defender e exigir o respeito aos direitos dos trabalhadores bancários”.

O

Manifestação exige melhores condições de trabalho

missões de adoecidos seja com
ações na Justiça ou orientando os
bancários a entrarem em contato
com o INSS, que reconhece a

doença, determina o afastamento
e concede o benefício”, avalia o diretor de Saúde, Gustavo Frias.
Segundo ele, o trabalhador não
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Bradesco para em Campinas e Sindicato
debate Campanha de Valorização
ob a coordenação do Sindicato, os funcionários da agência
Barão de Itapura do Bradesco,
em Campinas, paralisaram os
serviços no último dia 22, no período das 7h às 10h, e discutiram
a pauta de reivindicações específicas entregue ao Banco no dia 17
de abril e negociada no último dia
28 de maio (veja matéria na página 2). A manifestação é parte da
Campanha Nacional de Valorização dos Funcionários, lançada
pelo Sindicato no último dia 7 de
maio. Durante a paralisação, os
diretores do Sindicato distribuíram
a edição do jornal Raios, editado
pela Contraf-CUT, com os principais pontos da pauta; entre eles:
Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS); Saúde, Condições
de Trabalho e Reabilitação; Par-

Júlio César Costa
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Agência Barão de Itapura na luta

celamento do Adiantamento das
Férias; e Auxílio-Educação.
A exemplo do lançamento da
Campanha, que tem como slogan
“Bancário não é lata. É gente

como você, gente de verdade”, a
manifestação foi animada com a
música “Homem de Lata”, uma
paródia de “Homem Primata”, da
banda Titãs, em alusão ao robô

que o Bradesco usa em sua campanha publicitária ao comemorar
os 70 anos de fundação. “Em sua
propaganda na mídia, o Bradesco
apela a sentimentos de valorização do ser humano, bem diferente do dia a dia vivido pelos funcionários nas agências e departamentos. Sem falar que destaca a
‘evolução’ da sociedade nessas
sete décadas, mas se ‘esquece’ de
imprimir o mesmo ritmo nos locais
de trabalho; as regras atuais nos
remetem aos primórdios do capitalismo, quando as condições de
trabalho eram precárias. O Bradesco ainda está na ‘idade da
pedra’ do sistema capitalista e a
mobilização dos bancários visa
mudar, virar esse jogo”, avalia o
diretor do Sindicato, Lourival Rodrigues.

BRADESCO

Definido calendário de negociação da pauta específica
eunidos no último dia 28, os
sindicatos e o Bradesco definiram o calendário de negociação
da pauta específica da Campanha
Nacional de Valorização dos Funcionários, aprovada em Encontro
realizado entre os dias 2 e 4 de
abril, em Atibaia. A primeira rodada acontece nesta semana, dia
6, quando será discutido o tema
reabilitação profissional; no dia
14, adiantamento com parcela-

mento de férias; dia 19, vale cultura; e na primeira quinzena de julho o Bradesco apresenta suas
contrapropostas para os três temas. Os dirigentes sindicais reafirmaram, durante a reunião, a necessidade também de negociar o
Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e auxílio-educação.
O Bradesco, mais uma vez, manifestou discordância em discutir
a bolsa de estudo. Quanto à de-
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O SINDICATO DOS EMPREGADOS CAMPINAS E REGIÃO, CNPJ/MF nº 46.106.480/0001-70, por seu Presidente,
convoca todos os empregados do HSBC BANK BRASIL S.A.
- BANCO MULTIPLO e HSBC LEASING ARRENDAMENTO
MERCANTIL (BRASIL) S.A., sócios e não sócios, dos municípios de Aguaí, Águas de Lindóia, Águas da Prata, Americana, Amparo, Artur Nogueira, Cabreúva, Campinas, 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 Assembleia Extraordinária que será realizada no dia 12 do mês de junho
de 2013, em primeira convocação às 18:00 horas e em segunda convocação às 18:30 horas, no endereço da sede do
sindicato à Rua Ferreira Penteado, nº 460, Centro, Campinas/SP, para discussão e aprovação da seguinte ordem do
dia:
1. Discussão, deliberação e aprovação da renovação do Acordo Coletivo de Trabalho com o HSBC BANK BRASIL S.A.
- BANCO MULTIPLO, HSBC LEASING ARRENDAMENTO
MERCANTIL (BRASIL) S.A., para utilização de sistema alternativo de controle de jornada, conforme autorizado pela
Portaria nº 373/2011 do MTE, em substituição ao Sistema
REP – Registro Eletrônico de Ponto criado pela Portaria
1510/2009, a vigorar pelo período de 02 (dois) anos;
2. Autorização à diretoria para celebração, implementação
e assinatura da renovação do Acordo Coletivo de Trabalho
Sistema Alternativo Eletrônico de Controle de Jornada de Trabalho – 2013, conforme dispõe Portaria 373/2011.
Campinas, 03 de junho de 2013
Jeferson Rubens Boava – Presidente

mora em pagar a promoção na carreira – hoje o atraso é de até 12
meses -, o Banco se comprometeu
em verificar o problema e dar
uma resposta na próxima rodada
de negociação. No que se refere a
um possível plano de demissões,
o Bradesco desmentiu boato que
corre nas agências.
Para o diretor do Sindicato,
Gustavo Frias, que participou da
reunião, o debate sobre reabilita-

ção profissional, tema da rodada
desta semana, representa um
avanço. “O debate sobre a implantação da cláusula referente a
reabilitação prevista na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
significa uma luz no final do túnel. Hoje o bancário retorna ao trabalho, após licença para tratamento de saúde, e enfrenta as
mesmas condições de trabalho
que provocaram o adoecimento”.

Dia de Luta debate Campanha de Valorização
Júlio César Costa

o Dia Nacional de Luta no
Itaú, 27 de maio último, o
Sindicato debateu com os bancários de Campinas (agências instaladas em bairros) e Paulínia a
pauta específica de reivindicações, entregue à diretoria do Banco no dia 15 do mês passado, e a
Campanha de Valorização dos
Funcionários.
Lançada no dia 18 de abril último, a Campanha é uma resposta às milhares de demissões, às
péssimas condições de trabalho e
ao descaso da direção do Itaú em
resolver os problemas pendentes
dos bancários.
Durante o Dia de Luta, os di-
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18 de abril: Sindicato lança Campanha no Itaú

retores Vander, Donizetti, Cézar,
Fátima, Samuel e Mauri distri-

buíram edição do jornal Itaunido,
editado pela Contraf-CUT.

HSBC

Slogan de Campanha: BASTA
EXPEDIENTE - O BANCÁRIO - PUBLICAÇÃO DO SINBANCÁRIOS DE CAMPINAS E REGIÃO
PRESIDENTE: JEFERSON RUBENS BOAVA
JORNALISTA RESPONSÁVEL: JAIRO GIMENEZ
(MTB 13.683)
DIRETORA DE IMPRENSA: MARIA APARECIDA
DA SILVA ALTINO
IMPRESSÃO: GRÁFICA SANTA EDWIGES
SEDE: RUA FERREIRA PENTEADO, 460, CENTRO.
FONE.: (19) 3731-2688 - FAX: (19) 3234-5602
CLUBE: (19) 3251-3718
SUBSEDES: AMERICANA: (19) 3406-7869
AMPARO: (19) 3807-6164
MOGI GUAÇU: (19) 3841-3993
SJB VISTA: (19) 3622-3514
INTERNET: WWW.BANCARIOSCAMPINAS.ORG.BR
E-MAIL: JORBANC@BANCARIOSCAMPINAS.ORG.BR
TIRAGEM: 11.000 EXEMPLARES
FILIADO À FEEB SP-MS E CONTRAF-CUT
DICATO DOS

2

Encontro Nacional dos Funcionários do HSBC realizado
entre os dias 15 e 17 de maio último, em Curitiba, aprovou a pauta específica de reivindicações
que é centrada nos seguintes pontos: Emprego; Saúde e Condições
de Trabalho; Previdência Complementar; Plano de Saúde; e Remuneração. O diretor do Sindicato, Danilo Anderson, representou Campinas e Região.
O Encontro, que reuniu 100
participantes, aprovou também

O

O BANCÁRIO

o lançamento de uma campanha
nacional, com a palavra de ordem
“Basta!”, que terá peças publicitárias abordando a questão do
emprego e procurando dialogar
com trabalhadores, clientes, usuários e governo federal.
Avaliação
O Encontro aprovou ainda a retomada dos Grupos de Trabalho
(GT) para a formulação e encaminhamentos das questões relacionadas à remuneração (criação
de uma proposta de PCCS); Saú-

de e Previdência Complementar.
“O Encontro foi o primeiro passo
na organização da luta dos bancários do HSBC, que será de resistência. Afinal, o Banco inglês
lucrou R$ 1,21 bilhão no Brasil,
em 2012, e agora anuncia o corte
de 14 mil postos de trabalho no
mundo. A defesa do emprego é
bandeira prioritária. Cabe lembrar
que o HSBC já fechou mais de 37
mil vagas desde o final de 2010 no
mundo todo”, avalia o diretor do
Sindicato, Danilo Anderson.
EDIÇÃO Nº 1378

MOBILIZAÇÃO
Jurídico

Protesto contra prática
antissindical do Santander

Tire suas dúvidas
Aposentadoria por tempo
de contribuição
Júlio César Costa

Dia Internacional de Repúdio
às Práticas Antissindicais do
Santander, 23 de maio último, foi
marcado com distribuição de carta aberta aos clientes, usuários e
funcionários nas agências instaladas na área central de Campinas.
O protesto foi definido na 9ª Reunião das Redes Sindicais dos Bancos Internacionais, realizada entre os dias 6 e 8 de maio último
em Assunção, no Paraguai. Inclusive o evento contou com a participação do presidente do Sindicato, Jeferson Boava; do vice-presidente, Mauri Sérgio; e da diretora financeira, Stela, que representaram os bancários do Banco
do Brasil, Itaú e Santander, respectivamente.
O protesto foi para denunciar
que o Santander quer intimidar,
calar os sindicatos bancários via
ações na Justiça. Logo após o Dia

O

BANCO

DO

11 de abril: Paralisação na superintendência regional e agência Barão de Itapura exige novas contratações

de Luta realizado em 11 de abril
último, para manifestar contra a
falta de funcionários e pelo fim
das demissões, dentre outros pontos, o banco espanhol entrou na
Justiça contra vários sindicatos,
alegando que a atuação das entidades é um “prejuízo irreparável
à imagem do Santander chegando

a beirar a barbárie”. Para a diretora
do Sindicato, Stela, “a decisão do
Santander representa um retrocesso na relação capital e trabalho.
É inaceitável que o banco espanhol queira impedir que as entidades sindicais exerçam o seu
papel, que é denunciar e lutar contra redução de postos de trabalho”.

BRASIL

Sindicato apoia RAFAEL MATOS
para Conselho de Administração
s 120 mil funcionários do
Banco do Brasil elegem nesta semana, entre os dias 3 e 7, o representante no Conselho de Administração (Caref). A diretoria do
Sindicato apoia o candidato Rafael
Matos, que já foi diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo.
“É fundamental, decisivo, que os
funcionários elejam Rafael. Um
colega que tem história de luta em
defesa dos interesses dos bancários
do BB. Rafael será a verdadeira
voz do funcionalismo no Conselho”, destaca o presidente do Sindicato, Jeferson Boava.
Como votar
A eleição será via SisBB. Para
votar, o funcionário deve acessar
a guia “aplicativo pessoal”, escolher a “opção 48” e digitar a matrícula do candidato Rafael Matos:
EDIÇÃO Nº 1378

Divulgação

O

F8369846. Entre as bandeiras de
luta, Rafael defende uma política
de gestão de pessoas que respeite
o funcionalismo; melhores salários; melhor PLR; combate ao asO BANCÁRIO

sédio moral, ao autoritarismo e ao
arbítrio.
Conselho: conquista
O Conselho de Administração
do BB é formado por sete integrantes: três indicados pelo governo federal, o presidente do
Banco, dois indicados pelos acionistas minoritários (que hoje são
indicados pela Previ) e um eleito
pelos funcionários. A eleição é
uma conquista das centrais sindicais, capitaneada pela CUT. Depois de muita mobilização, o histórico pleito virou Lei (nº
12.353/2010). Desde 2010, toda
empresa pública ou de economia
mista com mais de 200 empregados, controlada pela União, deve
ter um representante dos funcionários no Conselho de Administração, escolhido pelo voto direto.

Muitos bancários questionam em nosso
plantão jurídico quais são os requisitos mínimos para aposentadoria por tempo de contribuição, principalmente no que se refere a
idade.
Para a concessão de aposentadoria integral por tempo de contribuição, tão e somente é necessário completar trinta e cinco anos de contribuição, se homem e trinta
anos de contribuição, se mulher, sem qualquer exigência de idade mínima, conforme artigo 201, § 7º, I da Constituição Federal, abaixo transcrito:
“§ 7 º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos
da lei, obedecidas as seguintes condições:
I - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição,
se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição,
se mulher.”
Apenas para a aposentadoria proporcional, que é exigida a idade mínima de cinquenta e três anos para os homens e quarenta e oito anos para as mulheres. No entanto, o tempo de contribuição para aposentadoria proporcional é variável para cada
segurado, de acordo com o tempo de contribuição que faltava para este trabalhador
aposentar-se em dezembro de 1998, acrescida de um pedágio. Em decorrência deste
critério matemático, hoje são poucos os trabalhadores que ainda se beneficiam da
aposentadoria proporcional.
De qualquer forma, antes de sua decisão, acho importante que o bancário faça
uma simulação do valor de sua aposentadoria no site da previdência social:
www.inss.gov.br, pois o valor do benefício
previdenciário sofre uma redução em decorrência da aplicação do fator previdenciário.
Na realização desta simulação os advogados do sindicato estão à disposição para auxiliá-lo.
Fernando José Hirsch, advogado do
Departamento Jurídico do Sindicato

Assembleia vota
acordo sobre ponto
eletrônico no HSBC
Sindicato realiza no próximo dia 12, na sede em
Campinas, às 18h30, assembleia para discutir e votar a renovação do acordo coletivo sobre o ponto eletrônico. O acordo estabelece a utilização de
sistema alternativo de controle de jornada, conforme autoriza a Portaria nº 373/2011 do
Ministério do Trabalho e Emprego, em substituição ao Sistema REP (Registro Eletrônico
de Ponto), criado pela Portaria
1510/2009. O acordo terá validade de dois anos.

O
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Sindicato realiza Campeonato
de Futebol Soçaite, em julho

subsede do Sindicato em
Americana realiza Torneio
de Futebol Soçaite no dia 29 deste mês de junho, no Sport & Beer.
O período de inscrição abre neste dia 3 e se encerra no próximo
dia 21. Os interessados devem se
inscrever via fone: (19) 34067869 ou via e-mail: americana@bancarioscampinas.org.br. O
Torneio terá início às 8h.

A

Júlio César Costa

Subsede promove
Torneio de Soçaite
em Americana

ANBIMA

Inscrição para curso
termina dia 5
ermina nesta quarta-feira, dia
5, o prazo de inscrição para o
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, a ser realizado pelo Sindicato nos meses de junho e julho,
na sede em Campinas.
O curso será ministrado por
professores certificados, no período de 8 de junho a 13 de julho,
sempre aos sábados (9h às 12h30
e 13h30 às 17h). O valor do curso, incluindo material de apoio, é
de R$ 620,00 (4 parcelas de R$
155,00) para bancário sindicalizado e R$ 900,00 (2 de R$ 450,00)
mais R$ 50,00 de taxa de inscrição para bancário não sindicalizado. Os interessados devem se
inscrever na sede do sindicato. Informações: (19) 3731-2688 ou
atendimento@bancarioscampinas.org.br. Vale ressaltar que o curso será ministrado com mínimo
25 alunos.

T

Departamento de Esportes do Sindicato promove,
entre os dias 16 e 27 de julho,
o Campeonato de Férias dos
Bancários, modalidade Futebol
Soçaite, no Clube. O período
de inscrição abre neste dia 3 de
junho e se estende até o próximo dia 25.
Podem se inscrever 12 atletas (bancários sindicalizados,
dependentes, sócios usuários

O

e sócios contribuintes do Clube). Se necessário, o time pode
inscrever dois atletas convidados, que não sejam jogadores profissionais. Caso o time
queira um responsável dentro
do campo, deve inscrevê-lo
como técnico, que deve ser
bancário sindicalizado. Os jogos serão disputados durante
a semana, no período noturno.
As finais serão realizadas no

Classibancários
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%

Feijoada no Clube
Dia 23 de junho
A partir das 13h
Valor: R$ 20,00
(individual e não inclui bebidas)
Criança até 10 anos de idade
não paga
Pagode com o grupo
Swing Nosso
Venda: Bar do Clube

dia 27, durante o dia.
As inscrições podem ser
feitas via e-mails: esportes@bancarioscampinas.org.br
e atendimento@bancarioscampinas.org.br; no setor de
Atendimento na sede do Sindicato; ou pelo telefone (19)
3731-2688. No ato da inscrição
deve ser informado o nome
completo do atleta, Banco e
agência.

Remédio

Preço médio/mercado

Farmácia do Sindicato

Ossotrat D 60 cps

R$ 51,78

R$ 31,07

Resfenol xarope 100 ml

R$ 31,25

R$ 18,75

Imecap Rejuvenescedor
60 caps

R$ 90,72

R$ 63,50

Ômega 3 1000 mg
60 caps (Katígua)

R$ 32,14

R$ 22,50

Aviso: preços válidos até o dia 13 de Junho de 2013

Apto perto do Enxuto
Vendo, Perfetto Condomínio Clube, dois dormitórios, 8º andar, uma vaga em garagem coberta.
Tratar com Damião. Fone: (19) 9365-8612.
Apto em São Vicente
Alugo. Ótima localização. 1 dormitório. Litoral
paulista. Tratar com Carmen Silvia. Fone: (19)
8812-1130 ou 3223-2327.
Apto Parque Prado
Vendo ou alugo, 3 dormitórios, com uma suíte,
piso em porcelanato, ampla área de lazer com
duas piscinas, academia, espaço gourmet, videoteca, salão de jogos, sauna e brinquedoteca.
2 garagens cobertas. Tratar com Rosangela.
Fone: (19) 9164-4184.
Maca para depilação/massagem
Vendo, reclinável, seminova, em ótimo estado.
Tratar com Jô. Fone: (19) 8823-0223.
Meriva 1.8
Vendo, 2009/10, completa, prata, 38 mil km. Tratar com Erika ou Daniel. Fone: (19) 8114-9151,
3728-3235, 3232-1922 ou 8122-6822.
Kia Soul 2011/12
Vendo, Flex, automático, seis marchas, rodas 18,
bancos de couro, cinza. Novíssimo. R$ 57 mil.
Tratar com Denis. Fone: (19) 8183-7348.

