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Itaú readmite bancária adoecida
OO Itaú reintegrou uma bancária

de Campinas, em maio últi-
mo, após o INSS (Instituto Na-
cional do Seguro Social) reco-
nhecer o adoecimento e conceder
benefício. Demitida em abril úl-
timo, a bancária procurou o Sin-
dicato. Como se encontrava em
tratamento médico, os departa-
mentos de Saúde e Jurídico orien-
taram a bancária a procurar o
INSS.

Não é a primeira vez que o Itaú
demite e é obrigado a reintegrar
bancários adoecidos. Nos últi-
mos doze meses, foram readmiti-
dos seis bancários adoecidos na
região de Campinas; cinco pelo
Itaú; um pelo Santander. “O Sin-
dicato tem conseguido reverter de-

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 di-
retor de Saúde, Gustavo Frias.
Segundo ele, o trabalhador não

decide, não escolhe ficar doente.
“Na verdade, é a pressão por me-
tas inatingíveis, a falta de funcio-
nários. 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 alu-
cinante ritmo de trabalho ampli-
fica, resultando em mais adoeci-
dos a cada dia”, destaca Gustavo.
O diretor de Saúde conclama os
bancários a procurarem o Sindi-
cato ao primeiro sinal de adoeci-
mento ou acidente relacionado ao
trabalho. “Só assim será possível
defender e exigir o respeito aos di-
reitos dos trabalhadores bancá-
rios”.

Manifestação exige melhores condições de trabalho

Bradesco para em Campinas e Sindicato
debate Campanha de Valorização

SS ob a coordenação do Sindica-
to, os funcionários da agência

Barão de Itapura do Bradesco,
em Campinas, paralisaram os
serviços no último dia 22, no pe-
ríodo das 7h às 10h, e discutiram
a pauta de reivindicações especí-
ficas entregue ao Banco no dia 17
de abril e negociada no último dia
28 de maio (veja matéria na pá-
gina 2). A manifestação é parte da
Campanha Nacional de Valoriza-
ção 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 princi-
pais pontos da pauta; entre eles:
Plano de Cargos, Carreiras e Sa-
lários (PCCS); Saúde, Condições
de Trabalho e Reabilitação; Par-

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 cam-
panha publicitária ao comemorar
os 70 anos de fundação. “Em sua
propaganda na mídia, o Bradesco
apela a sentimentos de valoriza-
ção do ser humano, bem diferen-
te do dia a dia vivido pelos fun-
cionários nas agências e departa-
mentos. 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 capi-
talismo, quando as condições de
trabalho eram precárias. O Bra-
desco 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 Ro-
drigues.

Agência Barão de Itapura na luta

Júlio César Costa
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Definido calendário de negociação da pauta específica

RR eunidos no último dia 28, os
sindicatos e o Bradesco defi-

niram o calendário de negociação
da pauta específica da Campanha
Nacional de Valorização dos Fun-
cionários, aprovada em Encontro
realizado entre os dias 2 e 4 de
abril, em Atibaia. A primeira ro-
dada acontece nesta semana, dia
6, quando será discutido o tema
reabilitação profissional; no dia
14, adiantamento com parcela-

mento de férias; dia 19, vale cul-
tura; e na primeira quinzena de ju-
lho o Bradesco apresenta suas
contrapropostas para os três te-
mas. Os dirigentes sindicais rea-
firmaram, durante a reunião, a ne-
cessidade também de negociar o
Plano de Cargos, Carreiras e Sa-
lários (PCCS) e auxílio-educação.
O Bradesco, mais uma vez, ma-
nifestou discordância em discutir
a bolsa de estudo. Quanto à de-

mora em pagar a promoção na car-
reira – 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 im-
plantação da cláusula referente a
reabilitação prevista na Conven-
ção Coletiva de Trabalho (CCT)
significa uma luz no final do tú-
nel. Hoje o bancário retorna ao tra-
balho, após licença para trata-
mento de saúde, e enfrenta as
mesmas condições de trabalho
que provocaram o adoecimento”.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DOS EMPREGADOS BANCÁRIOS

O SINDICATO DOS EMPREGADOS  CAMPINAS E RE-
GIÃO, 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 mu-
nicípios de Aguaí, Águas de Lindóia, Águas da Prata, Ame-
ricana, Amparo, Artur Nogueira, Cabreúva, Campinas, Cos-
mópolis, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do
Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Ita-
pira, Itatiba, Jaguariúna, Lindóia, Louveira, Mogi Guaçu, Mogi
Mirim, Morungaba, Monte Mor, Monte Alegre do Sul, Nova
Odessa, Pedreira, Paulínia, Santo Antonio do Jardim, San-
to Antonio de Posse, São João da Boa Vista, Serra Negra,
Socorro, Sumaré, Valinhos e Vinhedo, para Assembleia Ex-
traordinária que será realizada no dia 12 do mês de junho
de 2013, em primeira convocação às 18:00 horas e em se-
gunda convocação às 18:30 horas, no endereço da sede do
sindicato à Rua Ferreira Penteado, nº 460, Centro, Campi-
nas/SP, para discussão e aprovação da seguinte ordem do
dia: 
1. Discussão, deliberação e aprovação da renovação do Acor-
do Coletivo de Trabalho com o HSBC BANK BRASIL S.A.
- BANCO MULTIPLO, HSBC LEASING ARRENDAMENTO
MERCANTIL (BRASIL) S.A., para utilização de sistema al-
ternativo 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 Tra-
balho – 2013, conforme dispõe Portaria 373/2011.

Campinas, 03 de junho de 2013
Jeferson Rubens Boava – Presidente

II T A ÚT A Ú

Dia de Luta debate Campanha de Valorização

No Dia Nacional de Luta no
Itaú, 27 de maio último, o

Sindicato debateu com os bancá-
rios de Campinas (agências ins-
taladas em bairros) e Paulínia a
pauta específica de reivindica-
ções, entregue à diretoria do Ban-
co no dia 15 do mês passado, e a
Campanha de Valorização dos
Funcionários.

Lançada no dia 18 de abril úl-
timo, a Campanha é uma respos-
ta 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-
retores Vander, Donizetti, Cézar,
Fátima, Samuel e Mauri distri-

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

18 de abril: Sindicato lança Campanha no Itaú

H S B CH S B C

Slogan de Campanha: BASTA

OO Encontro Nacional dos Fun-
cionários do HSBC realizado

entre os dias 15 e 17 de maio úl-
timo, em Curitiba, aprovou a pau-
ta específica de reivindicações
que é centrada nos seguintes pon-
tos: Emprego; Saúde e Condições
de Trabalho; Previdência Com-
plementar; Plano de Saúde; e Re-
muneração. O diretor do Sindi-
cato, Danilo Anderson, represen-
tou Campinas e Região.

O Encontro, que reuniu 100
participantes, aprovou também

o lançamento de uma campanha
nacional, com a palavra de ordem
“Basta!”, que terá peças publici-
tárias abordando a questão do
emprego e procurando dialogar
com trabalhadores, clientes, usuá-
rios e governo federal.

Avaliação
O Encontro aprovou ainda a re-

tomada dos Grupos de Trabalho
(GT) para a formulação e enca-
minhamentos das questões rela-
cionadas à remuneração (criação
de uma proposta de PCCS); Saú-

de e Previdência Complementar.
“O Encontro foi o primeiro passo
na organização da luta dos ban-
cários do HSBC, que será de re-
sistência. 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.

Júlio César Costa



MM O B I L I Z A Ç Ã OO B I L I Z A Ç Ã O

ED I ÇÃO Nº 1378 O BAN CÁR IO 3

Ti re  suas  dúv i das
Jur íd ico

Aposentadoria por tempo
de contribuição

Muitos bancários questionam em nosso
plantão jurídico quais são os requisitos mí-
nimos para aposentadoria por tempo de con-
tribuição, principalmente no que se refere a
idade.

Para a concessão de aposentadoria in-
tegral por tempo de contribuição, tão e so-
mente é necessário completar trinta e cin-
co anos de contribuição, se homem e trinta
anos de contribuição, se mulher, sem qual-
quer exigência de idade mínima, confor-
me artigo 201, § 7º, I da Constituição Fe-
deral, abaixo transcrito:
“§ 7 º É assegurada aposentadoria no regi-
me 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 propor-
cional, que é exigida a idade mínima de cin-
quenta e três anos para os homens e qua-
renta e oito anos para as mulheres. No en-
tanto, o tempo de contribuição para apo-
sentadoria proporcional é variável para cada
segurado, de acordo com o tempo de con-
tribuição que faltava para este trabalhador
aposentar-se em dezembro de 1998, acres-
cida de um pedágio. Em decorrência deste
critério matemático, hoje são poucos os tra-
balhadores que ainda se beneficiam da
aposentadoria proporcional.

De qualquer forma, antes de sua deci-
são, acho importante que o bancário faça
uma simulação do valor de sua aposenta-
doria no site da previdência social:
www.inss.gov.br, pois o valor do benefício
previdenciário sofre uma redução em de-
corrência da aplicação do fator previdenciário.
Na realização desta simulação os advoga-
dos do sindicato estão à disposição para au-
xiliá-lo.

Fernando José Hirsch, advogado do
Departamento Jurídico do Sindicato

Protesto contra prática
antissindical do Santander

OODia Internacional de Repúdio
às Práticas Antissindicais do

Santander, 23 de maio último, foi
marcado com distribuição de car-
ta aberta aos clientes, usuários e
funcionários nas agências insta-
ladas na área central de Campinas.
O protesto foi definido na 9ª Reu-
nião das Redes Sindicais dos Ban-
cos Internacionais, realizada en-
tre os dias 6 e 8 de maio último
em Assunção, no Paraguai. In-
clusive o evento contou com a par-
ticipação do presidente do Sindi-
cato, Jeferson Boava; do vice-pre-
sidente, Mauri Sérgio; e da dire-
tora financeira, Stela, que repre-
sentaram os bancários do Banco
do Brasil, Itaú e Santander, res-
pectivamente.

O protesto foi para denunciar
que o Santander quer intimidar,
calar os sindicatos bancários via
ações na Justiça. Logo após o Dia

de Luta realizado em 11 de abril
último, para manifestar contra a
falta de funcionários e pelo fim
das demissões, dentre outros pon-
tos, o banco espanhol entrou na
Justiça contra vários sindicatos,
alegando que a atuação das enti-
dades 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 retro-
cesso na relação capital e trabalho.
É inaceitável que o banco espa-
nhol queira impedir que as enti-
dades sindicais exerçam o seu
papel, que é denunciar e lutar con-
tra redução de postos de trabalho”.

11 de abril: Paralisação na superintendência regional e agência Barão de Ita-
pura exige novas contratações

BB A N C OA N C O D OD O BB R A S I LR A S I L

Sindicato apoia RAFAEL MATOS
para Conselho de Administração

OO s 120 mil funcionários do
Banco do Brasil elegem nes-

ta semana, entre os dias 3 e 7, o re-
presentante no Conselho de Ad-
ministração (Caref). A diretoria do
Sindicato apoia o candidato Rafael
Matos, que já foi diretor do Sindi-
cato 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 Conse-
lho”, destaca o presidente do Sin-
dicato, Jeferson Boava.

Como votar
A eleição será via SisBB. Para

votar, o funcionário deve acessar
a guia “aplicativo pessoal”, esco-
lher a “opção 48” e digitar a ma-
trícula do candidato Rafael Matos:

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

sédio moral, ao autoritarismo e ao
arbítrio.

Conselho: conquista
O Conselho de Administração

do BB é formado por sete inte-
grantes: três indicados pelo go-
verno federal, o presidente do
Banco, dois indicados pelos acio-
nistas minoritários (que hoje são
indicados pela Previ) e um eleito
pelos funcionários. A eleição é
uma conquista das centrais sin-
dicais, capitaneada pela CUT. De-
pois de muita mobilização, o his-
tórico pleito virou Lei (nº
12.353/2010). Desde 2010, toda
empresa pública ou de economia
mista com mais de 200 emprega-
dos, controlada pela União, deve
ter um representante dos funcio-
nários no Conselho de Adminis-
tração, escolhido pelo voto direto.

Assembleia vota
acordo sobre ponto
eletrônico no HSBC

OOSindicato realiza no pró-
ximo dia 12, na sede em

Campinas, às 18h30, assem-
bleia para discutir e votar a re-
novação do acordo coletivo so-
bre o ponto eletrônico. O acor-
do estabelece a utilização de
sistema alternativo de contro-
le de jornada, conforme auto-
riza a Portaria nº 373/2011 do
Ministério do Trabalho e Em-
prego, em substituição ao Sis-
tema REP (Registro Eletrônico
de Ponto), criado pela Portaria
1510/2009. O acordo terá vali-
dade de dois anos.

Júlio César Costa
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Sindicato realiza Campeonato
de Futebol Soçaite, em julho

FARMÁCIA DO SINDICATO

Serviço de Entrega
em Campinas

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

Confira nossos preços. Desconto de até 35%

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

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

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

OODepartamento de Espor-
tes 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 pró-
ximo dia 25.

Podem se inscrever 12 atle-
tas (bancários sindicalizados,
dependentes, sócios usuários

e sócios contribuintes do Clu-
be). Se necessário, o time pode
inscrever dois atletas convi-
dados, que não sejam jogado-
res profissionais. Caso o time
queira um responsável dentro
do campo, deve inscrevê-lo
como técnico, que deve ser
bancário sindicalizado. Os jo-
gos serão disputados durante
a semana, no período noturno.
As finais serão realizadas no

dia 27, durante o dia.
As inscrições podem ser

feitas via e-mails: espor-
tes@bancarioscampinas.org.br
e atendimento@bancarios-
campinas.org.br; no setor de
Atendimento na sede do Sin-
dicato; ou pelo telefone (19)
3731-2688. No ato da inscrição
deve ser informado o nome
completo do atleta, Banco e
agência. 

EE S P O R T E SS P O R T E S

Subsede promove
Torneio de Soçaite

em Americana

AA subsede do Sindicato em
Americana realiza Torneio

de Futebol Soçaite no dia 29 des-
te mês de junho, no Sport & Beer.
O período de inscrição abre nes-
te dia 3 e se encerra no próximo
dia 21. Os interessados devem se
inscrever via fone: (19) 3406-
7869 ou via e-mail: america-
na@bancarioscampinas.org.br. O
Torneio terá início às 8h.

AA N B I M AN B I M A

Inscrição para curso
termina dia 5

TT ermina nesta quarta-feira, dia
5, o prazo de inscrição para o

curso preparatório ao exame de
certificação da Associação Brasi-
leira das Entidades dos Mercados
Financeiros e de Capitais (ANBI-
MA), nas modalidades CPA 10 e
CPA 20, a ser realizado pelo Sin-
dicato nos meses de junho e julho,
na sede em Campinas.

O curso será ministrado por
professores certificados, no pe-
ríodo de 8 de junho a 13 de julho,
sempre aos sábados (9h às 12h30
e 13h30 às 17h). O valor do cur-
so, incluindo material de apoio, é
de R$ 620,00 (4 parcelas de R$
155,00) para bancário sindicali-
zado e R$ 900,00 (2 de R$ 450,00)
mais R$ 50,00 de taxa de inscri-
ção para bancário não sindicali-
zado. Os interessados devem se
inscrever na sede do sindicato. In-
formações: (19) 3731-2688 ou
atendimento@bancarioscampi-
nas.org.br. Vale ressaltar que o cur-
so será ministrado com mínimo
25 alunos.

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

Classibancários
Apto perto do Enxuto

Vendo, Perfetto Condomínio Clube, dois dormi-
tórios, 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, vi-
deoteca, 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. Tra-
tar 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.
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