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Júlio César Costa

Negociação com Fenaban começa dia 8

Comando entrega pauta à Fenaban

Assembleia debate e referenda pauta, no Sindicato

Comando Nacional dos Bancários entregou à Fenaban, no último dia 30, a pauta de reivindicações
da Campanha 2013, aprovada pela
15ª Conferência Nacional dos Bancários, realizada entre os dias 19 e 21
últimos em São Paulo, e referendada
pelos bancários de Campinas e Região
no último dia 29, em assembleia na
sede do Sindicato. No mesmo dia 30,
o Comando entregou as pautas espe-

cíficas ao Banco do Brasil e Caixa Federal.
A pauta a ser negociada com a Fenaban contempla, entre outros pontos, reajuste de 11,93% (inflação estimada nos últimos doze meses em
6,6%, incluindo 5% de aumento
real); PLR de três salários mais parcela
fixa de R$ 5.553,15; garantia de emprego; fim das metas abusivas; e
combate ao assédio moral (manu-

tenção do acordo sobre a Comissão de
Prevenção dos Conflitos no Ambiente de Trabalho). Na primeira rodada,
a ser realizada no dia 8 de agosto, serão negociadas as reivindicações sobre Saúde e Condições de Trabalho;
ou seja, metas abusivas, assédio moral e segurança bancária. A rodada de
negociação com o BB sobre o mesmo
tema acontece no próximo dia 14;
com a Caixa a data ainda não foi de-

finida. “Depois de um amplo processo
de discussões e definições das pautas
da categoria, sejam dos bancos privados ou públicos, inicia-se agora o
embate com os bancos nas mesas de
negociação. Os bancários, novamente, são convocados a respaldar o Comando. Com mobilização, a categoria poderá não apenas garantir, mas
ampliar direitos”, observa o presidente do Sindicato, Jeferson Boava.

Principais reivindicações
nReajuste salarial de 11,93% (inflação
estimada nos últimos 12 meses em
6,6%, incluindo 5% de aumento real).
nPLR: três salários mais R$ 5.553,15.
nPiso: R$ 2.860,21 (salário mínimo do
Dieese).

nVales alimentação, refeição, 13ª cesta e auxílio-creche/babá: R$ 678 ao
mês para cada (SM nacional).
nFim das metas abusivas e do assédio moral.
nFim das demissões, mais contratações.

nCombate às terceirizações, ao PL
4330.
nAprovação da Convenção 158 da OIT,
que proíbe as dispensas imotivadas.
nPlano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) para todos os bancários.
nAuxílio-educação: pagamento para

graduação e pós.
nPrevenção contra assaltos e sequestros, com fim da guarda das chaves de cofres e agências por bancários.
nIgualdade de oportunidades, com a
contratação de pelo menos 20% de trabalhadores afrodescendentes.

Agenda política
s 629 delegados que participaram da 15ª
Conferência Nacional dos Bancários,
realizada entre os dias 19 e 21 deste mês de
julho, aprovaram uma agenda política, com temas importantes sobre a conjuntura nacional
que precisam ser discutidos com os bancários
e com a sociedade. São eles:
n Combate sem tréguas ao PL 4330, que precariza as relações de trabalho.
nReforma política, para democratizar o Estado.
n Reforma tributária, para corrigir injustiças.
n Marco regulatório da mídia visando democratizar as comunicações.
n Conferência Nacional do Sistema Financeiro.
n Investir 10% do PIB na educação.
n Investir 10% do orçamento em saúde.
n Fim do Fator Previdenciário.
n Transporte público de qualidade.
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Eleitos delegados
ao 5º Congresso
m 16 reuniões realizadas em
Campinas (nove na sede) e cidades da região (sete nas subsedes), no
último dia 30, a categoria elegeu os
delegados ao 5º Congresso dos Bancários, Financiários e Cooperavitários
de Campinas e Região. A subsede de
Valinhos realiza reunião para escolha
dos delegados neste dia 31.
O 5º Congresso será realizado

E

nos dias 9 e 10 de agosto, no Hotel Fazenda Santa Mônica, em Louveira. A
abertura acontece na sexta-feira, dia
9, às 19h. No sábado, dia 10, debate
e plenária. No temário do 5º Congresso, conjuntura político-econômica global, atuação do sindicato
para o próximo triênio, incluindo planos de luta, e as campanhas salariais
dos três segmentos da categoria.

MOBILIZAÇÃO

Sindicato envia e-mail para deputados
da CCJC e cobra mudança no PL 4330
Sindicato enviou, no último dia
23, mensagem aos 130 deputados integrantes da Comissão de Constituição e de Justiça e Cidadania
(CCJC), onde pleiteia defesa das propostas apresentadas pelas centrais
sindicais ao substitutivo do PL 4330,
que trata da terceirização, em reunião
da Comissão Quadripartite. Você,
bancário, deve fazer o mesmo. Envie
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mensagem. Sugestão de texto: “Exmo
Deputado Federal, quero emprego
decente. Não precarize o trabalho.
Sem mudança no atual substitutivo,
vote contra o PL 4330”. Veja abaixo a
íntegra da mensagem enviada pelo
Sindicato.
Exmo Deputado Federal
A Diretoria do Sindicato dos Bancários de
Campinas e Região, que representa 11 mil

s bancários participantes de
planos de previdência complementar fechada, abrigados na
Fundação Itaú Unibanco, elegeram
seus representantes aos conselhos
Deliberativo e Fiscal e comitês de
planos, entre os dias 13 e 22 deste mês de julho. A diretoria do Sindicato apoiou a Chapa 1 (Convicção e Experiência), que obteve
2.256 votos; o resultado foi divulgado no último dia 22. O vice-presidente, Mauri Sérgio, foi reeleito
conselheiro Fiscal. Veja no site
(www.bancarioscampinas.org.br)
o resultado final.

Caixa e BB elegem
delegados sindicais
s bancários da Caixa Federal
e do Banco do Brasil elegem
delegados sindicais no final deste
mês de julho e início de agosto.
Nesta semana, entre os dias 29 e
31, eleição na Caixa Federal; o prazo de inscrição encerrou no último
dia 26. Entre os dias 5 e 8 de agosto, eleição no BB; o prazo de inscrição termina neste dia 31.

Dia 6, nova jornada de luta contra PL 4330
Júlio César Costa

s centrais sindicais realizam
nova jornada de luta contra o
Projeto de Lei (PL) 4330, que propõe
regular a terceirização, no dia 6 de
agosto. Um dia depois do encerramento dos trabalhos da comissão
quadripartite, formada por trabalhadores, empresários, deputados e governo federal para discutir alterações
no PL.
Na mesa de negociação, o embate é duro; muita resistência do patronato. As centrais insistem em cinco temas: igualdade de direitos; direito à
informação prévia (sindicato e trabalhadores devem ser consultados
antes de possíveis terceirizações em
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Dia de Luta contra PL 4330, em 4 de julho
uma empresa); proibição nas atividades-fim; responsabilidade solidária
entre as empresas contratante e con-

tratada; e penalização das empresas
infratoras. Participe do ato e envie
mensagem aos deputados.
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terceirizações em uma empresa); proibição
nas atividades-fim; responsabilidade solidária
entre as empresas contratante e contratada;
e penalização das empresas infratoras.
Caso a Comissão Quadripartite não equacione, não formule mudanças que atenda os
interesses dos atores envolvidos, solicitamos
que vote contra o PL 4330. Ou, então, que
vote pelo arquivamento do substitutivo. Contamos com vosso apoio aos direitos da classe trabalhadora.

MOBILIZAÇÃO

Chapa 1 vence eleição na
Fundação Itaú Unibanco

O

trabalhadores do ramo financeiro em 37 cidades, entende que o substitutivo ao Projeto
de Lei nº 4330, se aprovado como está proposto, vai estabelecer a maior reforma trabalhista precarizadora do país. Para uma regulação que respeite os direitos dos trabalhadores, é fundamental incluir as propostas
apresentadas pelas centrais sindicais. Ou
seja, igualdade de direitos; direito à informação prévia (sindicato e trabalhadores
devem ser consultados antes de possíveis

ANS aprova Novo FEAS
Agência Nacional de Saúde
(ANS) aprovou no último dia 23
o plano de saúde denominado Novo
FEAS (Fundo Economus de Assistência Social), aprovado pelo Conselho Deliberativo do Economus no início deste mês de julho.
Destinado aos assistidos e pensionistas do Economus, o Novo FEAS
prevê: custeio de 4,73% sobre benefícios totais de aposentados, com
piso de R$ 150,00, abrangendo o titular e seus dependentes diretos; cobertura médica/hospitalar semelhante
a do Plano PLUS; rede de prestadores idêntica ao do Plano PLUS; abrangência nacional mediante convênio
de reciprocidade com a CASSI. Segundo o Economus, após ajustes tec-
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nológicos, será aberto o processo de
adesão.
Federação se reúne
com Economus
A Federação dos Bancários de SP
e MS se reúne nesta quarta-feira, dia
31, com o Economus. Na pauta, o regulamento do Novo FEAS. A reunião,
que será com o superintendente do
Economus, Sérgio Iunes, foi solicitada pela Federação.
BB: prorrogação do PDA
Até o momento o Banco do Brasil
não respondeu ofício da Federação,
encaminhado no último dia 10 à DIREF com cópia à DIPES, onde reivindica a prorrogação do prazo de
adesão ao PDA (Plano de Desligamento de Aposentáveis), encerrado

no último dia 12. O pedido da Federação foi reafirmado pelo presidente
do Sindicato, Jeferson Boava, em
reunião com o BB, no último dia 16,
quando se discutiu a reestruturação
da Dirao (Diretoria de Reestruturação
de Ativos Operacionais), a nova GDP
(Gestão de Desempenho Profissional),
faltas de greve, PSO, SACR (remoção),
saúde e previdência. Os representantes do BB assumiram compromisso em verificar. Até agora permanecem mudos.
O novo FEAS é uma reivindicação
dos funcionários oriundos do Banco
Nossa Caixa. Todos que podem aposentar hoje não tinham assegurados,
no futuro, assistência médica mais
justa.

Adesão ao plano odontológico do HSBC até dia 15
HSBC abriu o prazo de adesão ao plano odontológico, que se estende até o dia 15 de agosto. O funcionário poderá optar entre três
operadoras: Interodonto, Odontoprev e Amil Dental. A adesão deve ser realizada por meio de formulário “RH – Plano Odontológico”
disponível na intranet. Acesse “aplicativos, workflow, SWE, escolher o formulário de adesão, alteração ou cancelamento”.
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Caixa Federal assume compromisso em
registrar ponto e pagar extra em Feirão
Superintendência Regional Campinas da Caixa Federal, em ofício
encaminhado ao Sindicato no último
dia 16, informa que serão pagas as horas extras aos empregados (técnico
bancário novo e assistente) que prestarem serviços no denominado “Salão Auto Caixa”. A SR Campinas informa, além dos nomes dos empregados, que o ponto (jornada) será registrado. O evento citado ocorreu
em Campinas no último dia 20, sábado. A comunicação da Caixa Federal não é gratuita. A nova postura
da SR Campinas foi adotada após o
Ministério Público do Trabalho de
Campinas (MPT) determinar que a
instituição financeira federal se manifeste “fundamentadamente” sobre
a denúncia do Sindicato, apresentada no dia 4 de março último, referente
a convocação de empregados para
prestarem serviços, sem remuneração, em feirões realizados em dois finais de semana: dias 23 e 24 de fevereiro último e dias 2 e 3 de março
último.
O procurador Everson Carlos Rossi, que instaurou procedimento pre-
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paratório com objetivo de verificar a
existência de lesões nos direitos coletivos dos trabalhadores, no dia 5 de
junho último, determinou ainda que
a Caixa Federal, caso confirme o trabalho aos domingos, apresente autorização do Ministério do Trabalho e
Emprego, bem como a relação de gerentes convocados e o respectivo pagamento das horas extras. Inclusive
o Sindicato protocolou, no mês passado, informação sobre trabalho extra durante o 9º Feirão Caixa da Casa
Própria, realizado entre os dias 14 e
16 de junho último.
Trabalho gratuito
Para o citado feirão realizado em
fevereiro, foram convocados 100 gerentes para prestarem serviços em 28
lojas de venda de carros em oito cidades da região: Campinas, Americana, Hortolândia, Santa Bárbara,
Indaiatuba, Sumaré, Jundiaí e Valinhos. Para o feirão realizado em março, foram convocados 10 gerentes
para trabalharem em quatro lojas de
vendas de carros. Nas duas convocações, duas irregularidades: 1) trabalho aos sábados e domingos (a

jornada do bancário é de 6h de segunda-feira a sexta-feira); 2) jornada
extra sem registro, sem controle de
horário. Em resumo, imposição de
trabalho gratuito.
Avaliação
A prática da Caixa Federal, até o
último dia 16, desrespeitava não
apenas a legislação, mas também a
norma interna RH 035-025, que proíbe a realização de hora extra para
quem ocupa cargos comissionados
(gerentes) e estabelece pagamento
de horas extras para quem trabalha
aos sábados. “De fato, após a denúncia do Sindicato ao MPT, a Caixa Federal mudou sua postura. Houve
avanço. Porém, não completamente.
O Sindicato luta para que todos os
empregados registrem o ponto todos
os dias e a Caixa Federal pague a jornada extra, independente de ser realizada durante ou no final de semana. Aliás, o fato da Caixa Federal argumentar que não paga extra para gerente porque esse empregado comissionado não registra o ponto, é inaceitável, ilegal”, destaca o presidente do Sindicato, Jeferson Boava.

CAIXA FEDERAL

Paralisação exige melhores condições de trabalho em Itapira
iante da postura da Caixa Federal em não resolver os problemas
apontados, o Sindicato coordenou
paralisação dos serviços na agência
de Itapira, no último dia 22, no período das 7h às 13h30. Resultado: no
mesmo dia uma equipe de manutenção reparou o sanitário feminino,
que estava interditado pela CIPA devido a possibilidade do forro de ges-
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so desabar em decorrência de infiltrações. “ A falta de condições de trabalho, no entanto, não se resume ao
sanitário que estava fechado. Falta sanitário para clientes – hoje empregados e clientes usam o mesmo espaço
- e os alvarás da prefeitura e do Corpo de Bombeiros estão irregulares,
vencidos. Sem falar nas históricas infiltrações”, destaca o diretor regional

do Sindicato em Mogi Guaçu, Vagner
Mortais.
Segundo ele, a Caixa Federal “trata com descaso a agência de Itapira”.
O Sindicato já cobrou da Caixa Federal a regularização de todos os
problemas levantados. Inclusive, tempos atrás, paralisou os serviços para
exigir reparo no aparelho de ar condicionado.

Tire suas dúvidas
Afastamento do trabalho
via INSS: auxílio-refeição
Muitos bancários questionam em nosso plantão jurídico se eventual afastamento perante o INSS
acarretará na supressão do auxílio refeição e alimentação fornecido pelo Banco.
Primeiramente, cumpre esclarecer que a legislação não prevê o fornecimento do auxílio refeição
ou alimentação aos trabalhadores, sendo este um
benefício específico da Convenção Coletiva de Trabalho.
A Convenção Coletiva de Trabalho assinada
pelo Sindicato dos Bancários de Campinas prevê
no parágrafo segundo da cláusula décima quarta,
que o pagamento do auxílio refeição é realizado até
o décimo quinta dia de afastamento por doença ou
acidente do trabalho. Vejamos sua transcrição:
“O auxílio refeição será concedido, antecipada
e mensalmente, até o último dia útil do mês anterior ao benefício, à razão de 22 (vinte e dois)
dias fixos por mês, inclusive nos períodos de
gozo de férias e até o 15º (décimo quinto) dia
nos afastamentos por doença ou acidente de
trabalho. Nos casos de admissão e de retorno
ao trabalho do empregado no curso do mês o
auxílio será devido proporcionalmente aos
dias trabalhados. Em qualquer situação não caberá restituição dos tíquetes já recebidos.”
No que se refere ao auxílio cesta alimentação,
a norma coletiva prevê no parágrafo terceiro da cláusula décima quinta, que o empregado afastado por
acidente do trabalho ou doença, tem direito à cesta alimentação, por um prazo de cento e oitenta dias,
contados do primeiro dia de afastamento, conforme transcrição abaixo:
“O empregado afastado por acidente do trabalho
ou doença, faz jus à cesta alimentação, por um
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do
primeiro dia de afastamento do trabalho.”
Assim, o auxílio refeição é mantido pelos primeiros quinze dias de afastamento e o auxílio alimentação é fornecido pelo prazo de cento e oitenta
dias de afastamento. Depois de decorridos esses
prazos, se mantido o afastamento, os bancários não
mais receberão o benefício.
Na hipótese do Banco descumprir seu direito, denuncie tal fato ao sindicato, que serão tomadas
as providências administrativas e judiciais contra
o Banco.
Fernando José Hirsch, advogado do
Departamento Jurídico do Sindicato

C A M PA N H A

Bancários do HSBC param contra demissões, em Mogi Guaçu
Júlio César Costa

s bancários do HSBC em Mogi Guaçu paralisaram os serviços no último
dia 25 (foto), no período das 7h às 12h,
retardando a abertura da agência ao público em 1h, para protestar contra as demissões e exigir melhores condições de
trabalho; entre outros pontos, fim do compartilhamento de agências, da rotatividade e metas abusivas. Durante a manifestação, os diretores do Sindicato discutiram
o resultado da rodada de negociação realizada no último dia 2 - os sindicatos voltaram a se reunir com o banco inglês nesno último dia 30.
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Em 2012, o HSBC fechou 1.002 postos de trabalho no país; somente em Curitiba, onde está localizada a matriz do

O BANCÁRIO

Banco, foram demitidos 250 funcionários de janeiro à maio deste ano. “Sem falar no processo de terceirização, da pre-

carização do trabalho. Segundo dados do
Dieese, os correspondentes bancários
cresceram 600% em período recente”,
destaca o diretor do Sindicato, Danilo Anderson. Em relação às condições de trabalho, observa o diretor Danilo, o HSBC
instaurou a prática do compartilhamento
de agências, determinando que um funcionário administrativo seja responsável
por duas e até três agências. “Para agravar ainda mais as condições de trabalho,
o banco inglês exige metas inatingíveis,
que provocam o adoecimento de funcionários”.
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Garanta seu convite para 7ª megafesta até dia 23
Júlio César Costa

7ª Megafesta dos Bancários será
realizada no dia 31 de agosto (sábado), no período das 12h às 19h, no
Clube. Os convites, exclusivos de sindicalizados e dependentes, devem ser
reservados entre os dias 1º e 23 de
agosto, apenas no site no Sindicato:
www.bancarioscampinas.org.br.
Convite: Nominal, intransferível e extensivo aos dependentes cadastrados
do bancário/aposentado sindicalizado.
Cartela: Na apresentação do convite
na portaria do Clube, entregue 1 quilo de alimento (por pessoa), exceto
sal. Serão fornecidas cartelas para

tela). A reserva do convite deve ser
feita pelo bancário sindicalizado. O
convite, limitado a dois por bancário
sindicalizado, não será vendido na
portaria do Clube.
Ação solidária – Os alimentos arrecadados serão doados a entidades beneficentes.
Comemore o Dia do Bancário (28
de agosto) com sua família e colegas.
Transforme o dia 31 de agosto, numa
grande confraternização. Música ao
vivo e vários brinquedos.

A

consumo. Sem custo algum.
Bancário solteiro: tem direito a levar
um acompanhante, desde que infor-

me previamente o sindicato (para inserção do nome no convite).
Convidado: R$ 40,00 (entrada e car-

OBS – O Clube estará fechado no dia
1º de setembro (domingo).

CLUBE

Júlio César Costa

Bradesco Indaiatuba vence Campeonato de Soçaite

Bradesco Indaiatuba, campeão

time Bradesco Indaiatuba sagrou-se campeão do Campeonato de Férias de Futebol Soçaite dos
Bancários de Campinas e Região ao
derrotar nos pênaltis (2 a 1) o Bra-
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Bradesco Câmbio, vice

desco Câmbio, em rodada final no
último dia 27, no Clube. O time Santander Castelo ficou em terceiro lugar ao derrotar o time Santander
Ceasa por 3 a 2.

Pedro Gil (Santander Castelo),
Luis Henrique da Silva (Bradesco
Câmbio) e Fabrício Junior (Bradesco Indaiatuba) foram os artilheiros
do Campeonato.

Iniciado no último dia 16, o
Campeonato reuniu 14 times, com
jogos disputados durante a semana,
no período noturno. Veja no site o resultado final.

AMERICANA

ESPORTES

BB Centro é campeão de Torneio em Americana
Júlio César Costa

Diretor José Carlos é eleito presidente do Comsaúde

time do Banco do Brasil/Centro
(foto) sagrou-se campeão do Torneio
de Futebol Soçaite dos Bancários de
Americana ao derrotar o time do Bradesco
Câmbio Campinas por 3 a 0, na final realizada no último dia 29 de junho, no Sport
& Beer. O time do Santander URB ficou
em terceiro lugar ao derrotar o Bradesco
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Sumaré por 5 a 2. O artilheiro do Torneio,
que reuniu oito times, foi Guilherme Augusto Eugênio (dependente de Lindimar
Eugênio do BB). Na categoria goleiro
menos vazado, empate: Lucas Homero
Santile (convidado do BB Centro Americana) e Guilherme Mota Penteado (convidado do Bradesco Câmbio Campinas).

diretor regional de Americana, José
Carlos, assumiu a presidência do
Conselho Municipal de Saúde (Comsaúde), no último dia 1º. O cargo é rotativo durante a gestão (biênio 2012-14); no ano
passado, José Carlos assumiu a vice-presidência. O Comsaúde tem como objetivo
atuar na formulação de estratégias da po-
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lítica de saúde, e no controle da execução
da política de saúde, incluídos seus aspectos econômicos e financeiros.
No último dia 11, a Comsaúde se reuniu com o prefeito Diego De Nadai (foto).
Na pauta, estrutura do Conselho e setor de
urgência e emergência do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi.

