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Sem ar-condicionado Itaú fecha em Campinas,
Hortolândia, Americana, Amparo e Indaiatuba

DD iante do calor infernal e da
falta de aparelhos de ar-con-

dicionado, o Sindicato coorde-
nou paralisação dos serviços na
agência Glicério do Itaú em Cam-
pinas, no último dia 5. Em Hor-
tolândia e Americana as agên-
cias Centro e Iacanga/Molon, res-
pectivamente, fecharam nos dias
4 e 5 pelo mesmo problema; em
Amparo (Centro) e Indaiatuba
(Jardim Califórnia) a paralisação
aconteceu no último dia 6

Apesar da alta lucratividade –
R$ 15,7 bilhões em 2013 – o Itaú
trata com total descaso as questões
relacionadas ao ambiente de tra-
balho. “Nos últimos dias, mais de
10 agências apresentaram falha no

sistema de ar-condicionado na
base do Sindicato; no país, o pro-
blema atinge mais de 300 agên-

cias. Na agência Glicério, por
exemplo, os aparelhos estavam
funcionando com 20% da capa-

cidade de refrigeração. O que é um
absurdo, frente a uma temperatura
de 36,5 graus centígrados, regis-
trada no dia 5”. Além de não res-
peitar funcionários e clientes, o
patrocinador da Seleção Brasilei-
ra de Futebol ainda demite. Em
2013, a lucratividade foi alta, as-
sim como as demissões: 2.734
postos de trabalho fechados.

Como o problema com apare-
lhos de ar-condicionado não é
restrito do Itaú, a pressão do Sin-
dicato tem levado outros bancos
a montar equipes emergenciais
para amenizar o problema. Menos
mal. O Sindicato, no entanto,
está acompanhando. Se o proble-
ma persistir, denuncie.

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

Falta de funcionários intensifica trabalho

NNa Campanha do ano passado
o Banco do Brasil concordou

em contratar três mil novos fun-
cionários até o próximo dia 31 de
agosto (cláusula quinquagésima).
A conquista, no entanto, não está
equacionando os problemas re-
sultantes da falta de pessoal. Isso
porque a rigidez dos critérios ado-
tados acaba não contemplando as
unidades que mais carecem de
funcionários. “O que é totalmen-
te injusto”, avalia o presidente
do Sindicato, Jeferson Boava. E ex-
plica: “nas unidades e setores,
dado o quadro reduzido, o traba-
lho é intenso todo dia. Não bas-
tasse esse ritmo frenético e des-
gastante, questões negociadas en-
tre os sindicatos e o Banco do Bra-
sil ficam comprometidas. É o caso
da remoção via Sacr. A cada pe-

ríodo de um ano e meio, o fun-
cionário pode solicitar a remoção.
Porém, a falta de pessoal, trava o
sistema em determinadas depen-
dências, impossibilita a transfe-
rência. O que requer uma reava-
liação dos critérios de remoção”.

Faltas abonadas
O presidente do Sindicato

aponta outro problema decorren-
te do quadro reduzido de pessoal:
o gozo das cinco faltas abonadas.
Diante da situação atual, torna-se
impraticável exercer o direito, ob-
rigando assim o funcionário até a
optar pela venda das faltas. Sem
falar que compromete também o
gozo de férias. E mais: a intensifi-
cação do trabalho gera o adoeci-
mento/afastamento, agravando
ainda mais a falta de funcionários.
Para Jeferson Boava, a contratação

deve ser definida regionalmente e
não no âmbito das diretorias. “A
dotação por diretoria não detecta
o real problema, que está nas
unidades. O que não atende os
funcionários que, além de traba-
lhar de forma acelerada, são co-
brados para cumprir as metas.
Vale citar como exemplo o que
ocorre na PSO, onde a remodela-
ção do sistema de abastecimento
dos caixas eletrônicos, sem a con-
tratação de funcionários, aumen-
tou o volume de serviços”. 

Estoque negativo
Outra prova da falta de fun-

cionários no BB é o saldo do esto-
que de emprego, que está negati-
vo. No período de um ano (junho
de 2012 e 2013), manteve-se cer-
ta estagnação no quadro de fun-
cionários, apresentando um saldo

negativo de 276 postos no período.
Ampliar rede

de atendimento
Aliada a falta de pessoal, o

Banco do Brasil não está inserido
efetivamente na periferia, nos
bairros mais distantes do centro da
cidade.“É preciso ampliar a rede
de atendimento, mas com a ins-
talação de novas agências e não
Banco Postal ou correspondente
bancário. Para ilustrar, em Cam-
pinas duas regiões não contam
com o Banco do Brasil de forma
efetiva: Ouro Verde e Campo Gran-
de. É fundamental ampliar no
Ouro Verde e abrir novas unidades
no Campo Grande. O que vai pro-
porcionar um atendimento melhor,
que é a função de um Banco pú-
blico”, destaca o presidente do
Sindicato. 

Itaú Glicério fechada

Júlio César Costa
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CC O N Q U I S T AO N Q U I S T A

Bradesco, Santander e Itaú antecipam pagamento da PLR

OO s três maiores bancos priva-
dos já confirmaram que o pa-

gamento da Participação nos Lu-
cros e Resultados (PLR) será an-
tecipado. O Bradesco pagou no úl-
timo dia 7; o Santander credita no
dia 20 e o Itaú no dia 27; a data-
limite, prevista na Convenção

Coletiva de Trabalho (CCT), é 3 de
março. No final de janeiro, vale
lembrar, o Sindicato enviou ofício
à Fenaban reivindicando o paga-
mento antecipado da segunda e
última parcela da PLR (inclusive
da Parcela Adicional)

Segundo estabelece a Conven-

ção Coletiva de Trabalho (CCT), a
segunda parcela equivale a dife-
rença entre 90% do salário mais
R$1.694,00, com teto de R$
9.087,49 (regra básica) e os valo-
res pagos em outubro do ano pas-
sado a título de primeira parcela
(54% do salário mais R$ 1.016,00,

com teto de R$5.452,49; regra
básica). A Parcela Adicional equi-
vale a 2,2% do lucro líquido, com
teto de R$ 3.388,00 (a primeira
parcela correspondeu a 2,2% do
lucro líquido do primeiro semes-
tre de 2013, limitado a R$
1.694,00; regra básica).

CC U R S OU R S O

Ações contra a
violência à mulher

AAAssociação de Promotoras Legais
Populares “Cida da Terra” de Cam-

pinas e Região, em parceria com o Sin-
dicato, irá promover curso de formação.
As aulas serão ministradas na sede do
Sindicato, no período de 19 de março
a 24 de setembro, das 19h às 21h, sem-
pre às quartas-feiras. As bancárias in-
teressadas devem se inscrever até o dia
14 (sexta-feira), via e-mail para presi-
dencia@bancarioscampinas.org.br. O
curso, que é gratuito, aborda os se-
guintes temas: noções básicas de Di-
reito; Lei Maria da Penha; e formação
de mulheres para ações contra a vio-
lência à mulher. 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

Ômega 3 - 1000mg 60 cap. R$ 25,00 R$ 35,71

Dê Viter (Vit. D. gts) 20 ml R$ 15,93 R$ 24,50

Pantoprazol 40 mg 28 cap. R$ 37,02 R$ 92,54

Imecap Hair 60 caps R$ 49,90 R$ 71,29

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

Aviso: preços válidos até o dia 17 de Fevereiro de 2014

CC A I X AA I X A FF E D E R A LE D E R A L

Chapa 1 vence eleição para Conselho de Usuários do Saúde Caixa

AAChapa 1 “Movimento pela
Saúde”, que contou com

apoio da diretoria do Sindicato,
venceu a eleição para o Conselho
de Usuários do Saúde Caixa com
42,97% dos votos válidos, reali-
zada entre os dias 27 e 31 de ja-
neiro último. A diretora Lilian
Minchin, que integrou a Chapa 1,
foi eleita suplente.

O resultado foi proclamado no
último dia 4, em Brasília. O pro-

cesso de apuração foi eletrônico.
A Chapa 4, “Novo Rumo Saúde
Caixa”, ficou em segundo lugar
com 19,22% do total de votantes,
seguida pelas outras concorrentes:
17,12% (Chapa 5 - “Saúde Caixa
- Nosso Bem-Estar”); 11,10% (Cha-
pa 2 - “Saúde Caixa Padrão Fifa”);
e 9,59% (Chapa 3 - “Levando
Saúde para Todo o Brasil”).

A chapa “Movimento pela Saú-
de” é formada pelos seguintes

membros: titulares (Adeir José da
Silva/MG (aposentado), Alexan-
dro Tadeu do Livramento/SP, Iva-
nilde Moreira de Miranda/SP, Pau-
lo Roberto Borges de Lima/CE e Va-
nessa Sobreira Pereira/DF) e su-
plentes (Álvaro Roberto de Figuei-
ró Murce/RJ (aposentado), Antônio
Abdan Teixeira Silva/DF, Ivoneide
Gomes Brandão/PE, Lilian Min-
chin/SP e Tiago Vasconcelos Pe-
droso/RS).            Fonte: Contraf-CUT,

EE S P O R T ES P O R T E

Aula gratuita de
tênis no Clube

NN esta sexta-feira (14) e sábado
(15) serão ministradas mais

duas aulas (gratuitas) de tênis de
quadra no Clube, iniciadas nos
dias 7 e 8. O objetivo é saber se o
bancário tem interesse na prática
desta modalidade esportiva. Não
é necessário fazer inscrição, bas-
ta comparecer no Clube nos ho-
rários programados. Caso o ban-
cário queira continuar o apren-
dizado, basta solicitar ao profes-
sor os horários e custo.
Dia e horário
14 de fevereiro (sexta-feira): 19h
às 20h.
15 de fevereiro (sábado): 14h às
16h.

71ª Caminhada e 14ª Pedalada Noturna da Lua Cheia

AA71ª Caminhada e 14ª Pedalada Noturna da Lua Cheia serão realizadas no neste sábado, dia 15.
Percurso: 14 km. Saída: Feijão com Tranqueira, às  18h, em direção ao Bar do Vicentão na Fazenda

Santa Maria. Antes do retorno, jantar: caldos e porções. Informações: (19) 3386-0079 e 99712-9527,
com Eduardo Gomez. Se chover, não haverá caminhada/pedalada.



Ti re  suas  dúv i das
Jur íd ico

PLR para afastado

Pergunta: Fiquei afastado pelo
INSS por três meses durante o
ano de 2013. Gostaria de saber se
tenho direito ao recebimento in-
tegral da PLR referente ao citado
ano.
Resposta: Nos termos da Con-
venção Coletiva sobre PLR
2013/2014, os empregados afas-
tados por doença, acidente de tra-
balho ou licença maternidade,
não podem ter o período de afas-
tamento desconsiderado para o
cálculo da Participação nos Lucros
e Resultados.

Assim, os empregados admiti-
dos até 31/12/2012, em efetivo
exercício em 31/12/2013, devem
receber integralmente a PLR, in-
dependentemente da ocorrência
de afastamentos pelo INSS du-
rante o ano de 2013. 

Já os empregados admitidos
após 01/01/2013, em efetivo exer-
cício em 31/12/2013, devem re-
ceber a PLR de forma proporcio-
nal aos meses trabalhados, sen-
do que, também neste caso, o pe-
ríodo de afastamento será consi-
derado como de efetivo trabalho.

Leandro T. S. Souto Maior,
advogado do Departamento

Jurídico do Sindicato
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Ministério da Justiça promete medidas
para evitar mortes em assaltos a bancos

AA secretária nacional de Segu-
rança Pública (Senasp) do

Ministério da Justiça, Regina Miki,
anunciou no último dia 30 de ja-
neiro que irá apresentar ao mi-
nistro José Eduardo Cardozo pro-
posta para criação de um grupo de
trabalho para discutir medidas
que evitem mortes durante assal-
tos a bancos.

O anúncio da secretária foi
feito durante reunião com a Con-
traf-CUT e Confederação Nacional
dos Vigilantes (CNTV), que apre-
sentaram a pesquisa nacional de
mortes em assaltos envolvendo
bancos (65 em 2013). Segundo Re-

gina Miki, o grupo de trabalho
deve contar com a participação
das duas confederações de traba-
lhadores e da Febraban. Para a se-
cretária, em duas ou três reu-
niões será possível definir pro-
postas eficazes para proteger a
vida das pessoas.

Pesquisa
A pesquisa, elaborada pela

Contraf-CUT e CNTV com base
em notícias da imprensa e apoio
técnico do Dieese, apontou um
crescimento de 14% nas mortes
em relação ao ano de 2012. As
principais ocorrências (49%) fo-
ram a “saidinha de banco”, que

provocou 32 mortes, o assalto a
correspondentes bancários (22%),
que matou 14 pessoas, e o assal-
to a agências (12%), que tirou a
vida de oito pessoas. Houve tam-
bém mortes em assaltos a caixas
eletrônicos (6), abastecimento de
caixas eletrônicos (3) e assaltos a
postos de atendimento (2). Os
clientes foram as maiores víti-
mas (36/55%), seguidos de vigi-
lantes (10), transeuntes (5) e po-
liciais (7). Dois bancários também
foram mortos, além de outras cin-
co pessoas, vítimas, sobretudo, de
balas perdidas em tiroteios.

Fonte: Contraf-CUT

EE D U C A Ç Ã OD U C A Ç Ã O

Itaú prorroga prazo de inscrição
para bolsa de estudo até dia 14

OO Itaú prorrogou o prazo de
inscrição para bolsa de es-

tudo (auxílio-educação) até
sexta-feira, dia 14; o prazo inicial
encerrou no último dia 31. A me-
dida atende pedido dos sindica-
tos.

A partir deste ano, a bolsa vale
também para a segunda gradua-
ção e pós-graduação (cursos pre-

senciais e reconhecidos pelos
MEC). A ampliação da bolsa foi
conquistada pelos sindicatos du-
rante negociação realizada no
dia 17 de outubro do ano pas-
sado.

Serão distribuídas 5.500 bol-
sas (cinco mil para funcionários
do Banco, sendo mil preferencial-
mente para portadores de defi-

ciências especiais; e 500 para os
trabalhadores das demais empre-
sas da holding).

A bolsa corresponde até 70%
do valor da mensalidade, limi-
tado ao máximo de R$ 320,00. Os
bancários contemplados recebe-
rão 11 parcelas. A inscrição deve
ser feita pelo portal RH no site do
Itaú.

SS A N T A N D E RA N T A N D E R

Vote Stela para o Comitê
de Investimentos

TT ermina neste sábado, dia
15, a eleição das diretorias

financeira e administrativa e do
Comitê de Investimentos do
Banesprev (Fundo Banespa de
Seguridade Social), iniciada
no último dia 1º. A diretora fi-
nanceira do Sindicato, Stela, é
candidata ao Comitê de Inves-
timentos. Além da diretoria
do Sindicato, Stela conta com
apoio do Sindicato dos Bancá-

rios de São Paulo, Contraf-
CUT, Fetec-SP e da Federação
dos Bancários de SP e MS.

Stela integra a chapa “Ba-
nesprev Somos Nós” que tem a
seguinte formação: Walter Oli-
veira (diretoria financeira), Shi-
suka Sameshima (diretoria ad-
ministrativa), Márcia Campos
e Stela (Comitê de Investi-
mentos). Vote em Stela. Vote
em quem você conhece.

Júlio César Costa



AACâmara Municipal de Cam-
pinas realiza sessão solene

em homenagem aos 60 anos do
Sindicato no mesmo dia de sua
fundação: 27 de fevereiro. A so-
lenidade será no plenário da Câ-
mara, a partir das 19h. A iniciati-
va da sessão na Câmara foi pro-
posta pelo diretor do Sindicato e
vereador André von Zuben. Par-
ticipe. Você, bancário, financiário
ou cooperavitário, é o principal
convidado.

Programação:
60 anos

11 de fevereiro: 30 anos de fundação
da subsede de Amparo. Ato político-
cultural.
27 de fevereiro: Fundação do Sindi-
cato. Sessão solene na Câmara dos

Vereadores de Campinas.
2 e 4 de março: Carnaval no Clube.
13 de março: Comemoração: Dia da
Mulher (8 de março).
20 de março: Apresentação da peça
“Carne”, da Kiwi Companhia de Tea-
tro.
28 de março: Ato político-cultural
em São João da Boa Vista (subsede).
5 de abril: Ato político-cultural em In-
daiatuba (subsede).
12 de abril: Atividades esportivas.
24 de abril: Debate. Saúde dos Ban-
cários: perspectivas e desafios.
25 de abril: Ato político-cultural em
Valinhos/Itatiba (subsedes).
8 de maio: Ato político-cultural em
Paulínia (subsede).
15 de maio: Debate. Reestruturação
do Sistema Financeiro: para onde
caminham os bancos.

22 de maio: Debate. Movimentos so-
ciais: representação política.
31 de maio: Ato político-cultural em
Mogi Guaçu (subsede).

7 de junho: Ato político-cultural em
Americana (subsede).
30 de agosto: Comemoração do Dia
do Bancário (28/8).

Câmara homenageia Sindicato dia 27

Júlio César Costa

BI/seebc


