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CC A M P A N H AA M P A N H A

Conferência nacional define Campanha

AACampanha Nacional 2014 en-
tra neste mês de julho na

fase final de construção da pauta
de reivindicações da categoria. En-
tre os dias 25 e 27, em Atibaia, o
Comando Nacional dos Bancá-
rios realiza a 16ª Conferência Na-
cional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro, fórum onde serão dis-
cutidas as propostas encaminha-
das pelas conferências estaduais
e interestaduais e definida a cha-
mada a minuta de reivindicações
a ser entregue à Fenaban. A data-
base (mês de renovação do acor-
do coletivo) dos bancários é 1º de
setembro.

Em preparação à Conferência
Nacional, a Federação dos Ban-
cários de SP e MS, da qual o Sin-
dicato é filiado, realizou Confe-
rência Interestadual em Itanhaém
nos dia 29 e 30 de maio último.
Neste fórum, os bancários defini-
ram as prioridades da Campa-
nha: manutenção do nível de em-
prego, saúde, segurança e au-
mento real e PLR. Antes da Inte-
restadual, a Federação promoveu
três Encontros Regionais de Ban-
cários (Erban), durante o mês de
abril em Caraguatatuba. A dire-
toria do Sindicato participou do
terceiro e último Erban, realizado
no dia 25 daquele mês. Para sub-
sidiar a Conferência de Itanhaém,

entre os dias 12 e 23 de maio, o
Sindicato realizou a Consulta da
Campanha, momento em que os
bancários apresentaram suas su-
gestões para a pauta de reivindi-
cações. Além das prioridades ci-
tadas acima, a Conferência de
Itanhaém referendou o formato de
Campanhas anteriores; ou seja,
unitária, mesa única de negocia-
ção com a Fenaban nas questões
gerais e mesas específicas com os
bancos públicos, em rodadas si-
multâneas.

Cabe destacar que a Interesta-
dual aprovou o Protocolo de Com-

bate às Metas Abusivas (propos-
to pelo Sindicato na Conferência
de 2013 e reapresentado neste
ano). No item segurança, a Inte-
restadual decidiu propor a ex-
tensão do projeto-piloto aplicado,
no momento, em Recife, Jaboatão
dos Guararapes e Olinda (PE),
para todo o país. Esse projeto é
uma conquista da Campanha de
2012, formalizado em maio de
2013, entre a Fenaban, Contraf-
CUT e Sindicato de Pernambuco.
A Conferência de Itanhaém reuniu
200 delegados (153 homens e 47
mulheres); desse total, 20 repre-

sentaram os bancários de Campi-
nas e Região.

Comando Nacional: 
Reunião e seminário

O Comando Nacional dos Ban-
cários, do qual o Sindicato faz par-
te, se reuniu na manhã do último
dia 17, em São Paulo. No mesmo
dia, no período da tarde, Coman-
do Nacional dos Bancários e Fe-
naban participaram do seminário
“Novas tendências em tecnologia”,
no Hotel Intercontinental, na ca-
pital paulista. A realização do se-
minário foi um compromisso ne-
gociado na Campanha 2013.

Conferência Interestadual em Itanhaém, organizada pela Federação dos Bancários de SP e MS

Sindicatos e financeiras iniciam negociação

AA Federação Nacional de Insti-
tuições de Crédito, Financia-

mento e Investimento (Fenacrefi)
informou no último dia 16, du-
rante a primeira rodada de nego-
ciação, que ainda não tem uma
contraproposta fechada para duas
prioridades apresentadas pelos

sindicatos no dia 30 de junho, data
da entrega da pauta de reivindi-
cações: aplicação imediata do
reajuste de 6,07% e implantação
de PLR adicional.

O índice de reajuste, cabe es-
clarecer, corresponde a inflação
medida pelo INPC entre 1º de ju-

nho de 2013 a 31 de maio deste
ano.

PLR: GT
No que refere a PLR adicional,

os sindicatos e a Fenacrefi con-
cordaram em criar um grupo de
trabalho. Nos próximos dias, serão
definidas as datas de mais duas

rodadas.
Na pauta de reivindicações,

entre outros pontos, aumento real,
fim das metas abusivas, PCS, PLR
e unificação da data-base com a
categoria bancária; hoje a data-
base dos financiários é 1º de ju-
nho, os bancários, 1º de setembro.

Júlio César Costa
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SS A Ú D EA Ú D EEDITAL
Eleições de Delegados Sindicais

CEF 2014/2015
1. O  Sindicato dos Bancários Campi-
nas e Região, por seu presidente, co-
munica a todos os empregados da Cai-
xa Econômica Federal dos municípios
de sua base territorial, a abertura de
processo eleitoral para delegado sin-
dical da Caixa Econômica Federal, de
acordo com o seguinte cronograma:
1.1 As Inscrições deverão ser realiza-
das do dia 22 de Julho de 2014 a 25
de Julho de 2014.
1.2 A eleição será realizada nas Uni-
dades, de 28 de Julho de 2014 a 31 de
Julho de 2014.
1.3 O mandato dos Delegados eleitos
se iniciará em 1º de agosto de 2014 e
se encerrará em 31 de Julho de 2015.

Campinas 21 de Julho de 2014
Jeferson Rubens Boava

Presidente

Em agosto, aulas de
Lian Gong no Sindicato

DD urante o mês de agosto serão
ministradas aulas gratuitas de

Lian Gong na sede do Sindicato e no
Clube dos Bancários. Iniciativa do De-
partamento de Saúde, as aulas serão
aplicadas pela instrutora Aurora Yos-
hiko Seno Mourão (aposentada da
Caixa Federal). Na sede do Sindica-
to, sempre às quartas-feiras; no Clu-
be, aos sábados. O horário é o mes-
mo nos dois locais: 9h da manhã. Se-
gundo a instrutora, Lian Gong são
exercícios elaborados pelo médico or-
topedista Zhuang Y. Ming e visam pre-
venir e tratar dores no corpo, res-
taurando sua movimentação natural.
As aulas podem ser praticadas por
pessoas de qualquer idade.

Adoecidas do Bradesco
prestam depoimentos no MPT

TT rês bancárias adoecidas, in-
dicados pelo Sindicato, pres-

taram depoimento durante au-
diência no Ministério Público do
Trabalho (MPT) de Campinas, no
último dia 1º, sobre a decisão do
Bradesco em não emitir CAT (Co-
municação de Acidente de Tra-
balho).

Segundo o diretor de Saúde do
Sindicato, Gustavo Frias, os de-
poimentos foram chocantes. “As
bancárias descreveram as péssi-
mas condições de trabalho em que
foram submetidas, prática de as-
sédio moral e traumas provocados
por assaltos. Inclusive, uma delas,
reabilitada pelo INSS com
Ler/Dort grau 3, não escapou da
exploração. A bancária foi obri-
gada a carregar caixas pesadas e
trabalhar com digitação em com-
putador e máquina de escrever
por vários dias até se acidentar no-
vamente e romper um tendão”.

A audiência no MPT é mais

um desdobramento da denúncia
apresentada pelo Sindicato, em
2005, sobre a recusa do Bradesco
em não emitir CAT para funcio-
nários que sofreram acidentes ou
adoeceram em decorrência do
trabalho. O Sindicato também
denunciou que o Bradesco não
emite CAT nos casos de sequestros
e assaltos. Inclusive, foram ane-
xadas à denúncia várias CAT emi-
tidas pelo Sindicato, em substi-
tuição ao papel do Bradesco.

Antes da audiência do último
dia 1º, o MPT intimou o Brades-
co a apresentar as CAT emitidas
nos últimos três anos na região de
Campinas. O Bradesco, no en-
tanto, se limitou em apresentar
nove CATs. Diante desse descaso,
em audiência no dia 22 de abril
deste ano, o MPT propôs ao Bra-
desco a assinatura de um Termo
de Compromisso de Ajustamento
de Conduta (TAC), com a seguin-
te redação: Emitir a comunicação

de acidente de trabalho (CAT),
observando-se o seu correto preen-
chimento, sempre que houver le-
são à integridade física ou mental
dos trabalhadores, sejam nos ca-
sos de acidente de trabalho típicos,
doenças do trabalho ou acidentes
de trajeto, confirmados ou objeto
de suspeita, mesmo que não haja
afastamento do trabalho, nos ter-
mo do art. 168 da CLT”. 

O MPT estabeleceu prazo de 30
dias. Mesmo assim, o Bradesco
não assinou a TAC. Frente a recusa
do Bradesco em equacionar esse
grave problema, o MPT poderá in-
gressar ação civil pública.

Para o diretor de Saúde, Gus-
tavo Frias, o Sindicato acompanha
o caso e pretende encaminhar os
depoimentos prestados no último
dia 1º como denúncia à SA8000
(norma internacional de avaliação
da responsabilidade social), cuja
certificação o Bradesco obteve
em 2012.

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

Eleição de delegados sindicais: inscrição a partir do dia 22

OO s empregados da Caixa Fe-
deral elegem entre os dias 28

e 31 deste mês de julho os dele-
gados sindicais. O período de ins-
crição abre nesta terça-feira, dia
22, e estende até o dia 25 (veja edi-
tal nesta página).

Participe. O delegado sindical
é o representante do Sindicato
dentro do local de trabalho. Entre
outras atribuições, manter conta-

to permanente com todos os em-
pregados lotados na unidade em
que foi eleito representante, dis-
cutir com os empregados quais fer-
ramentas utilizar visando a me-
lhoria das condições de trabalho,
repassar as reivindicações dos
empregados ao Sindicato e parti-
cipar de atividades sindicais.

Como esclarece o diretor Mar-
celo Lopes de Lima, “hoje, o adi-

tivo à Convenção Coletiva de Tra-
balho (CCT), assinado pelo Sin-
dicato e pela Caixa Federal, pre-
vê a eleição de um delegado por
local de trabalho, garantindo di-
reitos como irremovibilidade de
sua lotação física, a partir de sua
candidatura e liberação do tra-
balho para atividades sindicais,
desde que previamente acordado
com o gestor.

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

Eleitos para Cassi lançam boletim

OO s diretores e conselheiros
eleitos pelos participantes

da Cassi (Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil)
lançaram no início deste mês de
julho o boletim mensal “Prestan-
do Contas Cassi”. A versão im-

pressa começou a ser distribuída
pelos diretores do Sindicato na se-
mana retrasada. Se preferir, baixe
a versão eletrônica, no formato
PDF, direto do site www.banca-
rioscampinas.org.br. . “O boletim
é um novo canal de comunicação

e informação. É fundamental que
os eleitos tenham uma maior in-
teração, integração com os parti-
cipantes da Cassi”, avalia a dire-
tora do Sindicato e suplente no
Conselho Deliberativo, Elisa Fer-
reira, eleita em abril último.



Ti re  suas  dúv i das
Jur íd ico

Adicional de
transferência

Pergunta: Gostaria de saber se o
banco é obrigado a pagar adicional de
transferência, quando o trabalhador é
transferido para outra agência, um
pouco mais distante, mas no mesmo
município ou em município próximo?
Resposta: Essa é uma dúvida co-
mum em nossos plantões no Sindi-
cato. Nos termos dos artigos 469 e
470 da CLT, é devido o adicional de
transferência de no mínimo 25% (vin-
te e cinco por cento) sobre o salário,
mas desde que a transferência seja
provisória e que acarrete na mudan-
ça de domicílio do trabalhador. Ou
seja, na transferência definitiva ou
quando não haja a mudança de do-
micílio do trabalhador infelizmente é
indevido o adicional de transferência.

Em contrapartida, o banco apenas
pode transferir o empregado, caso
haja a anuência do trabalhador ou efe-
tiva necessidade de serviço, no caso
de bancário que exerce cargo de con-
fiança.

Além disso, mesmo que o ban-
cário não tenha direito ao adicional de
transferência é devido o pagamento
de todas as despesas adicionais de-
correntes da mudança de agência,
nos termos da Súmula 29 do TST,
abaixo transcrita:
“Empregado transferido, por ato uni-
lateral do empregador, para local
mais distante de sua residência, tem
direito a suplemento salarial corres-
pondente ao acréscimo da despesa
de transporte.”

Assim, todas as despesas suple-
mentares com transporte devem ser
pagas pelo empregador. Em eventual
discussão judicial sobre essas dife-
renças é importante que o bancário
guarde os comprovantes de pedágio,
estacionamento, ônibus, taxi, etc.

Desta forma, na hipótese de trans-
ferência do bancário na mesma ci-
dade ou cidade próxima é incabível o
adicional de transferência, mas o
banco deve pagar todas as despesas
com transporte que foram majoradas.
De qualquer forma, caso o banco des-
cumpra seu direito, denuncie tal fato
ao sindicato, que serão tomadas as
providências administrativas e judi-
ciais contra o banco.

Fernando Hirsch,
advogado do Departamento

Jurídico do Sindicato
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AA M E R I C A N AM E R I C A N A

Diretor do Sindicato é reeleito
para Conselho de Saúde

José Carlos, diretor regional do Sindicato, assume vice-presidência do Conselho de Saúde de Americana

OO diretor José Carlos Leite, res-
ponsável pela subsede do

Sindicato em Americana, foi ree-
leito integrante da Secretaria Exe-
cutiva do Conselho Municipal de
Saúde, em pleito realizado no
dia 25 de junho na Câmara de Ve-
readores. Como integrante da Se-

cretaria, José Carlos assume nes-
te ano a vice-presidência do Con-
selho; em 2015, assume a presi-
dência, como prevê o regimento
(sistema de rodízio). A Secretaria
Executiva é formada por quatro in-
tegrantes (presidente, vice, 1º e 2º
secretário). A exemplo da presi-

dência, os secretários também se
alternam no cargo. O mandato da
Secretaria Executiva eleita ter-
mina em junho de 2016. O Con-
selho de Saúde é um órgão cole-
giado, consultivo, deliberativo e
fiscalizador permanente do SUS
(Sistema Único de Saúde).

Divulgação

AA N B I M AN B I M A :  C:  C U R S OU R S O

Inscrição aberta até dia 1º de agosto

EE stá aberto até o dia 1º de
agosto o prazo de inscrição

para o novo curso preparatório ao
exame da Anbima, que o Sindicato
irá realizar nos meses de agosto e
setembro. O interessado pode se
inscrever no Atendimento do Sin-
dicato (sede) ou, se preferir, no site
www.bancarioscampinas.org.br;
clique no link da programação e fi-
cha de inscrição (formato PDF).

O curso terá três módulos: CPA
10, CPA 20 e CPA 10-20. A carga

horária é de 24h no módulo CPA
10; 32h no módulo CPA 20 e 56h
no módulo CPA 10-20. Para os três
módulos serão necessários no mí-
nimo 15 alunos. As aulas serão mi-
nistradas aos sábados (de 9 de
agosto a 27 de setembro) na sede
do Sindicato, no período das 8h30
às 12h30 e 13h30 às 17h30, pelos
professores Alessandra Bonafé e
Benedito Rico; a organização das
aulas será de Carlos Vageler. Cus-
to para sindicalizado, módulo

CPA 10: R$ 450,00 em quatro ve-
zes, sem taxa de inscrição; não sin-
dicalizado, R$ 640,00 em duas ve-
zes, taxa de R$ 50,00. Módulo CPA
20: sindicalizado, R$ 600,00 em
quatro vezes, sem taxa; não sin-
dicalizado, R$ 790,00 em duas ve-
zes e taxa de R$ 50,00; módulo
CPA 10-20: sindicalizado, R$
1.050,00 em quatro vezes, sem
taxa; não sindicalizado, R$
1.400,00 em duas vezes e taxa de
R$ 50,00.

EE V E N T OV E N T O

Ingresso para Expoflora

OOSindicato iniciou a venda de ingressos à 33ª Ex-
poflora, que será realizada no período de 29 de

agosto a 28 de setembro, em Holambra. Na tesouraria
do Sindicato, R$ 16,00 cada ingresso; na portaria da

Expoflora, R$ 32,00. 
Importante: O número de ingressos a venda é li-
mitado. Informações: 3731-2688 ou com os direto-
res que visitam sua agência.



Bradesco Financiamento Banco do Brasil

Bradesco Câmbio Bradesco Centro Bradesco Indaiatuba

Espera Eu FC Grêmio Misturados Juntos e Misturados

LBS Advogados Mercantil do Brasil Santander Ceasa

Santander Viracopos São Dinada Serra Branca

Dia 26, final do Campeonato de Férias
TT ermina neste sábado, dia 26, o Campeo-

nato de Férias dos Bancários, que iniciou

no último dia 15. A semifinal terá início às

8h30, a disputa pelo terceiro lugar às 11h e a

grande final a partir das 12h. O Campeonato

conta com a participação de 14 times. O re-

turno e quartas de final acontecem durante a

semana (de terça-feira, dia 22, a quinta-feira,

dia 24).

Júlio César Costa


