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Júlio César Costa

Comando e Fenaban negociam dias 18 e 19

Comando Nacional dos Bancários entrega pauta de reivindicações à Fenaban; entre
os participantes, a presidente do Sindicato, Stela, e os diretores Jeferson e Mauri

Presidente do Sindicato, Stela, durante entrega da pauta ao presidente da Fenaban,
Murilo Portugal, feita pelo vice-presidente da FEEB SP-MS, Jeferson

Comando Nacional dos Bancários e a Fenaban iniciam
nos dias 18 e 19 deste mês de
agosto o processo de negociação da
Campanha 2016; em discussão, temas gerais. As rodadas foram definidas durante a entrega da pauta de
reivindicações, realizada no último
dia 9 na capital paulista. Após o encontro com representantes da Fenaban, o Comando entregou a pauta específica para a Caixa Federal,
aprovada 32º Conecef. A entrega da
pauta específica para o Banco do
Brasil, aprovada no 27º Congresso
Nacional dos Funcionários, será

aumento real); PLR de três salários
mais parcela fixa (R$ 8.317,90) e
adicional de PLR equivalente a
2,2% do lucro líquido (linear); garantia de emprego; fim da terceirização e das metas abusivas; combate ao assédio moral; regulamentação da remuneração variável;
proibição da guarda das chaves e
acionadores de alarme pelos funcionários; melhoria nos planos de
saúde dos funcionários, incluindo
plano de saúde aos aposentados nas
mesmas condições e valores vigentes enquanto ativos; e igualdade de oportunidades: fim das dis-
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no dia 11. Cabe destacar que a
Campanha é unificada, com mesa
única, concomitante com mesas
específicas com os Bancos públicos.
Aprovada na 18ª Conferência
Nacional da categoria, realizada
no final de julho (dias 29, 30 e 31),
em São Paulo, e referendada pelos
bancários da região de Campinas
em assembleia no dia 4 deste mês
de agosto, a pauta contempla as seguintes reivindicações prioritárias:
reajuste de 14,78% (percentual estimado da reposição da inflação registrada no período de setembro de
2015 e agosto de 2016, mais 5% de

criminações nos salários e na ascensão profissional de mulheres,
negros, gays, lésbicas, transexuais
e pessoas com deficiência (PCDs).
Para a presidente do Sindicato,
Ana Stela, a Campanha irá acontecer num momento em que a lucratividade dos Bancos, mesmo com a
economia em recessão, permanece
em patamar elevado. “A hora exige
resistência e mobilização intensa.
Com certeza, a categoria irá somar
forças com os sindicatos em todo o
país para enfrentar os banqueiros.
Com unidade na luta é possível garantir e até ampliar direitos”.

MOBILIZAÇÃO

Centrais unidas em defesa dos direitos dos trabalhadores
eunidas em encontro nacional
realizado em São Paulo no último dia 26 de julho, seis centrais
sindicais decidiram unir forças em
defesa dos direitos dos trabalhadores.
Na pauta unitária das centrais
CUT (Central Única dos Trabalhadores), UGT (União Geral dos Trabalhadores), Força Sindical, CTB
(Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), NCST (Nova
Central Sindical de Trabalhadores)
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e CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros), mobilização contra o aumento da idade mínima para aposentadoria e paridade (igualdade)
entre homens e mulheres; contra o
avanço do Projeto de Lei (4330), que
amplia a precarização ao permitir
o trabalho terceirizado até mesmo
nas chamadas atividades-fim. E
mais: retomada do crescimento econômico, criação de empregos, redução da taxa de juros e da jornada de trabalho para 40 horas se-

manais, sem redução do salário.
Para a presidente do Sindicato,
Ana Stela, a unidade na luta da
classe trabalhadora é o único antídoto contra os desmandos do capital. “É papel dos sindicatos construir
a unidade em torno de bandeiras de
lutas que atendem os anseios dos
trabalhadores. A unidade de ação
supera divergências políticas e possibilita o enfrentamento com o patronato e seus representantes com
mais intensidade, força mesmo”.

Holofoco

Júlio César Costa

Empregados da Caixa paralisam serviços contra RH 184 e extinção
de caixa e pela manutenção de adicional para avaliador de penhor

Agência Glicério, em Campinas

s empregados de 10 unidades
Caixa Federal em Campinas,
Americana, Mogi Guaçu, Sumaré e
Valinhos paralisaram os serviços no,
Dia Nacional de Luta (3 de agosto),
contra a RH 184 e extinção da função de caixa e pela manutenção do
adicional de insalubridade para os
avaliadores de penhor. O protesto
atrasou a abertura das unidades em
uma hora.
Em Campinas, a paralisação envolveu os empregados das unidades
Centro, Largo do Rosário, Conceição, Moraes Sales, Avenida Brasil e
Amoreiras; na região, uma unidade
em cada cidade. Vários empregados
usaram roupas e acessórios de cor
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Agência Centro, em Mogi Guaçu

preta em protesto contra as recentes medidas adotadas pela Caixa Federal, que resultaram em insatisfação e temor. O protesto, cabe registrar, contou com a participação
das associações de gestores e da Federação Nacional de Agecefs.
RH 184: A nova versão do RH traz
diversos retrocessos para os empregados. Além de extinguir a Função Gratificada de Caixa, acaba
com a incorporação do citado benefício após 10 anos de exercício,
criando o instrumento “Dispensa
Motivada”, em que o empregado
pode ser destituído da sua função
sem processo disciplinar por decisão do seu gestor imediato e sem di-

reito a incorporar a remuneração.
Esse direito garantido pela CLT só
será aplicado com a autorização da
diretoria da Caixa.
Como disse o diretor do Sindicato Gabriel Musso, “na prática, estas medidas extinguem a incorporação da Função Gratificada, criando um rito sumário para a punição
de empregados sem direito de ampla defesa. Além de ilegal, é imoral!”.
Insalubridade: No dia 5 de julho último a Caixa Federal anunciou que
iria cortar o pagamento do adicional de insalubridade para os avaliadores de penhor a partir daquele mês. Uma semana depois, em

reunião com os sindicatos no dia
12, a Caixa Federal recuou e concordou em manter apenas em julho;
mais uma semana, novo recuo: o
adicional será pago por 90 dias
(até setembro).
Fim do caixa: A Caixa Federal extinguiu a função de caixa; ou seja,
quem está fica e, a partir de agora,
nenhum empregado será designado
para a função.
Avaliação
Para o diretor do Sindicato, Gabriel Musso, o Dia de Luta destacou
três recentes maldades aplicadas
pela diretoria da Caixa Federal e se
transformou no pontapé inicial da
Campanha 2016.

Caixa: empregados elegem delegados sindicais
s empregados da Caixa Federal
elegem entre os dias 15 e 19
deste mês de agosto os delegados
sindicais, representantes do Sindi-
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cato nas unidades de trabalho.
Delegado: papel
Entre outras atribuições, manter
contato permanente com todos os

empregados lotados na unidade
em que foi eleito representante, discutir com os empregados quais ferramentas utilizar visando a me-

lhoria das condições de trabalho, repassar as reivindicações dos empregados ao Sindicato e participar
de atividades sindicais.
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Sindicatos rejeitam reajuste de 7,86% proposto pelas financeiras
s sindicatos rejeitaram reajuste salarial de 7,86% proposto
pela Federação Interestadual de
Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Fenacrefi),
durante a segunda rodada de negociação para renovação do acordo
coletivo realizada no último dia 2,
em São Paulo. A proposta das financeiras sequer repõe a inflação re-
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gistrada no período de junho de
2015 a maio deste ano, que foi de
9,83%; a data-base dos financiários
é 1º de junho.
Além da reposição da inflação e
aumento real de 5%, totalizando
15,31%, os financiários reivindicam:
- PLR: três salários.
- VA, VR e auxílio-creche/babá: sa-

lário mínimo nacional para cada um
deles (R$ 880,00).
- Abono assiduidade de um dia.
- Fim da terceirização.
- Fim do assédio moral e das metas
abusivas.
- Unificação nacional da data base.
Próxima rodada: dia 23 deste mês
de agosto, na sede da Fenacrefi, em
Fonte: Contraf
São Paulo.
EDIÇÃO Nº 1489

Jurídico

Sindicatos cobram respostas do BB sobre Cassi
s sindicatos e demais entidades representativas dos funcionários ativos e aposentados cobraram do Banco do Brasil, durante rodada de negociação realizada
no último dia 1º, medidas emergenciais para reforçar de caixa da
Cassi( Caixa de Assistência). As entidades cobraram também propostas referentes à sustentabilidade
do plano. Inclusive as entidades
lembraram que em rodadas anteriores os representantes do BB afirmaram que não haveria falta de recursos para pagar os prestadores de
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serviços. As entidades cobraram
ainda um posicionamento sobre a
antecipação dos recursos do SiBet
e projetos de ações estruturantes.
O BB afirmou que tem estudado
todas as possibilidades para evitar
a falta de recursos, como ocorreu
com a antecipação do 13º solicitada pelas entidades representativas
dos funcionários na mesa de negociação. Quanto à antecipação do SiBet e outras formas de antecipação,
o BB informou que ainda não tem
segurança acerca dos riscos contábeis e jurídicos dessas operações,

porém as medidas permanecem
em estudo.
O BB informou que foi creditado o valor de R$ 5 milhões referente
às despesas de ressarcimento de
PAS e outras rubricas, recursos
que já foram tratados na mesa de
negociação. O BB solicitou período
de duas semanas para concluir os
estudos em andamento, quando
apresentará mais respostas aos sindicatos e entidades representativas
dos ativos e aposentados.
Nova rodada: segundo quinzena
deste mês de agosto.

SEGURANÇA

Júlio César Costa

Sindicato exige do Bradesco vigilante durante
substituição de caixa eletrônico no HSBC
Sindicato reivindicou ao Bradesco, em ofício enviado no dia
1º de agosto, que a substituição de
caixa eletrônico nas agências incorporadas do HSBC seja acompanhada por vigilante. Inclusive as diretoras do Sindicato Gisele e Mariana só liberaram a entrada da
equipe de manutenção na agência
do HSBC de Itatiba, no último dia
29, após a garantia de um vigilante naquela unidade. Para a diretora do Sindicato, Gisele, “é fundamental que o Bradesco ofereça segurança aos funcionários, à equipe
técnica. Ou seja, medidas para preservar vidas”.

O

SAÚDE

INSS reavalia benefícios: plantão de esclarecimento
lei que dispõe sobre os planos
de benefícios da Previdência
Social (Lei 8.213/1991) foi alterada
pela Medida Provisória (MP)
739/2016, recentemente publicada. Dentre as principais alterações,
está a reavaliação de benefícios
concedidos para aposentadoria por
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invalidez, judicial ou administrativamente, assim como as concessões de auxílio doença. A medida
deverá atingir inúmeros trabalhadores, que podem ter seus benefícios cancelados, com indicação de
retorno ao trabalho.
O Sindicato informa que man-

tém plantão de atendimento especializado para as questões de saúde às segundas-feiras, no período
das 14h às 17h, na sede. Os bancários atingidos pela citada medida,
caso necessitem de orientações,
basta agendar uma consulta no
plantão: (19) 3731-2688.

Assembleia do BMB aprova acordo sobre PLR
eunidos em assembleia na sede do Sindicato, no último dia 20 de julho, os funcionários do Banco Mercantil do Brasil (BMB) aprovaram o acordo coletivo sobre a Participação nos Lucros e Resultados (programa próprio).

R

EDIÇÃO Nº 1489
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Tire suas dúvidas
Plano de saúde:
manutenção durante
aposentadoria por
invalidez, independente
de contribuição
Pergunta: Na edição nº 1.487
deste jornal foi informado que o
Banco deve manter o plano de
saúde para os bancários aposentados por invalidez. No meu
caso, sou ex-funcionário do Bradesco e ouvi falar que esta regra
não se aplica, pois não há contribuição mensal. A informação é
verdadeira?
Resposta: Conforme entendimento pacífico do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciado
na Súmula 440, os empregadores
devem manter os planos de saúde e/ou assistências médicas aos
funcionários que se aposentem
por invalidez, sendo que para a
manutenção deste direito é irrelevante que o empregado tenha
contribuído mensalmente ou em
forma de coparticipação.
No caso do Bradesco inclusive há decisão proferida e atualmente em vigor, nos autos da
ação civil pública nº 000124118.2013.5.10.0012, que expressamente o proíbe de suspender
ou cancelar a assistência médica/odontológica de seus funcionários aposentados por invalidez.
Logo, caso o Banco descumpra
esta determinação judicial há possibilidade de ajuizamento de ação
individual para seu cumprimento
sob pena de multa, mais indenização por danos morais.
Reiteramos que a aposentadoria concedida pela constatação
de invalidez do empregado não
rescinde, mas apenas suspende
o contrato de trabalho, podendo
ser inclusive revogada caso o
INSS constate a recuperação da
capacidade laborativa, ocasião
em que o bancário retornará às
suas atividades, desde que esteja efetivamente apto para o labor.
Talita Harumi Morita,
advogada do departamento
Jurídico do Sindicato
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Convite para 10ª Megafesta até dia 19
Júlio César Costa

10ª Megafesta dos Bancários
será realizada no dia 27 de
agosto (sábado), no período das
12h às 19h, no Clube. Os convites,
exclusivos de sindicalizados e dependentes, devem ser reservados
até o dia 19 deste mês de agosto,
apenas no site no Sindicato:
www.bancarioscampinas.org.br.
Reserva: Estará confirmada se concluir todas as fases do processo (no
site). Os dependentes não cadas-

tregue 1 quilo de alimento não perecível.
Bancário solteiro: tem direito a levar um acompanhante, desde que
inscrito no ato da reserva (no site).
Convidado: R$ 45,00 (entrada e cartela). 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 ar-

trados e que participarão da Megafesta devem regularizar a documentação.
Convite: Nominal, intransferível e
extensivo aos dependentes cadastrados do bancário/aposentado sindicalizado.
Cartela: Mediante a confirmação da
emissão do convite no site, serão
fornecidas cartelas para consumo.
Apresente um documento de identidade, com foto, na portaria. En-

recadados serão doados a entidades
beneficentes.
Comemore o Dia do Bancário (28
de agosto) com sua família e colegas. Transforme o dia 27 de agosto,
numa grande confraternização. Música ao vivo com a banda BAD Influence e Betho &Menon (sertanejo) e vários brinquedos.
Aviso
O Clube estará fechado no dia 28
de agosto (domingo).

Divulgação

A

BAD Influence

Betho & Menon

EVENTO

Salão de Beleza: promoção
Botox a partir de R$ 50,00

sobrancelha: R$ 90,00

Corte de cabelo, hidratação,

Depilação. Virilha: R$ 30,00

escova e sobrancelha: R$ 50,00

Sobrancelha: R$ 15,00

Pé e mão: R$ 35,00

Fale com Lúcia.

(terças-feiras e quartas-feiras)

(19) 98132-6473

Colorimetria. Cabelo curto e

Endereço: sede do Sindicato

Ingresso para Expoflora
Sindicato iniciou a venda de
ingressos à 35ª Expoflora, que
será realizada no período de 26 de
agosto a 25 de setembro, em Holambra.
Na tesouraria do Sindicato, R$
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20,00 cada ingresso; na portaria da
Expoflora, R$ 42,00.
Importante: o número de ingressos
a venda é limitado. Informações:
3731-2688 ou com os diretores que
visitam sua agência.

Classibancários

Apto em São Vicente: Alugo. 1 dormitório, ótima localização, ideal para 5 pessoas. Tratar com Carmen Sílvia. Fone: (19) 98812-1130 e 3223-2327.

