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Aprovada incorporação dos funcionários
do SafraPay à categoria bancária
Júlio César Costa

eunidos em assembleia na sede
do Sindicato, no último dia 16,
os funcionários que atuam como
Executivos de Contas do SafraPay
aprovaram acordo coletivo de trabalho sobre o reconhecimento da
condição de bancário. Para a presidente do Sindicato, Stela, “o enquadramento de segmentos de trabalhadores dentro do sistema financeiro como bancários é uma
proposta histórica das entidades
sindicais; representa um avanço,
fortalece a organização dos trabalhadores por ramo”.

A decisão dos funcionários do
SafraPay não é isolada. Dois exemplos: no dia 10 de abril de 2014, os
funcionários do Bradesco Financiamentos, reunidos em assembleia na sede do Sindicato, aprovaram a incorporação à categoria
bancária. Já no dia 13 de novembro,
do mesmo ano de 2014, os funcionários do Fináustria/Itaúcred tomaram a mesma decisão. Cabe destacar que todas as regras nas relações de trabalho da categoria bancária são regidas pela Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT).
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Assembleia na sede do Sindicato

CAIXA FEDERAL

Diretor do Sindicato é candidato ao Conselho Fiscal da Funcef pela Chapa 3
Divulgação

diretor do Sindicato Carlos Augusto Silva (Pipoca) é candidato ao Conselho Fiscal da Funcef
(Fundação dos Econominários Federais) pela Chapa 3, a Chapa do
Participante: Caixa Pública, Funcef
Forte.
Entre as propostas da Chapa 3,
cobrança do contencioso judicial,
restabelecimento da paridade em todos os planos, revisão da redução da
meta atuarial, incorporação do REB
ao novo plano e criação do Comitê
de Investimento. A votação será
realizada entre os dias 2 e 4 de abril.

O

Chapa 3, a Chapa do Participante

A diretoria do Sindicato apoia a
Chapa 3, a Chapa do Participante.
Candidatos
Diretoria Executiva: Fabiana Matheus, Emanoel Souza de Jesus e Álvaro Augusto Hall. Conselho Deliberativo: Selim Antônio de Salles Oliveira, Alana Cristina Gomes da Silva,
Valter San Martin Ribeiro e Celeste
Cássia da Fonseca. Conselho Fiscal:
Carlos Augusto Silva (Pipoca) e Túlio
Roberto Nogueira Menezes.
Como votar: participantes, ativos e
aposentados, devem cadastrar um email ou atualizar cadastro na Funcef.

ORGANIZAÇÃO

Contraf-CUT realiza 5º Congresso em abril
Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) realiza no
próximo mês de abril, mais especificamente entre os dias 6 e 8, o seu
5º Congresso. Na pauta, alterações

A

estatutárias, eleição da diretoria
executiva nacional, conselho fiscal
e conselho diretivo; definição de linha política e organizativa da Contraf, entre outros assuntos.
Assembleia elege delegados

Os delegados da base do Sindicato foram eleitos em assembleia
realizada no dia 1º deste mês de
março. Confira.
Delegados titulares: Carlos Augusto (Pipoca), Gustavo, Lourival,

Maria Aparecida (Cida), Patrícia e
Stela, Suplentes: Marcelo e Vera. O
vice-presidente do Sindicato, Mauri Sérgio, diretor de Assuntos Jurídicos da Contraf, participa do Congresso como delegado nato.

Demissão? Antes de homologar a rescisão do contrato de trabalho, procure o Sindicato

Jurídico

Tire suas dúvidas

Sindicato realizou Encontro
sobre o Saúde Caixa no dia 7
deste mês de março, na sede em
Campinas.
Na pauta, os recentes ataques
contra o plano, visando a redução
de custos, e mobilização dos empregados.
A diretora do Sindicato e integrante do Conselho de Usuários do
Saúde Caixa, Lilian Minchin, explicou que os ataques tiveram início em janeiro do ano passado,
quando a Caixa Federal elevou o
custeio dos empregados, de forma
unilateral. “Já no início deste ano,
em 19 de janeiro, o estatuto foi mudado, estabelecendo teto de gastos

Júlio César Costa

Encontro debate Saúde Caixa

O

NOVOS

Encontro na sede do Sindicato
da Caixa Federal com o plano”.
Para completar os ataques, no último dia 26 de janeiro foram publicadas resoluções do CGPAR (Comissão interministerial de gover-

nança corporativa e de administração de participações societárias
da União), visando reduzir ainda
mais os gastos das empresas públicas.

pos Salles, 1070, Vila Louricilda, Americana. Fone: (19) 3407-6869. Desconto
de R$10,00 na mensalidade para sindicalizado. www.panobiancoacademia.com.br/unidade/americana/.
Coach for Life Academia: Rua Benaiah, 123, Jardim Terramérica, Americana. Sindicalizado tem desconto:
20% nos serviços de personal trainer
e 10% nos treinamentos em grupo.
www.coachforlife.com.br.
Herbalife: consultora Eliane de Fátima.

Rua Washington Luiz, 501, Sala 2, Centro, Americana. Desconto de 10% para
sindicalizado. Fone: (19) 99219-7516.
eliane_parolin@hotmail.com.
Psicóloga Benedita Sabino: atendimento infantil, adolescentes e adultos.
Avenida Dr. Moraes Sales, 1136, 10º
andar, Sala 101, Centro, Campinas. Fones: (19) 98840-7972 e 98261-9981.
beneditapsico2015@gmail.com. Desconto de 20% a 40% para sindicalizado.

CONVÊNIOS

Americana e Campinas
Wizard Idiomas: Avenida Brasil, 1655,
Sala 5S, Jardim São Paulo, Americana. Desconto para sindicalizado. Fone:
(19) 3645-5002. www.wizard.com.br recepcao@wizardamericana.com.br.
Pro Atlhetica Academia: Rua das Figueiras, 726, Jardim São Paulo, Americana. Fone: (19) 3013-0728 e 997078564. contato@proatlhetica.com.br www.proatlhetica.com.br.
Panobianco Academia: Avenida Cam-

Salário substituição:
Quando tenho
direito ao salário
substituição?
Este direito está assegurado na
Cláusula 5ª da Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT), além de consolidado na Súmula 159 do TST (Tribunal Superior do Trabalho) que
prevê: “Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus
ao salário contratual do substituído”.
Dessa forma, qualquer bancário
que substituir outro, integralmente
e provisoriamente, em suas ausências, afastamentos regulares
(como em férias e licenças) ou em
outras situações que são eventuais e previsíveis tem o direito ao
salário do substituído. Porém, se o
empregado passar a ocupar o cargo definitivamente, ele deixará de
ser um substituto e sim um sucessor, fato que não dá o direito ao salário substituição e, sim, a promoção do cargo.
Importante: o recebimento do salário substituição se encerra quando o empregado substituído voltar
às suas atividades.
Para mais informações entre
em contato com o Departamento
Jurídico do Sindicato e agende
uma consulta. Fone (19) 3731-2688
ou atendimento@bancarioscampinas.org.br.
Franciele Carvalho,
advogada do Departamento
Jurídico do Sindicato.

I TA Ú

Eleição de cipeiros no
Data Center e na
agência digital
s bancários do data center de
Mogi Mirim (Centro Tecnológico) e da agência digital do Itaú em
Campinas elegem seus representantes para a Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)
nos dias 28 e 29 deste mês de março. O Sindicato já entrou em contato com o Itaú e manifestou disposição em acompanhar o processo eleitoral.
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