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Fenaban não assina pré-acordo. Rodada dia 19
Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban) não assinou o préacordo para garantir a validade dos
direitos da categoria até a renovação
da Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT), durante a segunda rodada de
negociação com o Comando Nacional
dos Bancários, realizada no último dia
12 em São Paulo. A Fenaban, no entanto, aceitou o calendário de negociação proposto pelo Comando, que
prevê três rodadas. Nesta quinta-fei-

ra (19), cláusulas sobre saúde e condições de trabalho; no dia 25, emprego; e no dia 1º de agosto, cláusulas econômicas.
Para a presidente do Sindicato,
Stela, que acompanhou a segunda rodada, foi “dado mais um passo rumo
à renovação da CCT. A Fenaban aceitou o mesmo formato de calendário
de anos anteriores; ou seja, discutir
por temas. O que é um bom sinal, Porém, a garantia dos direitos passa pela

mobilização da categoria”.
A assinatura do termo de pré-acordo, cabe lembrar, é uma necessidade
porque o também chamado acordo
coletivo de trabalho perde validade
no dia 31 de agosto deste ano e a nova
legislação (Lei nº 13.467, reforma trabalhista) acabou com a ultratividade
das normas coletivas, que assegurava a prorrogação da CCT durante o
processo de negociação.
Pauta: A pauta de reivindicações

aprovada na 20ª Conferência da categoria, realizada entre os dias 8 e 10
de junho em São Paulo, foi entregue
à Fenaban no dia 13 do mesmo mês.
Entre as reivindicações, além da assinatura do pré-acordo, reposição da
inflação registrada no período de setembro de 2017 e agosto deste ano,
5% de aumento real, garantia de emprego e proibição de demissões em
massa. A data-base da categoria é 1º
de setembro.

Denny Cesare

Holofoco
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4 de julho: lançamento da Campanha em Mogi Guaçu e Mogi Mirim

5 de julho: lançamento da Campanha em Sumaré

C A M PA N H A N A C I O N A L

Banco do Brasil concorda com CCT para todos
Banco do Brasil concordou que a
futura Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) seja válida para todos os
funcionários, incluindo os hipersuficientes (trabalhador com salário superior ao dobro do teto do benefício previdenciário, com curso superior completo), invenção da nova legislação
trabalhista, durante a segunda rodada
de negociação da pauta específica com

O

os sindicatos, realizada no último dia
13 em São Paulo. Quanto ao aditivo à
CCT, os representantes do BB afirmaram que as cláusulas que contemplam
benefícios serão renovadas, mas o banco quer discutir a redação da GDP
(Gestão de Desempenho Profissional),
proposta apresentada na primeira rodada que ocorreu no dia 29 de junho.
A exemplo da Fenaban, o BB não

aceitou assinar o termo de pré-acordo
que visa garantir a validade dos atuais
direitos da categoria até a renovação da
CCT. Já os temas saúde do trabalhador,
home office e escritórios digitais serão
debatidos em mesas temáticas, específicas. O BB e os sindicatos definiram o
seguinte calendário de negociação:
saúde e condições de trabalho, dia 23
de julho; emprego e cláusulas sociais e

sindicais, dia 26 de julho. As cláusulas
econômicas serão negociadas no dia 3
de agosto (data indicativa). Para a diretora do Sindicato e representante da
Federação dos Bancários de SP e MS na
mesa, Elisa Ferreira, “a decisão do BB
em aceitar a CCT para todos representa, sem dúvida, um avanço. Afinal, na
primeira rodada o BB manifestou posição contrária a proposta”.

Primeira rodada com Caixa Federal define calendário
Caixa Federal e os sindicatos definiram no último dia 13 o calendário de negociação, durante a primeira
rodada realizada em São Paulo. A
exemplo da Fenaban e do BB, a Caixa
Federal não assinou o termo de pré-acordo para garantir a validade dos atuais
direitos da categoria até a renovação da
CCT. Os temas saúde e condições de tra-
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balho serão negociados nesta sextafeira (dia 20); Saúde Caixa e Funcef, no
próximo dia 26.
Os representantes da Caixa Federal
destacaram que o novo aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
deve passar pela aprovação do Conselho de Administração. Os acordos anteriores, cabe lembrar, foram referen-

dados pelos órgãos controladores.
RH 184, GDP e verticalização
Os sindicatos cobraram a revogação
da versão 41 do normativo interno RH
184 e o fim da Gestão de Desempenho
de Pessoas (GDP), da verticalização e
dos descomissionamentos arbitrários, inclusive de gestantes. E mais: reembolso
dos valores gastos com certificação

(CPA 20) aos “eventuais gerentes”.
Mobilização
Para o diretor do Sindicato e representante da Federação dos Bancários de
SP e MS na mesa de negociação, Carlos Augusto (Pipoca), “o momento é de
intensificar a mobilização. Avanços
durante o processo de negociação exigem pressão dos empregados”.

12ª Megafesta será realizada no dia 25 de agosto, no Clube. Programe-se.

Associados da Cabesp aprovam
reforma estatutária, em plebiscito

CLUBE

Dia 21, final do
7º Campeonato
de Férias
7º Campeonato de Férias dos
Bancários, modalidade Futebol
Soçaite, termina neste sábado, dia
21, no Clube, a partir das 8h45; semifinal e final. Às 11h, jogo exibição com atletas do Bonfim Futebol
Feminino e Campinas Futebol Feminino.

O

s associados da Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo (Cabesp)
aprovaram em plebiscito, realizado
entre os dias 30 de junho e 10 deste
mês de julho, a reforma estatutária
que prevê novo plano de custeio.
A diretoria do Sindicato apoiou a
proposta de reforma, construída em
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negociação entre a Cabesp e as entidades representativas dos associados.
O reajuste da contribuição mensal
será escalonado e igual para associados e patrocinador.
O plebiscito foi instalado porque
a assembleia geral extraordinária
convocada para votar a mudança estatutária, realizada no último dia 30

Cursos em Campinas

S I N D I C AT O

Assembleia de
prestação de contas
Sindicato realiza nesta sextafeira (20), na sede em Campinas,
assembleia para discutir e votar a
prestação de contas de 2017. A assembleia terá início às 18h.

O

Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários
de Campinas e Região
Edital de convocação
Assembleia geral ordinária
A presidente da entidade supra, no uso das
suas atribuições que lhe conferem o estatuto e a legislação sindical, convoca os senhores associados desta Entidade, quites
e em condições de votar, para participarem
da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se
no próximo dia 20 de julho de 2018, às
17h30, em primeira convocação, caso não
haja a presença mínima de 2/3 dos associados em segunda convocação às 18h00,
com qualquer número de associados presentes, à Rua Ferreira Penteado, 460, nesta cidade, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias da Ordem do Dia:
a) Prestação de contas do exercício de
2017;
b) Leitura, discussão, e votação do balanço referente ao exercício de 2017, instruídas com parecer do Conselho Fiscal.

CPA 10, 20 e CEA
(Segundas e quartas-feiras)

Prazo de inscrição: 3 de
agosto.

Início: 6 de agosto de 2018.

Informações:

Término:

31 de outubro (CEA) 88h/aula.

atendimento@bancarioscampinas.org.br
Custo para
sindicalizado
CPA 10: R$ 342,00 (3 parcelas de R$ 114,00).

Certificação de Especialista
em Investimentos.

CPA 20: R$ 534,00 (3 parcelas de R$ 178,00).

Horário: 19h às 23h (15 minutos de intervalo).

CEA: R$ 1.068,00 (3 parcelas
de R$ 356,00).

22 de agosto (CPA 10)
26h/aula.
12 de setembro (CPA 20)
44h/aula.

de junho, não atingiu quórum qualificado.
Resultado:
Votos favoráveis à reforma estatutária:
9.746 (77%).
Votos contrários à reforma estatutária:
2.927 (23%).
Total de votos: 12.673.

Matemática
Financeira
(Terças e quintas feiras)
Início: 21 de agosto de 2018.
Término: 28 de agosto. 12h/aula.
Horário: 19h às 23h (15 minutos
de intervalo).
Prazo de inscrição: 20 de agosto.
Informações:
atendimento@bancarioscampinas.org.br
Custo para sindicalizado
R$ 210,00 (2 parcelas de R$
105,00).
Observação: será emitido certificado. Levar calculadora.

WhatsApp: cadastre-se em www.bancarioscampinas.org.br. Exclusivo para sindicalizado.

Campinas, 16 de julho de 2018.
Ana Stela Alves de Lima
Presidente

EVENTO

Ingresso para
Expoflora
Sindicato iniciou a venda de ingressos à 37ª Expoflora, que será
realizada no período de 24 de agosto a
23 de setembro, em Holambra. Na tesouraria do Sindicato, R$ 26,00 cada ingresso; na portaria da Expoflora, R$
48,00. Importante: o número de ingressos à venda é limitado. Informações:
3731-2688 ou com os diretores que visitam sua agência.
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