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Assembleia avalia proposta
global da Fenaban dia 8

AAFederação Nacional dos Bancos
(Fenaban) assumiu compro-

misso no dia 1º deste mês de agosto,
durante a quinta rodada de negocia-
ção com o Comando Nacional dos
Bancários, em apresentar proposta
global para renovação da Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) na sexta
rodada, que será realizada neste dia
7, em São Paulo. Diante do compro-
misso dos bancos, o Sindicato reali-
zará assembleia no dia seguinte (8),
às 18h na sede em Campinas, para
avaliar a proposta global. Na mesma

assembleia a categoria irá discutir o
Dia do Basta, 10 de agosto, convo-
cado pela CUT.

Para a presidente do Sindicato,
Stela, que acompanhou a quinta ro-
dada, quando Comando e Fenaban
discutiram as cláusulas econômicas
(reajuste, aumento real, PLR, etc) e
igualdade de oportunidades, “os sin-
dicatos aguardam uma proposta de-
cente, que atenda os interesses da
categoria. Afinal, após cinco roda-
das, nenhuma definição sobre a
nova CCT”.

1ª e 2ª rodadas
Na primeira rodada de negocia-

ção, realizada no dia 28 de junho, a
Fenaban adiou sua resposta sobre a
assinatura do termo de pré-acordo.
Já na segunda rodada, realizada no
dia 12 de julho, a Fenaban informou
que não assinaria o pré-acordo na-
quele momento e concordou em de-
finir um calendário de negociação,
com três rodadas. 
Pré-acordo:A assinatura do termo de
pré-acordo, cabe lembrar, é uma ne-
cessidade porque o também chama-
do acordo coletivo de trabalho perde

validade no dia 31 deste mês de
agosto e a nova legislação (Lei nº
13.467, reforma trabalhista) acabou
com a ultratividade das normas co-
letivas, que assegurava a prorrogação
da CCT durante o processo de nego-
ciação. A data-base da categoria é 1º
de setembro.

3ª e 4ª rodadas
Na terceira rodada, realizada no

dia 19 de julho, nenhum avanço
sobre o tema saúde; apenas um
passo a frente no item segurança. A
Fenaban reafirmou concordância em
alterar a cláusula 33ª da CCT, esten-
dendo aos bancários vítimas do
crime extorsão mediante sequestro a
mesma proteção garantida às víti-
mas de sequestro consumado.

Na quarta rodada, realizada no
dia 25 de julho, a Fenaban não con-
cordou em incluir a garantia de em-
prego na CCT. Quanto aos novos
tipos de contratos previstos na legis-
lação trabalhista (terceirizado, inter-
mitente e temporário), em vigor
desde novembro do ano passado, a
“Fenaban nega a aplicação; porém,
não concorda em incluir a proibição

na CCT”, destaca a presidente do
Sindicato, Stela.

A Fenaban, no entanto, aceitou
durante a quarta rodada (25 de
julho) analisar a proposta de CCT
para todos os bancários, indepen-
dente da remuneração ou escolari-
dade, incluindo os hipersuficientes
(trabalhador com salário superior ao
dobro do teto do benefício previden-
ciário, com curso superior com-
pleto), invenção da citada legislação
trabalhista.

Mobilização: No mesmo dia (1º) da
quinta rodada com a Fenaban, o Sin-
dicato debateu a Campanha Nacio-
nal com os bancários de Valinhos e
Vinhedo nas agências do Itaú, Bra-
desco, Santander, Banco do Brasil e
Caixa Federal, instaladas no centro
das duas cidades. Em julho, o Sindi-
cato realizou reuniões em Mogi
Guaçu e Mogi Mirim (dia 4), Sumaré
(dia 5), Americana (dia 17), Paulínia
(dia 26) e Amparo e Serra Negra
(31). A Campanha Nacional foi lan-
çada em Campinas no último dia 26
de junho.

Banco do Brasil e Caixa Federal: balanço das rodadas

OOBanco do Brasil aceita renovar
várias cláusulas referentes à

saúde e condições de trabalho do Adi-
tivo à Convenção Coletiva de Traba-
lho (CCT). A posição do banco pú-
blico foi manifestada no dia 23 de ju-
lho em Brasília, durante a terceira ro-
dada de negociação da pauta especí-
fica com os sindicatos.

Já na quarta rodada, realizada
três dias depois (26), o BB não apre-
sentou nenhuma proposta sobre os te-
mas emprego e cláusulas sindicais e
sociais. A quinta rodada seria reali-
zada no dia 3 deste mês de agosto; na
pauta, as cláusulas econômicas.
Como está edição do jornal foi fe-
chada na véspera (2), informações re-

ferentes à quinta rodada apenas no
site do Sindicato.

Na primeira rodada (29 de ju-
nho), o BB não aceitou assinar o
pré-acordo. E na segunda rodada (13
de julho), concordou em estender a
futura Convenção Coletiva de Tra-
balho (CCT) para todos os funcioná-
rios, incluindo os hipersuficientes
(trabalhador com salário superior ao
dobro do teto do benefício previ-
denciário, com curso superior com-
pleto), invenção da nova legislação
trabalhista.

Caixa Federal
Os representantes da Caixa Fede-

ral afirmaram que o banco não tem
autorização para pagar a PLR Social,

durante a segunda rodada de nego-
ciação da pauta específica, realizada
no dia 20 de julho, em Brasília. E
mais: disseram que a Caixa Federal irá
seguir tão somente a regra básica da
PLR da Fenaban.

Na terceira rodada, realizada no
dia 26 de julho, os representantes da
Caixa Federal reafirmaram que a re-
solução 23 da Comissão Interminis-
terial de Governança Corporativa e de
Administração de Participações So-
cietárias da União (CGPAR) será o pa-
râmetro para as decisões referentes ao
Saúde Caixa.

Com relação à Funcef, outro pon-
to da pauta da terceira rodada, a
Caixa Federal não aceitou a revisão da

metodologia de equacionamento do
REG/Replan e nem consultar os as-
sociados sobre questões fundamentais
dos planos de benefícios.

Os representantes dos empregados
criticaram a falta de rumo e transpa-
rência da atual gestão da Funcef, os
frequentes deficits e as tentativas
em desrespeitar os regulamentos dos
planos de benefícios.

1ª e 4ª rodadas
Na primeira rodada, a Caixa Fe-

deral e os sindicatos definiram o ca-
lendário. E na quarta rodada (dia 2),
seriam negociados temas como des-
comissionamento, Saúde Caixa e le-
gislação trabalhista. Está edição do
jornal foi fechada no mesmo dia 2.



O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Campinas
e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 46.106.480/0001-70, registro sindical n.º
006.132.02541-7, por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empre-
gados em estabelecimentos bancários dos bancos públicos e privados, sócios
e não sócios, da base territorial deste sindicato, dos municípios de Aguaí, Águas
de Lindóia, Águas da Prata, Americana, Amparo, Artur Nogueira, Cabreúva, Cam-
pinas, Cosmópolis, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Es-
tiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Jaguariúna, Lindóia,
Louveira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Morungaba, Monte Mor, Monte Alegre do Sul,
Nova Odessa, Pedreira, Paulínia, Santo Antonio do Jardim, Santo Antonio de Pos-

se, São João da Boa Vista, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Valinhos e Vinhedo, para
a assembleia geral extraordinária que se realizará no dia 08 de agosto de 2018, às
17:30h, em primeira convocação, e às 18:00h, em segunda convocação, no ende-
reço da sede do sindicato à Rua Ferreira Penteado, n.º 460, Centro, Campinas-SP,
para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 
1. Avaliação e deliberação sobre a contraproposta a ser apresentada pela FENA-
BAN na reunião de 07/08/2018, à pauta de reivindicações entregue em 13/06/2018; 
2. Deliberação acerca de paralisação das atividades durante o dia 10/08/2018. 

Campinas, 03 de agosto de 2018
Ana Stela Alves de Lima – Presidente
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12ª Megafesta: reserva de convite até dia 17

AA12ª Megafesta dos Bancários será
realizada no dia 25 de agosto (sá-

bado), no período das 12h às 19h, no
Clube. Os convites, exclusivos para
sindicalizados e dependentes, de-
vem ser reservados até o dia 17 des-
te mês de agosto, apenas no site do
Sindicato (www.bancarioscampi-
nas.org.br). O período de reserva foi
aberto no dia 1º.
Reserva: Será confirmada em men-
sagem ao e-mail informado no pedi-
do de convite. Os dependentes não
cadastrados e que participarão da Me-
gafesta devem regularizar a docu-
mentação.
Convite: Nominal, intransferível e ex-
tensivo aos dependentes cadastrados
do bancário/aposentado sindicaliza-
do. O convite não será impresso em

papel. Para participar da 12ª Mega-
festa, é obrigatório apresentar docu-
mentos de identidade com fotos do ti-
tular e dependentes inscritos no ato
da reserva.
Cartela: Serão fornecidas cartelas

para consumo, na portaria do Clube.
Bancário solteiro: tem direito a levar
um acompanhante, desde que infor-
mado na reserva do convite.
Convidado: R$ 45,00 (entrada e car-
tela). 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.
Solidariedade: Doe 1 quilo de ali-
mento não perecível.
Comemore o Dia do Bancário (28 de
agosto) com sua família e colegas.
Música ao vivo com a dupla Otávio
e Raphael (sertanejo universitário) e
música eletrônica com DJ Sombra.
OBS –O Clube estará fechado no dia
26 de agosto (domingo).

Edital publicado na edição do dia 3 de agosto de 2018 do jornal Correio Popular

Edital Assembleia Geral Extraordinária

Sindicato debate GDP
com SR Campinas

OO s diretores do Sindicato Gabriel
Musso e Marcelo Lima se reuni-

ram com a SR Campinas da Caixa Fe-
deral, no último dia 2, para debater
a Gestão de Desempenho de Pessoas
(GDP). Os diretores indagaram a SR
sobre o próximo ciclo de avaliação,
que envolverá todos os empregados,
e apontaram problemas ocorridos no
ciclo anterior, o primeiro a englobar
caixas, tesoureiros e avaliadores de
penhor.

O primeiro ciclo foi mal conduzi-
do em diversas unidades, destacaram
os diretores do Sindicato. Muitos ges-
tores não fizeram acordos sobre os ob-
jetivos, apenas impuseram e divul-
garam em cima da hora, nos últimos
dias do prazo. E mais: os objetivos es-
tabelecidos estavam em desacordo
com a própria norma interna que rege
o processo, a RH 205. 

Os objetivos propostos, cabe des-
tacar, devem constar nas atribuições
da função gratificada, descritas pela
Caixa Federal. Exemplo: diversas
unidades estabeleceram objetivo de
venda aos caixas e avaliadores. A ven-
da de produtos, no entanto, não é
uma atribuição proposta pela Caixa
Federal aos segmentos citados, apenas
uma indicação. A SR concordou com
o fato que algumas unidades não ade-
riram completamente à norma. In-
clusive afirmou que irá reforçar a
orientação, visando minimizar futu-
ros problemas. A SR afirmou também
que o processo deve ser iniciado com
a participação dos empregados na
construção de acordos e não haverá
imposição de objetivos.

Para o diretor Gabriel Musso, “o
empregado que perceber qualquer
irregularidade, desrespeito à RH 205,
deve denunciar ao Sindicato. Os pro-
blemas apontados serão imediata-
mente apresentados à SR, evitando
assim prejuízos”.

Informações
via WhatsApp

Cadastre-se no site:
www.bancarioscampinas.org.br
Após receber mensagem do Sin-
dicato, adicione o número (19)
99883-7717 na agenda (conta-
tos) do seu celular.
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