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Sindicato lança aplicativo de convênios
para celular, com carteirinha digital
Sindicato lança nesta semana
o aplicativo BancáriosCPS:
convênios, desenvolvido para celular (smartphone), nas plataformas
IOS e Android. O App pode ser baixado nas lojas App Store (Apple) ou
Google Play. É gratuito.
O acesso a todos os convênios
firmados pelo Sindicato em 37 cidades, incluindo Campinas, poderá ser feito por Categoria (Faculdades, Academias, Colégios, Cursos,

O

etc.) ou Região, que são nove: Americana, Amparo, Campinas, Indaiatuba, Itatiba, Mogi Guaçu, Paulínia, São João da Boa Vista e Valinhos. Informações detalhadas podem ser consultadas no próprio
site do conveniado.
Carteirinha digital e Notícias
Já no menu do aplicativo (no alto
da primeira página), além dos Convênios por categoria, o sindicalizado ativo, aposentado ou depen-

dente poderá visualizar a Carteirinha Digital, que substitui a de plástico. E mais: acessar as Notícias postadas no site do Sindicato
(www.bancarioscampinas.org.br),
o canal da entidade no YouTube e
as redes sociais Facebook, Twitter e
Instagram.
Os convênios são exclusivos
para os bancários sindicalizados.
Para integrar o Sindicato, basta clicar em Sindicalize-se.

Baixe o App

C A M PA N H A

Sindicato assinou no último dia
14, em São Paulo, o novo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) com o Santander, negociado no
dia 31 de agosto e aprovada em assembleia no dia 6 deste mês de setembro. A exemplo do Comando Nacional dos Bancários na mesa única
de negociação da CCT, a Comissão de
Organização dos Empregados (COE)
garantiu a manutenção do aditivo, assim como a melhora de algumas
cláusulas.
Com vigência de dois anos (20182020), o novo Aditivo mantém as
bolsas de auxílio estudo para a primeira graduação e primeira pós-graduação, a licença não remunerada de
30 dias para acompanhamento de casos de saúde, a licença adoção, o Co-

O

mitê de Relações Trabalhistas (CRT),
o Fórum de Saúde e reuniões permanentes com o Santander. E mais: a
cláusula Afastamento e Alta da Previdência Social, que trata do adiantamento emergencial ao trabalhador
que recebe avaliação como inapto ao
trabalho pelo médico do Banco, enquanto aguarda a realização de nova
perícia no INSS. Se o órgão público
não conceder o benefício, o trabalhador não sofrerá o desconto deste
adiantamento.
PPRS – O Programa de Participação
nos Resultados Santander (PPRS)
prevê valor mínimo de R$ 2.550,00 a
todos os funcionários, a ser pago junto com a segunda parcela da PLR.
Cabesp e Banesprev - Renovados os
Termos de Compromisso Cabesp e Ba-

Roberto Gonçalves

Sindicato assina aditivo à CCT com Santander

Cristiano Meibach, diretor do Sindicato, assina aditivo
nesprev.
Para o diretor do Sindicato e integrante COE, Cristiano Meibach, a
“renovação do aditivo representa um

avanço, porque contempla cláusulas
mais vantajosas que as previstas pela
legislação trabalhista. Sem falar que
o Aditivo é o único no setor privado”.

Dia 24, debate sobre proposta de reforma estatutária da Cassi
Sindicato realiza no dia 24
deste mês de setembro, na
sede em Campinas, debate sobre
a proposta de reforma estatutária
da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi), já aprovada pela governança
da instituição e pela diretoria do

O

banco. O debate terá início às 18h.
Todos os associados à Cassi estão
convidados.
Consulta: No mesmo dia 24 a Cassi inicia consulta entre os associados, que se estende até o dia 5
de outubro. A diretoria do Sindicato orienta os associados a vo-

tarem NÃO à reforma estatutária.
As alterações (novo modelo de
custeio do Plano de Associados,
exclusão dos novos funcionários,
etc.) não foram negociadas com a
maioria das entidades representativas dos funcionários associados.

DE

TRABALHO

Bradesco sem
gravata
uso da gravata não é mais
obrigatório no Bradesco, segundo informou o Departamento de Recursos Humanos. O que
era uma opção desde junho do
ano passado apenas às sextas-feiras, agora se estende para a semana inteira, com exceção das
ocasiões formais onde o uso da
gravata é obrigatório. O uso da
barba, no entanto, não é permitido. A proibição não está escrita em nenhum comunicado interno, que seja de conhecimento
dos funcionários. E o problema
não é restrito à base do Sindicato.
Em reunião com os sindicatos
no dia 23 de junho de 2016, na
matriz do banco em Osasco, a
então diretora de RH, Glaucimar
Peticov, negou a proibição, minimizou o problema, e disse que
tudo não passava de “uso e costume”. O que não corresponde a
realidade. Para o diretor do Sindicato, Lourival Rodrigues, “o
Bradesco deveria emitir um comunicado e esclarecer a questão.
É inaceitável que continue sendo
o único banco a proibir o uso da
barba”.

O

39º Congresso
da Abrapp
presidente do Sindicato, Stela, o
vice Mauri Sérgio e a diretora de
Patrimônio, Patrícia Bassanin, participaram do 39º Congresso Brasileiro
da Previdência Complementar Fechada, promovido pela Abrapp (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar) em Florianópolis (SC), entre os
dias 10 e 12 deste mês de setembro.
Tema: Disruptura
Neste ano o tema central foi “Disruptura e o mundo do novo século”.
A presidente Stela participou como
integrante do Comitê de Investi-

Ariel Kühn Quint

AMBIENTE
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mentos do Banesprev (Fundo Banespa de Seguridade Social); o vice
Mauri Sérgio como integrante do
Conselho Deliberativo da Fundação
Itaú-Unibanco, e a diretora Patrícia

Bassanin como integrante do Conselho Fiscal do SantanderPrevi.
Os três diretores foram eleitos
pelos participantes dos fundos de previdência complementar.

C A M PA N H A

Sindicatos e financeiras retomam negociação
s sindicatos e a Federação Interestadual das Instituições de
Crédito, Financiamento e Investimento (Fenacrefi) retomam nesta semana (dia 18) o processo de negociação para renovar a CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), suspenso
no último dia 12 de junho, quando
ocorreu a segunda rodada; a primeira foi no dia 30 de maio.
Na segunda rodada, a Fenacrefi

O

concordou em repor a inflação (acumulado de junho de 2017 a maio deste ano: 1,76%) e prorrogar a vigência
da CCT até a renovação. A nova legislação (Lei nº 13.467, reforma trabalhista) acabou com a chamada ultratividade das normas coletivas, que
assegurava a prorrogação da CCT
durante o processo de negociação. A
data-base dos financiários é 1º de junho. A exemplo da CCT negociada

com a Fenaban (bancários), os sindicatos querem a manutenção dos
atuais direitos e aumento real.
Histórico: A pauta de reivindicações dos
financiários foi aprovada em assembleia
na sede do Sindicato, realizada no dia 9
de maio. A entrega à Fenacrefi aconteceu uma semana depois, no dia 15 de
maio. As reivindicações foram definidas
na Conferência Nacional, realizada nos
dias 3 e 4 de maio.

Cursos em Mogi Guaçu
CPA e CEA: inscrição até dia 21
Início: 29 de setembro de 2018
Término:
20 de outubro (CPA 10) 26h/aula
3 de novembro (CPA 20) 44h/aula
22 de dezembro (CEA) 88h/aula
Certificação de Especialista em Investimentos
Horário: 9h às 18h (1h de intervalo), aos sábados
Prazo de inscrição: 21 de setembro
Informações:
mogi@bancarioscampinas.org.br
Custo para sindicalizado
CPA 10: R$ 342,00 (3 parcelas de
R$ 114,00)
CPA 20: R$ 534,00 (3 parcelas de
R$ 178,00)
CEA: R$ 1.068,00 (3 parcelas de
R$ 356,00)
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