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Caixa Minuto é ilegal, decide Justiça
juíza Natalia Queiroz Cabral
Rodrigues, da 22ª Vara do Trabalho de Brasília, declarou ilegal a
alteração do normativo RH 184, versão 033, da Caixa Federal, que estabelece a designação por minuto
para o exercício das funções de caixa. Divulgada no dia 11 deste mês
de janeiro, a sentença atende pedido da Federação dos Bancários de
SP e MS, em ação civil pública ingressada em 2017; a primeira audiência aconteceu no dia 6 de abril
do ano passado.
Em vigor desde o dia 1º de julho
de 2016, o RH 184, versão 033 é ilegal, segundo a juíza, porque “o
banco deve manter quadro de empregados compatível com a necessidade do trabalho e não precarizar
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é nefasta, prejudicial ao trabalhador
e a sociedade”.
Precarização do trabalho
Para a juíza Natalia Queiroz Cabral Rodrigues o denominado “caixa minuto” integra um “projeto

o trabalho daqueles que atuam em
outras frentes e podem, a qualquer
minuto, serem deslocados para
atuar no caixa”. E mais: “a prática
rotineira de indicar bancários para
atuar nos caixas, provisoriamente,

que precariza as relações de trabalho, pois permite que ao invés de
pagar a gratificação de caixa por
mês ou no mínimo por dia (no
caso de substituição), a empresa
faça o pagamento apenas do tempo
dispendido pelo trabalhador para
fazer uma autenticação ou descontar um cheque, por exemplo”. Ao
concluir sua sentença, a juíza destaca que o ambiente de trabalho
também é “prejudicado, afetando a
saúde do trabalhador. A tensão aumentará toda vez que o empregado
for designado a atuar por minuto no
caixa. Não há ambiente de trabalho
sadio com empregados amedrontados”.
A Caixa Federal já ingressou recurso, que aguarda julgamento.

DE TRABALHO

Bradesco reajusta Km e libera barba
Bradesco reajustou o valor
reembolsado por quilômetro
rodado (Km), passando de R$ 0,72
para R$ 0,86. A medida, que já está
em vigor, atende reivindicação dos
sindicatos apresentada à Eduara
Cavalheiro e Priscilla Wallace, da
área de Relações Sindicais, durante reunião realizada no dia 20 de junho do ano passado, na matriz
(Osasco). Para o diretor do Sindicato, Lourival Rodrigues, “a decisão
chega num momento oportuno”.
Barba liberada
O uso de barba está liberado no
Bradesco, segundo informou a di-

Júlio César Costa

O

retoria de Recursos Humanos à Comissão de Organização dos EmJúlio César Costa

pregados (COE), no último dia 11 de
dezembro. A reivindicação é antiga.

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
que o uso de barba era proibido e
disse que tudo não passava de “uso
e costume”.
A questão da barba está equacionada, assim como a liberação da
gravata, que entrou em vigor em setembro do ano passado. O que era
uma opção desde junho de 2017
apenas às sextas-feiras, agora se estende para a semana inteira, com
exceção das ocasiões formais onde
o uso (da gravata) é obrigatório.

Matinê de Carnaval no Clube
Sindicato realiza Matinê de
Carnaval nos dias 3 (domingo) e 5 (terça-feira) de março, no
Clube. Horário: das 14h30 às
17h30. Animação: Banda Canta
Brasil.
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Desfile: No último dia das folias
do Rei Momo, desfile de fantasia
às 15h30.
Aviso: O Clube estará aberto na segunda-feira, dia 4, e fechado na
quarta-feira, 6 de março.
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Dois diretores do Sindicato disputam eleição de
representantes em comitês gestores do Banesprev

Assembleia aprova
previsão orçamentária
eunidos em assembleia no último dia 14 de dezembro, na sede do Sindicato, os bancários
aprovaram a Previsão Orçamentária 2019. Confira a seguir.
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Resumo da Previsão Orçamentária de 2019

Rendimentos de aplicações
financeiras
Rendimentos financeiros
eventuais
Taxa negocial
Reversões diversas
Total da Receita

3.630.000,00
250.900,00
15.741,00
1.300.000,00
663.013,00
5.859.654,00

Despesa

R$

Diretoria

31.562,00

Despesas com Pessoal

1.871.400,00

Infraestrutura/Edifícios-Sede

358.000,00

Despesas com veículos

264.700,00

Despesas de comunicação
Despesas financeiras

80.100,00
20.900,00

Jurídico

400.500,00

Contribuições para outras
entidades

223.900,00

Atividades gerais

633.692,,00

Formação sindical

173.900,00

Cultura, esporte, lazer
e outros

207.300,00

Clube

462.100,00

Despesas com assessoramento

115.700,00

Eleições sindicais
Subsedes
Total da Despesa

Torneio de futebol em comemoração
aos 65 anos do Sindicato, no Clube

79.900,00

Imprensa e Divulgação

Campanhas salariais

ESPORTE

69.600,00
140.400,00
76.000,00
5.209.654,00

Superavit do Exercício

650.000,00

Reforma e compra de
veículos

650.000,00

Departamento de Esportes do
Sindicato realizará no dia 16
de fevereiro, no Clube, Torneio de
Futebol Soçaite em comemoração
aos 65 anos de fundação do Sindicato (27 de fevereiro).
O período de inscrição já está
aberto e se estende até o próximo
dia 11. Os interessados podem se
inscrever via telefone (3731-2688),
no Setor de Atendimento, ou por e-
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CAREF: 2º
EXPEDIENTE - O BANCÁRIO - PUBLICAÇÃO DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE CAMPINAS E REGIÃO
PRESIDENTE: ANA STELA ALVES DE LIMA
JORNALISTA RESPONSÁVEL: JAIRO GIMENEZ
(MTB 13.683)
DIRETOR DE IMPRENSA: LOURIVAL RODRIGUES
IMPRESSÃO: GRÁFICA SANTA EDWIGES
SEDE: RUA FERREIRA PENTEADO, 460, CENTRO.
FONE.: (19) 3731-2688 - FAX: (19) 3234-5602
CLUBE: (19) 3251-3718
SUBSEDES: AMERICANA: (19) 3406-7869
AMPARO: (19) 3807-6164
MOGI GUAÇU: (19) 3841-3993
SJB VISTA: (19) 3622-3514
INTERNET: WWW.BANCARIOSCAMPINAS.ORG.BR
E-MAIL: JORBANC@BANCARIOSCAMPINAS.ORG.BR
TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES
FILIADO À FEEB SP-MS E CONTRAF-CUT
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Sérgio Roberto Zancopé
Salime Maria Couto
José Cássio de Biaggio
Oliver Simioni
Comitê Gestor dos planos
DAB, DCA e Caciban
(vote em até 3 candidatos)
Sebastião Naves de Souza
Comitê Gestor dos planos
Sanprev I, II e III
(vote nos 3 candidatos)
Vera Lúcia Moreira
Marcelo Pereira de Sá
Wanessa de Queiroz Paixão

mail: atendimento@bancarioscampinas.org.br e esportes@ban-

carioscampinas.org.br. Cada time
pode inscrever, no máximo, 12
atletas; dois deles podem ser convidados (não é permitida a participação de jogador profissional).
Quem pode participar
Sindicalizados, dependentes, sócios usuários/ sócios contribuintes
do Clube, colaboradores e funcionários do Sindicato.

TURNO

Sindicato apoia Débora Fonseca. Vote F2331616
segundo turno da eleição do representante dos funcionários
no Caref, Conselho de Administração do Banco do Brasil, iniciado no
último dia 25, termina no dia 31
deste mês de janeiro. A diretoria do
Sindicato reafirma o apoio à candidata Débora Fonseca (na foto,
entre os direrores Marcos e Cida). No
primeiro turno, realizado entre os
dias 2 e 8 também deste mês de janeiro, Débora Fonseca foi a mais votada, com 11.178 votos; o segundo
mais votado foi Jair Miller, com
3.290 votos.
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Pela primeira vez o processo
eleitoral será totalmente eletrônico,
via internet. O Banesprev enviará
correspondência explicativa para o
endereço dos participantes e assistidos, informando o login (usuário)
e senha.
Além de Cristiano e Vera, a diretoria do Sindicato apoia os seguintes candidatos:
Comitê Gestor do plano II
(vote nos 3 candidatos)
Maria Lúcia Mathias
Mario Luiz Raia
Venilton Antonio de Camargo
Comitê Gestor dos planos I, III e IV
(vote em 3 candidatos)
José Cristiano Massoni Meibach
Itamar José Batista
Silvanilzio de Jesus Souza
Jorge Luiz Beck
Comitê Gestor do plano V
(vote nos 5 candidatos)
Herbert Viana Moniz Júnior

Fundo Banespa de Seguridade
Social (Banesprev) realizará
eleição para escolha dos representantes nos comitês gestores dos
planos I, III e IV; II; V; DAB, DCA e
Caciban; Sanprev I, II e III; e conselho administrativo do plano Pré75, entre os dias 6 e 18 de fevereiro. Os diretores do Sindicato Cristiano Meibach e Vera Lúcia Moreira são candidatos a representantes
nos comitês gestores dos Planos I,
III e IV e Sanprev I, II e III, respectivamente.

Entre outras propostas, Débora
Fonseca defende o BB como instituição pública a serviço da socie-

dade e luta contra a anunciada política de privatização. O processo
eleitoral será via SisBB.

