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Assembleia dia 22 elege Comissão Eleitoral

OOSindicato realizará assembleia
para eleger a Comissão Eleitoral

no dia 22 deste mês de fevereiro, na
sede em Campinas. Coordenadora de
todo o processo de eleição da nova di-
retoria do Sindicato, a Comissão será
formada por três bancários sindica-
lizados. A assembleia, que terá início
às 19h, também decidirá sobre a
data da eleição e sua duração.

A nova diretoria assumirá o co-
mando do Sindicato no próximo dia
15 de julho. Aprovado no 6º Con-
gresso da categoria, realizado no dia
24 de novembro do ano passado, e ra-
tificado em assembleia realizada no
último dia 14 de dezembro, o man-

dato das futuras diretorias será de
quatro anos. Já o mandato da direto-
ria a ser eleita neste ano terá vigên-

cia menor (três anos e nove meses),
até o dia 14 de abril de 2023, tão so-
mente para ajustar ao calendário

eleitoral.
Democracia, transparência

A eleição da Comissão foi uma ini-
ciativa pioneira do Sindicato. Antes,
a regra em todos os sindicatos dava
plenos poderes aos presidentes na
condução do processo eleitoral. Os
bancários de Campinas e Região rom-
peram com essa antiga prática auto-
ritária, ao aprovar um novo estatuto
que democratizou a entidade nos
anos 80 do século passado.
Aviso: O direito de voto é garantido
apenas aos sindicalizados. Para par-
ticipar da assembleia será necessário
apresentar a carteira de identidade do
Sindicato ou holerite.

OO Itaú anunciou no dia 5 deste mês
de fevereiro que a segunda e últi-

ma parcela da Participação nos Lucros
e Resultados (PLR) e da Parcela Adi-
cional da PLR serão pagas no dia 1º de
março. O maior banco privado do país
anunciou ainda que será pago o teto do
valor da PLR (regra básica), que cor-
responde a 2,2 salários do bancário, li-
mitado a R$ 27.802,48. O valor da Par-
cela Adicional também será o máximo,

limitado a R$ 4.711,52. Cabe lembrar
que serão descontados os valores ante-
cipados em setembro do ano passado
(primeira parcela).

O vice-presidente do Sindicato, Mau-
ri Sérgio, destaca que o Itaú não aten-
deu reivindicação das entidades sindi-
cais em antecipar o pagamento. “O ban-
co optou pela data-limite prevista na
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).
Infelizmente”.

Santander
O Santander comunicou no mesmo

dia 5 que a segunda e última parcela da
Participação nos Lucros e Resultados
(PLR) e da Parcela Adicional da PLR se-
rão pagas no dia 28 deste mês de feve-
reiro. Na mesma data serão pagos tam-
bém o Programa Próprio Específico
(PPE), o Programa de Participação nos
Resultados Santander (PPRS) e o Pro-
grama Próprio de Gestão (PPG); os dois

últimos programas aos elegíveis.
A exemplo do Itaú, o banco espanhol

vai pagar o teto do valor da PLR e da
Parcela Adicional. Os valores dos pro-
gramas próprios não serão descontados
da PLR; apenas os valores antecipados
em setembro do ano passado (primeira
parcela).
Bradesco: O pagamento da PLR e da
Parcela Adicional foi efetuado no dia 6
deste mês de fevereiro.

Itaú paga PLR dia 1º de março; Santander, dia 28

Banco do Brasil concorda em discutir descomissionamento por GDP

OOBanco do Brasil manifestou con-
cordância em se reunir com os

sindicatos para discutir a recente
onda de descomissionamento por
GDP (Gestão de Desempenho Profis-
sional) e o programa de metas Cone-
xão, durante mesa permanente de ne-
gociação, realizada no dia 6 deste mês
de fevereiro, em Brasília, para tratar
da Unidade de Atendimento Varejo
(UNV).

Os dirigentes sindicais destacaram
que os descomissionamentos estão
ocorrendo em desacordo com as re-
gras estabelecidas. A avaliação 360º
(superiores, subordinados, pares e au-
toavaliação), que inclui vários que-
sitos para compor a média, foi des-

cartada; prevalece apenas a análise do
superior. “O que desvirtua comple-
tamente o conceito original da GDP”,
frisa a diretora do Sindicato Elisa Fer-
reira, que participou da mesa como
representante da Federação dos Ban-
cários de SP e MS.

Quanto ao programa de metas

Conexão, os dirigentes sindicais apre-
sentaram diversas reclamações; entre
elas, mudança de parâmetros, im-
possibilitando que a maioria das car-
teiras atinjam os objetivos propostos.
O que resulta em impactos negativos
na PLR e no Programa de Desempe-
nho Gratificado (PDG) e abre caminho
para o descomissionamento.
Unidade de Atendimento Varejo
Os representantes do BB apre-

sentaram as mudanças no modelo de
UNV, que foi estendido para 106
praças; entre elas, Campinas. Ini-
cialmente a UNV estava em quatro
praças (Joinville, Ribeirão Preto, Cu-
ritiba e Belém); depois ampliou para
São Paulo e Brasília.

Os dirigentes sindicais questio-
naram, entre outros pontos, as es-
truturas das UNVs, a ascensão pro-
fissional e a trilha de carreira. Quan-
to à alteração no nível das agências,
os  representantes do BB disseram
que não há previsão de mudança. O
banco estuda um modelo que con-
temple os diversos tipos de agências
e escritórios.

Para a diretora Elisa Ferreira um
problema grave é que “as metas es-
tabelecidas são maiores que o volu-
me de clientes. Isso porque as car-
teiras foram migradas. Sem falar que
muitos dos atendimentos não geram
negócios”.
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Sindicato dos Bancários
de Campinas e Região

Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

O Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários de
Campinas e Região, por seu presi-
dente abaixo-assinado, convoca
nos termos dos Art. nº 54 e 131 § 2º
do estatuto, os associados do Sin-
dicato, para a Assembleia Geral
Extraordinária, a realizar-se na
sede da entidade na Rua Ferreira
Penteado, nº 460, Centro, nesta ci-
dade, no dia 22 de fevereiro de
2019, às 18:00 horas em primeira
convocação ou às 19:00 horas em
segunda convocação, com qualquer
número para deliberar sobre a se-
guinte pauta:
a) Eleição da Comissão Eleitoral
b) Data das Eleições e duração
da votação

Campinas, 15 de fevereiro de 2019

Ana Stela Alves de Lima
Presidente

Edital publicado na edição do dia 15/02/2019
do jornal O Estado de São Paulo

Sindicatos e Caixa Federal retomam negociação

OOs sindicatos e a Caixa Federal re-
tomaram o processo de nego-

ciação, no dia 1º deste mês de feve-
reiro, em Brasília. Na pauta, melho-
res condições de trabalho, Saúde
Caixa, mais transparência na gestão
do banco público, contratações de
empregados e descomissionamento.
Na abertura da primeira rodada em
2019, os dirigentes sindicais realiza-
ram ato em defesa da Caixa 100% pú-
blica e contra o fatiamento da insti-
tuição, com cartazes e faixas. O di-
retor do Sindicato Carlos Augusto (Pi-
poca) participou da negociação como
representante da Federação dos Ban-
cários de SP e MS.
Concursados: Indagados sobre a de-
claração do presidente da Caixa Fe-
deral, Pedro Duarte Guimarães, que
pretende contratar concursados apro-
vados em 2014, os representantes do
banco público disseram que a área de
gestão de pessoas realiza estudos e
que, posteriormente, os resultados se-
rão encaminhados para as instâncias
de deliberação. Em outras palavras,
sem previsão de quando e quantos
concursados serão convocados. A
Caixa Federal tem 84.952 empregados
(dados de 31 de dezembro de 2018).

A convocação dos aprovados no
concurso de 2014 é uma antiga rei-
vindicação dos sindicatos, que cons-
ta no Aditivo à Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT) de 2015. Mesmo
com intervenção do Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT), a cláusula
nunca foi cumprida.
Condições de Trabalho: A Caixa Fe-
deral apresentou uma proposta de
modelo de atuação dos fóruns regio-
nais sobre condições de trabalho
para 2019. Os representantes dos
empregados vão avaliar o documen-
to e fazer os ajustes que forem ne-
cessários. Segundo o banco público,
está assegurado o funcionamento
dessas instâncias para debater os
problemas que afetam diretamente as
estruturas e relações de trabalho nas
unidades.

GDP: Os dirigentes sindicais ques-
tionaram o descomissionamento via
Gestão de Desempenho de Pessoas
(GDP). Os sindicatos reivindicam o
fim da GDP.
PSI: Os sindicatos querem transpa-
rência e fim das discriminações no
Processo Seletivo Interno (PSI).
Gerentes de Canais de Atendimento:
Após cobrança dos sindicatos, a Cai-
xa Federal anunciou que desde o úl-
timo dia 17 de janeiro está disponí-
vel para os Gerentes de Canais de
Atendimento (GCAN) o auxílio com-
bustível, a ser utilizado em visitas aos
parceiros e lotéricos.
Saúde Caixa e Saúde do trabalha-
dor: Definida a retomada dos debates
nos dois grupos de trabalhos paritá-
rios. O GT Saúde Caixa se reúne no
dia 19 deste mês de fevereiro; na pau-
ta, entre outros pontos, modelo de
custeio e qualidade do atendimento.
O GT Saúde do Trabalhador se reú-
ne no dia seguinte (20). Para subsidiar
o debate, foi entregue à Caixa Fede-
ral os resultados da pesquisa realizada
pela Fenae no ano passado e um con-
junto de propostas.

Fonte: Contraf-CUTMatinê de
Carnaval

OOSindicato realiza Matinê de
Carnaval nos dias 3 (domingo)

e 5 (terça-feira) de março, no Clu-
be. Horário: das 14h30 às 17h30.
Animação: Banda Canta Brasil.
Desfile: No último dia das folias do
Rei Momo, desfile de fantasia às
15h30.
Aviso: O Clube estará aberto na se-
gunda-feira, dia 4, e fechado na
quarta-feira, 6 de março.
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Santander e sindicatos discutem planos de saúde

Débora Fonseca é eleita Caref, no BB

RReunido com os sindicatos no Co-
mitê de Relações Trabalhistas

(CRT), no dia 29 de janeiro deste ano,
o Santander informou que não é
possível reduzir o percentual de rea-
juste dos planos de saúde; a reivin-
dicação foi apresentada no último dia
13 de dezembro.

Segundo o banco espanhol, o cus-
to da saúde (“inflação médica”) su-

perou a inflação oficial. Quanto à re-
dução do valor da coparticipação, “o
Santander concordou em verificar a
possibilidade de criar um teto (limi-
te)”, destaca o diretor do Sindicato e
integrante da COE (Comissão de Or-
ganização dos Empregados), Cristia-
no Meibach, que participou da reu-
nião do CRT, realizada em São Pau-
lo.

Novo cargo
Outro tema debatido foi a unifi-

cação de cargos da área operacional.
O Santander anunciou a criação do
cargo de Gerente de Negócios e Ser-
viços, com jornadas de 6h e 8h. Será
exigida a certificação CPA 10 (Anbi-
ma). O banco assegurou que as gra-
tificações e comissões não serão al-
teradas.

AAcandidata Débora Fonseca ven-
ceu o segundo turno da eleição

do representante dos funcionários no
Caref, Conselho de Administração do
Banco do Brasil, realizado entre os
dias 25 e 31 de janeiro.

Apoiada pela diretoria do Sindi-
cato desde o início da campanha, Dé-
bora Fonseca foi eleita com 31.294 vo-
tos; Jair Miller recebeu 14.366; votos
nulos, 12.518; em branco, 6.318.

No primeiro turno, realizado en-

tre os dias 2 e 8 de janeiro, Débora
Fonseca recebeu 11.178 votos.

Entre suas propostas de traba-
lho, Débora Fonseca defende o BB
como instituição pública a serviço da
sociedade e luta contra a privatização.

Kinoplex: ingresso
(Parque D. Pedro Shopping

Campinas)

R$ 15,00

Validade: 27 de março de 2019
De segunda-feira a domingo, exceto
para as salas 3D, salas Platinum e
salas IMAX.
Venda:   Direto com o diretor do Sin-

dicato ou na sede em Campinas.
Rua Ferreira Penteado, 460, Centro.
Horário: 9h às 16h30

Exclusivo para sindicalizado
e dependente
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