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Bancários não trabalham aos sábados, garante CLT
Senado federal derrubou no último dia 21 de agosto a regra que
permitia o trabalho aos domingos e feriados, incluída na Medida Provisória (MP) 881 aprovada pela Câmara
dos Deputados no dia 13 de agosto,
e manteve a revogação do artigo 1º da
Lei nº 4.178/1962 que proibia o trabalho aos sábados nos “estabelecimentos de crédito”. A MP 881, denominada Declaração de Direitos de
Liberdade Econômica, tramitou no
Senado como Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 17/2019. A minirreforma trabalhista, que flexibiliza direitos dos trabalhadores, deve ser san-
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cionada pelo presidente da República, autor da MP 881.
Com o cancelamento do citado artigo 1º da Lei n º 4.178/1962, o bancário será obrigado a trabalhar aos sábados? A resposta é não. Quem assegura isso, segundo nota técnica
do escritório LBS Advogados, que assessora o Sindicato, é o artigo 224 da
Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT). O citado artigo da CLT estabelece que a “duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Federal será de 6 (seis) horas contínuas
nos dias úteis, com exceção dos sá-

bados, perfazendo um total de 30
(trinta) horas de trabalho por semana”.
A nota técnica observa que “em
caso de eventual trabalho em sábado,
a jornada correspondente será extraordinária e, como tal, sujeita à regra do artigo 61º da CLT, que diz que
o trabalho extraordinário é aquele que
ocorre apenas por necessidade do serviço (ou em casos de acordo individual ou coletivo)”.
Jornada de 8h: O bancário que exerce “cargo de confiança”, com jornada
de 8h por dia, “por se enquadrar na
exceção da jornada de 6h por dia, não

está protegido pela regra da jornada
normal”, destaca a nota técnica do escritório LBS Advogados. Ou seja, em
princípio, não está proibido de exercer a jornada normal de trabalho
aos sábados.
Porém, neste ponto, não tem nada
pacificado. De acordo com a citada
nota técnica, quem já trabalha 8h por
dia, com jornada normal estabelecida nos dias úteis, não pode ter sua jornada alterada unilateralmente pelo
empregador, por se tratar de cláusula contratual já incorporada. Se isso
ocorrer, está claro, inicia-se uma batalha judicial.
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Entidades sindicais defendem a Cassi em ato na capital paulista
o Dia Nacional de Luta em Defesa da Cassi, 22 de agosto, entidades sindicais e funcionários do
Banco do Brasil participaram da manifestação realizada em frente à Torre Matarazzo na Avenida Paulista, em
São Paulo, que reúne o escritório da
presidência do banco e diversas diretorias, no período das 10h às 13h.
Coordenado pela Contraf-CUT e
pela Comissão de Empresa dos Funcionários, em conjunto com a Federação dos Bancários de SP e MS
(FEEB) e Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito de SP (Fetec), o Dia de Luta foi aprovado no 30º
Congresso Nacional dos Funcionários,
realizado nos dias 1º e 2 de agosto úl-
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timo, em São Paulo.
O ato contou com a participação
de sete diretores do Sindicato: Cida,
Elisa, Divino, Eduardo, Linda, Lilian
e Marcos Eduardo.

Além de protestar contra os ataques à Caixa de Assistência dos Funcionários (Cassi) – entre eles, intervenção da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e ameaça de

privatização por parte do governo
federal -, os participantes da manifestação condenaram os aumentos arbitrários da coparticipação. Inclusive,
em abaixo-assinado que circula nos
locais de trabalho, a ser encaminhado às presidências da Cassi e do
Conselho Deliberativo, é reivindicada
a imediata abertura de negociação sobre a coparticipação.
Negociação
E mais: as entidades sindicais e
funcionários querem que o BB volte a
negociar um novo plano de custeio
para a Cassi; a primeira proposta foi
rejeitada em outubro de 2018; a segunda não atingiu o quórum de 2/3
dos votos, em maio deste ano.

NEGOCIAÇÃO

Bradesco suspende campanha que ridiculariza funcionários
Bradesco suspendeu a campanha de vídeo denominada “Folha
em Foco”, que circulou pela internet,
onde os funcionários foram expostos
a situações constrangedoras.
O recuo do banco foi anunciado
no último dia 20 de agosto, durante
rodada de negociação com a Comis-
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são de Organização dos Empregados
(COE).
Para o vice-presidente do Sindicato, Lourival Rodrigues, que participou da negociação como representante da Federação dos Bancários de
SP e MS, a campanha “ridicularizou
os funcionários, uma zombaria. Algo

inaceitável”.
Acordos renovados
Os sindicatos e o Bradesco renovaram durante a rodada os acordos
coletivos específicos, aditivos à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT),
referentes ao Telebanco, Bradesco
Financiamentos, Cipa, Treinet e Pon-

to Eletrônico.
PDE
Os sindicatos reivindicaram a
ampliação do Prêmio de Desempenho
Extraordinário (PDE) para todos os
funcionários. O Bradesco, no entanto, negou estender o PDE para escriturários, caixas e departamentos.

Eleição de delegados sindicais na Caixa Federal: inscrição aberta
EDITAL
Eleições de Delegados Sindicais
CEF 2019/2020
1. O Sindicato dos Bancários Campinas e Região, por seu presidente, comunica a todos os empregados da Caixa Econômica Federal dos municípios
de sua base territorial, a abertura de
processo eleitoral para delegado sindical da Caixa Econômica Federal, de
acordo com o seguinte cronograma:
1.1 As Inscrições deverão ser realizadas do dia 3 a 12 de Setembro de
2019.
1.2 A eleição será realizada nas Unidades, de 16 de Setembro de 2019 a
27 de Setembro de 2019.
1.3 O mandato dos Delegados eleitos
se iniciará em 29 de Setembro de 2019
e se encerrará em 28 de Setembro de
2020
Campinas 3 de Setembro
de 2019
Ana Stela Alves de Lima
Presidente

s empregados da Caixa Federal
elegem entre os dias 16 e 27 deste mês de setembro os delegados
sindicais. O período de inscrição
abre nesta terça-feira, dia 3, e se estende até o próximo dia 12.
Participe. O delegado sindical é o
representante do Sindicato dentro do
local de trabalho. Entre outras atri-

O

buições, manter contato permanente
com todos os empregados lotados na
unidade em que foi eleito representante, discutir com os empregados
quais ferramentas utilizar visando a
melhoria das condições de trabalho
e repassar as reivindicações dos empregados ao Sindicato.
O aditivo à Convenção Coletiva de

MOBILIZAÇÃO

6ª Marcha das Margaridas, em Brasília
6ª Marcha das Margaridas reuniu 100 mil mulheres em Brasília, no último dia 14 de agosto, segundo a Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (Contag), que coordenou a mobilização em
parceria com a CUT (Central Única
dos Trabalhadores). Neste ano, as
Margaridas ocuparam a capital federal em defesa da agroecologia, do
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meio ambiente, da democracia, dentre outras bandeiras de luta. Na véspera (dia 13), aconteceu a 1ª Marcha
das Mulheres Indígenas. Organizada
pela Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), a Marcha teve
como tema: “Território: nosso corpo,
nosso espírito”.
A diretora do Sindicato e coordenadora do Coletivo de Mulheres da

LICENÇA AMPLIADA

Sindicato promove o quinto curso de paternidade responsável
18 e 19 deste mês de sedias
nos
sede em Campinas. Dirina
tembro,
que queira solicitar
bancário
ao
gido
licença-paternidade ampliada, prevista na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), o curso terá duração de

seis horas; com aulas ministradas por
psicólogo e enfermeiro. Entre os temas, o papel do homem na sociedade contemporânea, educação para
igualdade e relação compartilhada e
questões práticas no cuidado com o
recém-nascido.
Inscrição: Até o dia 13 de setembro.
Envie mensagem eletrônica para
atendimento@bancarioscampinas.org.br. O curso é gratuito para o
bancário sindicalizado. Horário das
aulas: das 19h às 22h.
Licença de 20 dias: A cláusula 26ª da
CCT prevê a prorrogação por 15 dias
da licença-paternidade de cinco dias
garantida pela Constituição Federal.
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subsede da CUT em Campinas, Elisa
Ferreira, participou das duas marchas.
A Marcha das Margaridas, cabe destacar, acontece a cada três anos. O
nome Margaridas é uma homenagem
à sindicalista Margarida Maria Alves,
que foi brutalmente assassinada em
agosto de 1983, por lutar em defesa
dos direitos dos trabalhadores rurais
na Paraíba.

SAÚDE

Ritmo de trabalho adoece bancários.
27 mil afastamentos em cinco anos

Curso de paternidade no Sindicato
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Trabalho (CCT), assinado pelo Sindicato e pela Caixa Federal, prevê a
eleição de um delegado por local de
trabalho, garantindo direitos como irremovibilidade de sua lotação física,
a partir de sua candidatura e liberação do trabalho para atividades sindicais, desde que previamente acordado com o gestor.

Corte de cabelo, hidratação e escova:
a partir de R$ 50,00
Corte e escova: R$ 38,00
Corte, escova e mão: R$ 55,00
Escova e mão: R$ 45,00
Alinhamento de fios:
a partir de R$ 90,00
Corte masculino: R$ 26,00

DEPILAÇÃO
Axila: R$ 12,00 - Virilha: R$ 40,00 - Perna
inteira: R$ 45,00 - Meia perna: R$ 25,00

PROMOÇÃO:
segunda-feira e terça-feira
Pé e mão: R$ 35,00
HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
8h às 17h (segunda à sexta-feira)
Com hora marcada
Fones: (19) 98132-6473/(19) 3731-2688
Lúcia Cabelos: pavimento térreo da sede
do Sindicato em Campinas.

O BANCÁRIO

o período de cinco anos, entre
2012 e 2017, o setor bancário foi
responsável por 27.207 afastamentos
acidentários, segundo estudo do Dieese (Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos), com base no Observatório Digital
de Saúde e Segurança no Trabalho,
realizado pelo Ministério Público do
Trabalho (MPT) e pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT).
As causas de afastamentos se concentram em três categorias: “transtornos mentais e comportamentais”;
“doenças do sistema nervoso”; e
“doenças do sistema osteomuscular e
do tecido conjuntivo” que, entre
2009 e 2012, eram as principais causas de afastamento. A partir de 2013,
muda o perfil de afastamento, com
“transtornos mentais e comportamentais” assumindo a liderança. Para
dimensionar o impacto dessa mudança, entre 2012 e 2017, 9.923 bancários foram afastados do trabalho. O
que representa 15% de todos os afastamentos no país (de um total de
64.794 trabalhadores), no citado período, para tratamento de doenças decorrentes de causas mentais e com-
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portamentais, segundo dados da Previdência Social/INSS.
Metas adoecem
Aliada à tensão permanente por
medo de assalto e violência, baixa tolerância ao erro e acúmulo de tarefas,
a pressão pelo cumprimento de metas configura assédio moral, resulta
em estresse diário e, ao final, adoece
os bancários. A regulação das metas,
cabe destacar, tem sido a principal reivindicação dos sindicatos na Comissão Bipartite de Saúde do Trabalhador. Alguns avanços já foram conquistados, principalmente na prevenção. “Mas ainda é pouco. É preciso mais. O Sindicato inclusive já
apresentou, em conferências interestadual e nacional da categoria,
proposta para criação de um Protocolo de Venda Responsável. O Protocolo é um instrumento regulatório
que pode, efetivamente, colocar um
ponto final nas chamadas metas abusivas”, avalia o diretor para Assuntos
de Saúde, Daniel Abreu.
Bancário (a), não trabalhe adoecido. Procure o Sindicato. Plantão de
Saúde: toda segunda-feira, das 14h às
17h, com assessoria jurídica.

Expoflora: venda de ingressos à 38ª Expoflora, que abriu no último dia 30 e termina no dia 29 deste mês de setembro. No Sindicato, R$ 28,00 cada ingresso; na portaria da Expoflora, R$ 52,00. Ônibus: No dia 22 deste mês de setembro, o ônibus fretado pelo Sindicato sairá do Largo do Pará às
10h, com retorno às 17h. Preço da passagem: R$ 35,00. Info: 3731-2688 ou com os diretores que
visitam sua agência.
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Sindicatos discutem emprego e remuneração com Itaú
Comissão de Organização dos
Empregados (COE) se reuniu
no último dia 28 de agosto com representantes do Itaú Unibanco para
discutir emprego, remuneração e
gestão de pessoas.
O maior banco privado do país
informou que foram fechadas 214
unidades no primeiro semestre deste ano, envolvendo 4.226 funcionários; 94% foram realocados. O diretor do Sindicato, Mauri Sérgio,
participou da reunião como representante da Federação dos Bancários de SP e MS.
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Agir e SQV
Os dirigentes sindicais reivindicaram a abertura de negociação
sobre os programas Ação Gerencial
Itaú para Resultado (Agir) e o Score de Qualidade de Venda (SQV). O
Itaú Unibanco foi um dos pioneiros
na utilização de ferramentas de
gestão organizacional fundamentadas em avaliações de resultados e
qualidade. O Agir é a maior ferramenta desse tipo dentro da instituição. Porém, só voltada para as
agências de varejo. Mais recentemente, o banco lançou o programa

conhecido pela sigla SQV que visa,
segundo a instituição, avaliar o
comportamento das vendas realizadas pelos bancários; na prática
tem gerado penalidades aos trabalhadores. Os dois programas, cabe
ressaltar, foram implementados
sem a participação dos representantes dos bancários.
Na próxima reunião entre a COE
e o Itaú Unibanco, a ser realizada no
dia 18 deste mês de setembro, será
entregue uma pauta sobre os dois
programas. As reivindicações serão
baseadas em pesquisa realizada

entre os funcionários e estudo elaborado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). E mais: o
banco se comprometeu em esclarecer o programa “Vai que dá”, lançado recentemente.
A COE apresentou aos representantes do Itaú Unibanco várias
denúncias sobre humilhações ocorridas durante o processo de demissão e de transferências de funcionários para agências distantes
(20 quilômetros) das anteriores.
Fonte: Contraf-CUT
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Bradesco lança programa de demissão
Bradesco anunciou no último dia
29 de agosto o seu segundo Programa de Desligamento Voluntário
(PDV), no período de dois anos. O prazo de adesão abriu no dia 2 deste mês
de setembro e se estende até o dia 16 de
outubro. São elegíveis ao PDV os funcionários aposentados ou que reúnem

O

requisitos para se aposentar; que tenham 20 anos ou mais de vínculo com
a Organização Bradesco, em departamentos ou empresas coligadas; que tenham estabilidade no emprego (como
cipeiros, dirigentes sindicais e reingressados ao trabalho após licença-médica), reintegrados por decisão judicial

ou aposentados por invalidez que retornaram ao trabalho; dentre outras situações.
Os funcionários da rede de agências
não podem aderir ao PDV, com exceção
daqueles que se enquadraram, até o dia
31 de agosto deste ano, em alguma das
situações citadas anteriormente.

Indenização: O Bradesco oferece o
pagamento de 60% do salário fixo de setembro deste ano, por ano trabalhado,
limitado a 12 salários; seis meses de
vale-alimentação, em parcela única;
manutenção do plano de saúde e odontológico por 18 meses; entre outros incentivos.

P R I VAT I Z A Ç Ã O

Contraf indaga BB sobre venda de ações
m ofício ao presidente do Banco
do Brasil, Rubens Novaes, enviado no último dia 22 de agosto, a
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) solicita esclarecimento sobre a venda de participação acionária da União na instituição financeira. Anunciada na véspera (21) e publicada no Diário Oficial da União no
dia seguinte (22), a medida foi aprovada pelo Conselho do Programa de
Parcerias de Investimentos (PPI), da
qual faz parte o presidente do BB.
A Contraf-CUT manifesta que a
medida “traz grande apreensão à sociedade brasileira e, particularmente,
aos funcionários do banco” e indaga
se a venda “coloca em risco o controle
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acionário do banco pelo governo federal” e se a iniciativa busca abrir “caminho à privatização do Banco do
Brasil S.A”.
Para a Contraf-CUT o BB “cumpre
importante papel social e é uma das
principais instituições financeiras
com atuação na prestação de crédito
agrícola, no atendimento a programa
sociais oficiais e no financiamento à
execução de políticas públicas em todas as regiões do país”.
A Confederação destaca que o
BB “compõe o patrimônio dos brasileiros e a manutenção de seu papel
público é imprescindível à condução
das políticas públicas com vistas ao
crescimento econômico e ao desenvolvimento social”.

Piscina reaberta: A piscina do Clube dos Bancários reabriu no último dia 31 de
agosto. A piscina estava fechada desde o dia 28 de maio, em função do Inverno.
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Sindicato comemora Dia do Bancário
com shows tributos a Tim Maia e Queen
m comemoração ao Dia do
Bancário (28 de agosto), o
Sindicato promoveu shows tributos a Tim Maia e a banda inglesa Queen, no último dia 31 de
agosto no palco do Clube Bonfim,
no bairro Chapadão, em Campinas.
O soul de Tim Maia (interpretado pela Banda Monallizza), e o
rock do Queen Tribute Brazil,
contagiaram, eletrizaram o público, que dançou e cantou. Nos
intervalos dos shows, dance mu-
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Júlio César Costa

sic com o DJ Sombra. Foram cinco horas de muita diversão, confraternização.
Para a presidente do Sindicato,
Stela, o dia 28 de agosto é uma homenagem à histórica greve de
1951. “A mobilização dos bancários virou referência no mundo do
trabalho. Mas, tem hora para
tudo. Tem dia de luta, tem dia de
festa. Neste dia 31 de agosto de
2019, brindamos a garra, a coragem, o orgulho de pertencer à categoria bancária”.
Júlio César Costa

