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Bancários não trabalham aos sábados, garante CLT

OOSenado federal derrubou no úl-
timo dia 21 de agosto a regra que

permitia o trabalho aos domingos e fe-
riados, incluída na Medida Provisó-
ria (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 tra-
balho aos sábados nos “estabeleci-
mentos de crédito”. A MP 881, de-
nominada Declaração de Direitos de
Liberdade Econômica, tramitou no
Senado como Projeto de Lei de Con-
versão (PLV) nº 17/2019. A minirre-
forma trabalhista, que flexibiliza di-
reitos dos trabalhadores, deve ser san-

cionada pelo presidente da Repúbli-
ca, autor da MP 881.

Com o cancelamento do citado ar-
tigo 1º da Lei n º 4.178/1962, o ban-
cário será obrigado a trabalhar aos sá-
bados? A resposta é não. Quem as-
segura isso, segundo nota técnica
do escritório LBS Advogados, que as-
sessora o Sindicato, é o artigo 224 da
Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT). O citado artigo da CLT esta-
belece que a “duração normal do tra-
balho dos empregados em bancos, ca-
sas bancárias e Caixa Econômica Fe-
deral será de 6 (seis) horas contínuas
nos dias úteis, com exceção dos sá-

bados, perfazendo um total de 30
(trinta) horas de trabalho por sema-
na”.

A nota técnica observa que “em
caso de eventual trabalho em sábado,
a jornada correspondente será ex-
traordinária e, como tal, sujeita à re-
gra do artigo 61º da CLT, que diz que
o trabalho extraordinário é aquele que
ocorre apenas por necessidade do ser-
viço (ou em casos de acordo indivi-
dual ou coletivo)”.
Jornada de 8h: O bancário que exer-
ce “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 es-
critório LBS Advogados. Ou seja, em
princípio, não está proibido de exer-
cer 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 estabeleci-
da nos dias úteis, não pode ter sua jor-
nada alterada unilateralmente pelo
empregador, por se tratar de cláusu-
la contratual já incorporada. Se isso
ocorrer, está claro, inicia-se uma ba-
talha judicial.

Entidades sindicais defendem a Cassi em ato na capital paulista

NNo Dia Nacional de Luta em De-
fesa da Cassi, 22 de agosto, en-

tidades sindicais e funcionários do
Banco do Brasil participaram da ma-
nifestação realizada em frente à Tor-
re Matarazzo na Avenida Paulista, em
São Paulo, que reúne o escritório da
presidência do banco e diversas di-
retorias, no período das 10h às 13h.

Coordenado pela Contraf-CUT e
pela Comissão de Empresa dos Fun-
cionários, em conjunto com a Fede-
ração dos Bancários de SP e MS
(FEEB) e Federação dos Trabalhado-
res em Empresas de Crédito de SP (Fe-
tec), o Dia de Luta foi aprovado no 30º
Congresso Nacional dos Funcionários,
realizado nos dias 1º e 2 de agosto úl-

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 ata-
ques à Caixa de Assistência dos Fun-
cionários (Cassi) – entre eles, inter-
venção da Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS) e ameaça de

privatização por parte do governo
federal -, os participantes da mani-
festação condenaram os aumentos ar-
bitrários da coparticipação. Inclusive,
em abaixo-assinado que circula nos
locais de trabalho, a ser encaminha-
do às presidências da Cassi e do
Conselho Deliberativo, é reivindicada
a imediata abertura de negociação so-
bre 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 se-
gunda não atingiu o quórum de 2/3
dos votos, em maio deste ano.

Bradesco suspende campanha que ridiculariza funcionários

OOBradesco suspendeu a campa-
nha 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-

são de Organização dos Empregados
(COE). 

Para o vice-presidente do Sindi-
cato, Lourival Rodrigues, que parti-
cipou da negociação como represen-
tante da Federação dos Bancários de
SP e MS, a campanha “ridicularizou
os funcionários, uma zombaria. Algo

inaceitável”.
Acordos renovados

Os sindicatos e o Bradesco reno-
varam durante a rodada os acordos
coletivos específicos, aditivos à Con-
venção 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 entan-
to, negou estender o PDE para escri-
turários, caixas e departamentos.
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EDITAL
Eleições de Delegados Sindicais

CEF 2019/2020
1. O Sindicato dos Bancários Campi-
nas e Região, por seu presidente, co-
munica a todos os empregados da Cai-
xa Econômica Federal dos municípios
de sua base territorial, a abertura de
processo eleitoral para delegado sin-
dical da Caixa Econômica Federal, de
acordo com o seguinte cronograma:
1.1 As Inscrições deverão ser realiza-
das do dia 3 a 12 de Setembro de
2019.
1.2 A eleição será realizada nas Uni-
dades, de 16 de Setembro de 2019 a
27 de Setembro de 2019.
1.3O 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

Eleição de delegados sindicais na Caixa Federal: inscrição aberta

OOs empregados da Caixa Federal
elegem entre os dias 16 e 27 des-

te mês de setembro os delegados
sindicais. O período de inscrição
abre nesta terça-feira, dia 3, e se es-
tende até o próximo dia 12.

Participe. O delegado sindical é o
representante do Sindicato dentro do
local de trabalho. Entre outras atri-

buições, manter contato permanente
com todos os empregados lotados na
unidade em que foi eleito represen-
tante, discutir com os empregados
quais ferramentas utilizar visando a
melhoria das condições de trabalho
e repassar as reivindicações dos em-
pregados ao Sindicato.

O aditivo à Convenção Coletiva de

Trabalho (CCT), assinado pelo Sin-
dicato e pela Caixa Federal, prevê a
eleição de um delegado por local de
trabalho, garantindo direitos como ir-
removibilidade de sua lotação física,
a partir de sua candidatura e libera-
ção do trabalho para atividades sin-
dicais, desde que previamente acor-
dado com o gestor.

Curso de paternidade no Sindicato

OOSindicato promove o quinto cur-
so de paternidade responsável

nos dias 18 e 19 deste mês de se-
tembro, na sede em Campinas. Diri-
gido ao bancário que queira solicitar
licença-paternidade ampliada, pre-
vista na Convenção Coletiva de Tra-
balho (CCT), o curso terá duração de

seis horas; com aulas ministradas por
psicólogo e enfermeiro. Entre os te-
mas, o papel do homem na socieda-
de 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@bancarioscampi-
nas.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.

6ª Marcha das Margaridas, em Brasília

AA6ª Marcha das Margaridas reu-
niu 100 mil mulheres em Brasí-

lia, no último dia 14 de agosto, se-
gundo a Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (Con-
tag), que coordenou a mobilização em
parceria com a CUT (Central Única
dos Trabalhadores). Neste ano, as
Margaridas ocuparam a capital fe-
deral em defesa da agroecologia, do

meio ambiente, da democracia, den-
tre outras bandeiras de luta. Na vés-
pera (dia 13), aconteceu a 1ª Marcha
das Mulheres Indígenas. Organizada
pela Apib (Articulação dos Povos In-
dígenas do Brasil), a Marcha teve
como tema: “Território: nosso corpo,
nosso espírito”.

A diretora do Sindicato e coorde-
nadora do Coletivo de Mulheres da

subsede da CUT em Campinas, Elisa
Ferreira, participou das duas marchas.
A Marcha das Margaridas, cabe des-
tacar, 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.

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.

Salão de Beleza

EXPE DI EN TE - O BAN CÁR IO - PUB LI CAÇÃO DO SIN DI-
 CA TO DOS BANCÁR I OS DE CAM PI NAS E RE GI ÃO
PRES I DENTE: ANA STELA ALVES DE LIMA
JORNALISTA RESPONSÁVEL: JAI RO GI MEN EZ
(MTB 13.683)
DIR E TO R DE IM PREN SA: CRISTIANO MEIBACH
IM PRESS ÃO: GRÁ FI CA SANTA EDWIGES
SEDE: RUA FER REI RA PEN TEA DO, 460, CENTRO.
FONE.: (19) 3731-2688 - FAX: (19) 3234-5602
CLUBE: (19) 3251-3718
SUB SE DES: AMER I CANA: (19) 3406-7869

MO GI GUA ÇU: (19) 3841-3993 
SJB VIS TA: (19) 3622-3514

IN TER NET: WWW.BANCARIOSCAMPINAS.ORG.BR
E-MAIL: JORBANC@BANCARIOSCAMPINAS.ORG.BR
TI RA GEM: 10.000 EX EM PLA RES
FILIADO À FEEB SP-MS E CONTRAF-CUT
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Ritmo de trabalho adoece bancários.
27 mil afastamentos em cinco anos

NNo período de cinco anos, entre
2012 e 2017, o setor bancário foi

responsável por 27.207 afastamentos
acidentários, segundo estudo do Diee-
se (Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômi-
cos), 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 con-
centram em três categorias: “trans-
tornos mentais e comportamentais”;
“doenças do sistema nervoso”; e
“doenças do sistema osteomuscular e
do tecido conjuntivo” que, entre
2009 e 2012, eram as principais cau-
sas de afastamento. A partir de 2013,
muda o perfil de afastamento, com
“transtornos mentais e comporta-
mentais” assumindo a liderança. Para
dimensionar o impacto dessa mu-
dança, entre 2012 e 2017, 9.923 ban-
cários foram afastados do trabalho. O
que representa 15% de todos os afas-
tamentos no país (de um total de
64.794 trabalhadores), no citado pe-
ríodo, para tratamento de doenças de-
correntes de causas mentais e com-

portamentais, segundo dados da Pre-
vidência Social/INSS.

Metas adoecem
Aliada à tensão permanente por

medo de assalto e violência, baixa to-
lerância ao erro e acúmulo de tarefas,
a pressão pelo cumprimento de me-
tas configura assédio moral, resulta
em estresse diário e, ao final, adoece
os bancários. A regulação das metas,
cabe destacar, tem sido a principal rei-
vindicação dos sindicatos na Comis-
são Bipartite de Saúde do Trabalha-
dor. Alguns avanços já foram con-
quistados, principalmente na pre-
venção. “Mas ainda é pouco. É pre-
ciso mais. O Sindicato inclusive já
apresentou, em conferências inte-
restadual e nacional da categoria,
proposta para criação de um Proto-
colo de Venda Responsável. O Pro-
tocolo é um instrumento regulatório
que pode, efetivamente, colocar um
ponto final nas chamadas metas abu-
sivas”, avalia o diretor para Assuntos
de Saúde, Daniel Abreu.

Bancário (a), não trabalhe adoe-
cido. 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 des-
te mês de setembro. No Sindicato, R$ 28,00 cada ingresso; na portaria da Expoflora, R$ 52,00. Ôni-
bus: 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

AAComissão de Organização dos
Empregados (COE) se reuniu

no último dia 28 de agosto com re-
presentantes 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 des-
te ano, envolvendo 4.226 funcio-
nários; 94% foram realocados. O di-
retor do Sindicato, Mauri Sérgio,
participou da reunião como repre-
sentante da Federação dos Bancá-
rios de SP e MS.

Agir e SQV
Os dirigentes sindicais reivin-

dicaram a abertura de negociação
sobre os programas Ação Gerencial
Itaú para Resultado (Agir) e o Sco-
re de Qualidade de Venda (SQV). O
Itaú Unibanco foi um dos pioneiros
na utilização de ferramentas de
gestão organizacional fundamen-
tadas em avaliações de resultados e
qualidade. O Agir é a maior ferra-
menta desse tipo dentro da insti-
tuição. Porém, só voltada para as
agências de varejo. Mais recente-
mente, o banco lançou o programa

conhecido pela sigla SQV que visa,
segundo a instituição, avaliar o
comportamento das vendas reali-
zadas pelos bancários; na prática
tem gerado penalidades aos traba-
lhadores. Os dois programas, cabe
ressaltar, foram implementados
sem a participação dos represen-
tantes 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 ela-
borado pelo Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese). E mais: o
banco se comprometeu em escla-
recer o programa “Vai que dá”, lan-
çado recentemente.

A COE apresentou aos repre-
sentantes do Itaú Unibanco várias
denúncias sobre humilhações ocor-
ridas durante o processo de de-
missão e de transferências de fun-
cionários para agências distantes
(20 quilômetros) das anteriores.

Fonte: Contraf-CUT
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Bradesco lança programa de demissão

OOBradesco anunciou no último dia
29 de agosto o seu segundo Pro-

grama de Desligamento Voluntário
(PDV), no período de dois anos. O pra-
zo de adesão abriu no dia 2 deste mês
de setembro e se estende até o dia 16 de
outubro. São elegíveis ao PDV os fun-
cionários aposentados ou que reúnem

requisitos para se aposentar; que te-
nham 20 anos ou mais de vínculo com
a Organização Bradesco, em departa-
mentos ou empresas coligadas; que te-
nham estabilidade no emprego (como
cipeiros, dirigentes sindicais e rein-
gressados ao trabalho após licença-mé-
dica), reintegrados por decisão judicial

ou aposentados por invalidez que re-
tornaram ao trabalho; dentre outras si-
tuações.

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 se-
tembro deste ano, por ano trabalhado,
limitado a 12 salários; seis meses de
vale-alimentação, em parcela única;
manutenção do plano de saúde e odon-
tológico por 18 meses; entre outros in-
centivos.

Contraf indaga BB sobre venda de ações

EEm ofício ao presidente do Banco
do Brasil, Rubens Novaes, en-

viado no último dia 22 de agosto, a
Confederação Nacional dos Traba-
lhadores do Ramo Financeiro (Con-
traf-CUT) solicita esclarecimento so-
bre a venda de participação acioná-
ria da União na instituição financei-
ra. Anunciada na véspera (21) e pu-
blicada no Diário Oficial da União no
dia seguinte (22), a medida foi apro-
vada 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 so-
ciedade brasileira e, particularmente,
aos funcionários do banco” e indaga
se a venda “coloca em risco o controle

acionário do banco pelo governo fe-
deral” e se a iniciativa busca abrir “ca-
minho 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 to-
das as regiões do país”.

A Confederação destaca que o
BB “compõe o patrimônio dos brasi-
leiros e a manutenção de seu papel
público é imprescindível à condução
das políticas públicas com vistas ao
crescimento econômico e ao desen-
volvimento 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.



Sindicato comemora Dia do Bancário
com shows tributos a Tim Maia e Queen

EEm comemoração ao Dia do
Bancário (28 de agosto), o

Sindicato promoveu shows tri-
butos a Tim Maia e a banda in-
glesa Queen, no último dia 31 de
agosto no palco do Clube Bonfim,
no bairro Chapadão, em Campi-
nas. 

O soul de Tim Maia (interpre-
tado pela Banda Monallizza), e o
rock do Queen Tribute Brazil,
contagiaram, eletrizaram o pú-
blico, que dançou e cantou. Nos
intervalos dos shows, dance mu-

sic com o DJ Sombra. Foram cin-
co horas de muita diversão, con-
fraternização.

Para a presidente do Sindicato,
Stela, o dia 28 de agosto é uma ho-
menagem à histórica greve de
1951. “A mobilização dos bancá-
rios 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 cora-
gem, o orgulho de pertencer à ca-
tegoria bancária”.

Júlio César Costa

Júlio César Costa


