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Departamentos da Caixa param 
e exigem transparência e respeito

OODia de Luta por uma Rees-
truturação com transpa-

rência e respeito foi marcado
em Campinas, no último dia 7,
com paralisações de uma hora
nos departamentos das unidades
Amoreiras, Barão de Itapura e
Centro, envolvendo 250 empre-
gados. Ao contrário de outros
dias de luta, a paralisação foi no
horário de almoço, entre 12h30
e 13h30. A estratégia adotada
pelo Sindicato possibilitou a
participação dos empregados
dos dois turnos de trabalho. A
adesão, cabe destacar, foi vo-
luntária. “Os empregados mos-
traram claramente à Caixa que
estão unidos e se importam com

o processo de reestruturação,
com o futuro dentro da institui-
ção”, avalia o diretor Gabriel
Musso. Antes da paralisação e
com o objetivo de convocar a
participação dos empregados os
diretores distribuíram carta aber-
ta elaborada pela Contraf CUT,
intitulada “A Hora da Luta. Por
uma reestruturação da CAIXA
com transparência e respeito”. 

Contraf pede suspensão
Em ofício à Caixa enviada

na semana passada, a Contraf
CUT solicita a “imediata sus-
pensão do processo de reestru-
turação de filiais”. Solicita ain-
da imediata divulgação do con-
teúdo integral da proposta de

reestruturação; garantias aos em-
pregados envolvidos, evitando
prejuízos; e retomada do pro-

cesso apenas após consulta aos
empregados atingidos pelas mu-
danças.

250 empregados param em Campinas Adesão voluntária

Paralisação entre 12h30 e 13h30

Sindicato apoia Chapa 1 na Funcef

EEntre os dias 26 deste mês e
6 de maio os participantes

da Funcef (Fundação dos Eco-
nomiários Federais), fundo de

pensão dos empregados da Cai-
xa Federal, elegem diretores e
conselheiros Deliberativo e Fis-
cal. A diretoria do nosso sindi-

cato apoia a Chapa 1, Movi-
mento pela Funcef; que tem en-
tre os candidatos à diretor, José
Carlos Alonso. A Chapa 1 de-

fende transparência, segurança
e eficiência cada vez maiores à
gestão do fundo. Pense no futu-
ro, vote Chapa 1.

Júlio César Costa
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Edital de convocação de Assembleia Geral
Extraordinária dos Empregados da BV

Financeira S/A – C.F.I.
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de Campinas e Região, CNPJ/MF nº
46.106.480/0001-70, por seu Presidente, convoca to-
dos os empregados da BV Financeira S/A- C.F.I, só-
cios e não sócios, dos municípios de Campinas, Aguaí,
Águas de Lindóia, Águas da Prata, Americana, Am-
paro, Artur Nogueira, Cabreúva, Cosmópolis, Elias
Fausto, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal,
Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Ita-
pira, Itatiba, Jaguariúna, Lindóia, Louveira, Mogi
Guaçu, Mogi Mirim, Morungaba, Monte Mor, Monte Ale-
gre do Sul, Nova Odessa, Pedreira, Paulínia, Santo An-
tonio do Jardim, Santo Antonio de Posse, São João
da Boa Vista, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Valinhos
e Vinhedo,  para Assembleia Geral Extraordinária que
será realizada no dia 14 do mês de abril de 2010, em
primeira convocação às 17:30 horas e em segunda con-
vocação às 18:00 horas, no endereço da Av. Dr. Mo-
raes Salles, 711, Centro, Campinas/SP, para discus-
são e aprovação da seguinte ordem do dia: 1) Dis-
cussão e deliberação sobre aprovação das condições
estabelecidas para criação e funcionamento da Co-
missão de Conciliação Prévia – CPP, a vigorar no pe-
ríodo de 2010/2012, a contar da assinatura do termo.

Campinas, 12 de abril de 2010
Jeferson Rubens Boava

Presidente

Edital de convocação de Assembleia Geral
Extraordinária do Banco Votorantim S/A

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de Campinas e Região, CNPJ/MF nº
46.106.480/0001-70, por seu Presidente, convoca todos
os empregados do Banco Votorantim S/A, sócios e não
sócios, dos municípios de Campinas, Aguaí, Águas de Lin-
dóia, Águas da Prata, Americana, Amparo, Artur Nogueira,
Cabreúva, Cosmópolis, Elias Fausto, Engenheiro Coelho,
Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra, Hor-
tolândia, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Jaguariúna, Lin-
dóia, Louveira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Morungaba, Mon-
te Mor, Monte Alegre do Sul, Nova Odessa, Pedreira, Pau-
línia, Santo Antonio do Jardim, Santo Antonio de Posse,
São João da Boa Vista, Serra Negra, Socorro, Sumaré,
Valinhos e Vinhedo, para Assembleia Geral Extraordiná-
ria que será realizada no dia 14 do mês de abril de 2010,
em primeira convocação às 17:00 horas e em segunda
convocação às 18:00 horas, no endereço da Av. Dr. Mo-
raes Salles, 711, Centro, Campinas/SP, para discussão
e aprovação da seguinte ordem do dia: 1) Discussão e de-
liberação sobre aprovação do termo de proposta do Ban-
co Votorantim de Adesão à Convenção Coletiva de Tra-
balho de criação das Comissões Extrajudiciais de Solu-
ção dos Conflitos Individuais – Fenaban, a vigorar no pe-
ríodo de 2009/2011.

Campinas, 12 de abril de 2010
Jeferson Rubens Boava 

Presidente
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Abaixo-assinado por acordo global

OOsindicato iniciou na semana
passada a coleta de assina-

turas em dois abaixo-assinados da
UNI Finanças dirigidos aos ban-
cários da HSBC e Santander, en-
caminhados pela Contraf CUT. O
objetivo é reforçar a campanha
mundial por acordo global com as
duas instituições internacionais.

Os abaixo-assinados foram apre-
sentados durante lançamento da
campanha pela UNI Finanças,
que representa 3 milhões de tra-
balhadores do setor financeiro
em todo o mundo, no dia 17 de
março em São Paulo. A estratégia
é assinar os acordos  até novem-
bro, quando acontece o congres-

so da UNI Sindicato Global.
Os contratos com os bancos

multinacionais, segundo a UNI
Global Union, deverão abranger
dois pontos: 1) diálogo social para
discussão de questões trabalhistas;
2) respeito às normas da OIT e aos
salários mínimos legais em cada
país.

Santander na greve Dia de Luta no HSBC

SS A N T A N D E RA N T A N D E R

Adesão ao ‘pijama’ tem prazo

OOs bancários do Santander
que vão aderir à Licença Re-

munerada Pré-Aposentadoria,
também conhecida por “pijama”,
prevista no aditivo ao acordo da
categoria, devem ficar atento aos
prazos. Quem entrar na estabili-
dade pré-aposentadoria até 31 de
agosto deste ano, pode aderir ao
“pijama” e gozar até os últimos

doze meses dessa estabilidade
em casa, recebendo como se esti-
vesse na ativa, porém sem os ga-
nhos de renda variável resultan-
te de desempenho.

Regras
� Só vale a primeira aposentadoria possível
(proporcional ou integral).
�O termo de opção para o cumprimento do
requerimento do “pijama” deverá ser entregue

no prazo de até 15 dias contados a partir do
início do período com direito a obtenção da es-
tabilidade pré-aposentadoria via Sindicato.
�Verificar se terá 12 meses ou 24 meses de
estabilidade pré-aposentadoria (de acordo com
as regras da Convenção Coletiva e do Aditi-
vo Santander).
�No caso de estabilidade de 12 meses, o ban-
cário tem que ter no mínimo 15 anos de ban-
co. (Fonte: Contraf)
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AApesar do resultado favorável
no plebiscito, a reforma do es-

tatuto da Banesprev não poderá
ser implementada porque não ob-
teve o quórum. Seriam necessários

14 mil votos (50%). O “sim”, no
entanto, teve 9.762 votos; o “não”,
apoiado pelo sindicato, recebeu
6.398 votos. Participaram da con-
sulta 16.256 participantes de um

colégio eleitoral de 28 mil. O ple-
biscito foi realizado entre os dias
5 e 19 de março; a apuração
aconteceu no dia 26 do mesmo
mês.

Plebiscito sobre reforma do estatuto não atinge quórum

Assembleias votam CCP

OOsindicato realiza nesta quar-
ta-feira, dia 14, assembleias

com os funcionários do Banco Vo-
torantim e BV Financeira. Na

pauta do Votorantim, termo de
adesão ao acordo com a Fenaban
que cria as Comissões Extrajudi-
ciais de Solução dos Conflitos

Individuais; na BV Financeira,
criação da Comissão de Concilia-
ção Prévia (CPP). As assembleias
serão no local de trabalho.
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Pergunta - Sou portadora de Hepatite, e a
minha doença vem se agravando, o Banco
pode me demitir?
Resposta - A legislação brasileira não é ga-
rantidora do emprego para portadores de
doenças não decorrentes do trabalho, como
ocorre no caso da Hepatite. Nesse caso, o
Banco teria o livre arbítrio para decidir
quanto a demissão do funcionário adoecido.

No entanto, em ocasiões que a demis-
são ocorreu de forma discriminatória, cabe
o ingresso de ação judicial buscando a rein-
tegração ao trabalho.

Assim, nos casos em que a dispensa do
bancário ocorreu por ser este portador de
doença, evidencia-se o ato discriminatório do
Banco; afrontando os direitos constitucionais,
garantidores da dignidade da pessoa humana
e dos valores sociais do trabalho. 

É importante comprovar, no entanto, que
a demissão ocorreu pelo fato do emprega-
do estar acometido de doença, ou seja, de-
monstrar o nexo causal entre a doença e o
ato demissional.

Além da Hepatite, há outras doenças que
poderiam ser mencionadas, como o caso do
Câncer, Cirrose Hepática, Epilepsia, entre ou-
tros.

Por fim, destaca-se recente decisão do
Tribunal Superior do Trabalho que julgou caso
equivalente, ao qual reintegrou bancário por-
tador de doença cardíaca grave. Leia abai-
xo a boa notícia.

Crivelli Advogados
Associados

TRABALHADOR COM DOENÇA CARDÍACA
GRAVE SERÁ REINTEGRADO NO EMPREGO

O Banco Bradesco terá que reintegrar empregado
portador de cardiopatia grave dispensado de forma
discriminatória por causa da doença. Na prática, esse
é o resultado da decisão unânime da Primeira Tur-
ma do Tribunal Superior do Trabalho de rejeitar (não
conhecer) o recurso de revista da empresa. 
Na opinião do relator, ministro Vieira de Mello Filho,
embora o banco tenha argumentado que inexistia
fundamento legal para a reintegração do trabalha-
dor na empresa, conforme determinado pelas ins-
tâncias ordinárias da Justiça do Trabalho, por outro
lado, não apresentou arestos (exemplos de julgados)
com hipóteses de dispensa discriminatória para au-
torizar a análise do mérito do recurso no TST. 
O Tribunal do Trabalho de Campinas (15ª Região)
concluiu que não se tratava de pedido de reintegração
decorrente de doença profissional, mas sim de dis-
pensa discriminatória, tendo em vista a doença gra-
ve do empregado. Além do mais, a doença cardía-
ca do empregado era de conhecimento da empre-
sa, e a demissão ocorreu justamente quando o qua-
dro clínico se agravara. 

Fonte: TST

Ti re  suas  dúv i das
Jur íd ico

Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para

jorbanc@bancarioscampinas.org.br

Demissão de adoecido
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Vote em Levi e José Carlos

EEntre os dias 26 deste mês e 7
de maio os participantes do

Economus elegem os novos inte-
grantes dos Conselhos Delibera-
tivo e Fiscal. Os sindicatos filiados
à Federação dos Bancários de SP
e MS, presidida por Davi Zaia, in-
cluindo o nosso, apoiam Levi Go-
mes de Oliveira para o Conselho
Deliberativo e José Carlos de Oli-
veira para o Conselho Fiscal.

Neste ano a eleição será reali-
zada somente por meio eletrôni-
co. O aplicativo para votação, se-
gundo o Economus, estará dispo-
nível em  www.economus.com.br.
Os participantes ativos e assistidos
receberão uma senha específica
para votar, que será postada no
próximo dia 20.

Para o presidente Jeferson Boa-
va “nessa hora de transição é de-

cisivo elegermos conselheiros
com experiência. Levi e José Car-
los, com certeza, reúnem condi-
ções para acompanhar a gestão do
instituto, o cumprimento das re-
gras e a manutenção dos direitos

dos participantes”.
Jornal – Na semana passada o sin-
dicato iniciou a distribuição do
Jornal da Campanha de Levi e José
Carlos. Peça ao diretor o seu
exemplar.

José Carlos e Levi Gomes

Esclarecimento sobre o boleto FEAS
Os assistidos do Plano de Saúde FEAS não-

contribuíam com nenhum valor mensal para o res-
pectivo Fundo. Isso somente ocorria quando uti-
lizavam o convênio. Neste caso, pagavam um per-
centual de seus proventos dos valores gastos, nun-
ca superior a 5%. Os que utilizaram o plano e ti-
nham saldo devedor com o fundo, vinham pagando
5% mensal de seus proventos até quitar o total de
sua dívida. 

Com a implantação de mensalidade de 4,72%
por usuário no FEAS, foi decidido pelo conselho
que seriam anistiadas estas dívidas. Porém, no
mês de março, por equívoco, foi emitido boleto re-
ferentes à dívida. Para quem pagou, os valores se-
rão restituídos se possível ainda no mês de abril;
os que não pagaram não devem pagar.

Dejair Besson
Conselheiro Economus
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Retomado debate sobre terceirização

OOdebate sobre terceirização,
previsto no acordo da cate-

goria, teve início no último dia 7
com a Fenaban. Nesse primeiro
encontro, que contou com a par-
ticipação do presidente do sindi-
cato, Jeferson Boava, ficou acer-
tado que a Fenaban fornecerá in-
formações sobre esse processo
dentro dos bancos e qual a sua vi-
são. Para Jeferson, a terceirização
é um tema da maior relevância
“em função do impacto que tem
sobre o emprego. Sem falar, nas
condições de trabalho e nos salá-
rios dos trabalhadores terceiri-
zados.”. A próxima reunião da
mesa acontece no dia 26.

Mesa Saúde
A mesa temática Saúde e Con-

dições de Trabalho será retomada
neste dia 20, terça-feira. O diretor
do sindicato, Gustavo Frias, par-

ticipará como representante da Fe-
deração dos Bancários de SP e
MS, a exemplo do presidente Je-
ferson na mesa sobre Terceiriza-
ção.

O presidente Jeferson na negociação com Fenaban

Júlio César Costa

Susan Meire



Torneio inaugura gramado sintético dia 21
No mesmo dia será inaugurada também a Quadra de Tênis

OOnovo gramado do Campo de
Futebol Soçaite, agora sinté-

tico, será inaugurado no feriado
deste dia 21, no Clube, com Tor-
neio de Futebol Soçaite. No mes-
mo dia, o sindicato inaugura tam-
bém a Quadra de Tênis. Haverá
ainda Torneio de Vôlei de Dupla.

As inscrições para os torneios
devem ser feitas até o dia 19 na
secretaria do sindicato ou pelo e-
mail esportes@bancarioscampi-
nas.org.br. A festa de inaugura-
ções terá início às 9h; a partir das
12h música ao vivo com o grupo
“Grand Band”, formado por ban-
cários de Valinhos. No repertório,
Pop e Rock. Aproveite o feriado e
leve a família ao Clube. Participe
da festa.

FARMÁCIA DO SINDICATO

Serviço de Entrega
em Campinas

Taxa: R$ 3,00. Ligue 3731-2688

Confira nossos preços. Desconto de até 35%

Remédio Farmácia do Sindicato Preço de Tabela

Aspirina 100 Prevent R$ 8,39 R$ 11,18

Creston 10 c/ 30 cps R$ 88,16 R$ 118,15

Kalyamon Kids R$ 14,59 R$ 19,45

Glifage xr 500 mg R$ 10,47 R$ 13,96

Tudo em duas vezes, sem juros: cheque 30/60 dias
Pagamento à vista com cartões Visa e Mastercard
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Curso de Matemática Financeira

OOsindicato promove no mês de
maio Curso de Matemática

Financeira, com calculadora HP
12C. Com duração de 16 horas
aula, o curso será ministrado na
sede do sindicato pelo professor
Maurício Carias, entre os dias 8 e
29 de maio, sempre aos sábados,
no período das 8h30 às 12h30. O
bancário deve ter calculadora HP
12C e ensino médio completo.
Custo: bancário sindicalizado, R$

160,00 (duas parcelas); não sin-
dicalizado, R$ 320,00 (duas par-
celas). As inscrições devem ser
feitas no setor de Atendimento do
sindicato até o dia 30 de abril.
Maiores informações com o dire-
tor Eduardo (eduardo@bancario-
scampinas.org.br).

Programa
1) Operações básicas; 2) Cálculos
financeiros/método algébrico; 3)
Cálculos financeiros.

Taxa de inscrição será reembolsada

OOsindicato vai reembolsar a
taxa de inscrição dos 10 pri-

meiros bancários sindicalizados
inscritos na 5ª Corrida e Cami-
nhada + Vida 3M Boldrini, a ser
realizada no próximo dia 18. Saí-
da: Praça Arautos da Paz, às
8h30.

Reembolso: critérios
1. Ser sindicalizado.
2. A inscrição é de responsabili-

dade do atleta, seguindo as ins-
truções e orientações dos promo-
tores da corrida.
3. O atleta no ato da inscrição de-
verá informar que participa do
evento pela equipe do Sindicato
dos Bancários de Campinas e Re-
gião. No ato do reembolso (a ser
feito na tesouraria do sindicato no
período das 9 às 16h30) será ob-
servado esse detalhe.
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Gol 93/94
Vendo. SE 1000, gasolina, vidro e tra-
va elétricos. Valor R$ 7.000,00. Tratar
com Elisa. Fone: (19) 9260-1267.

Celta 06
Vendo. Super felx, baixa km., pára-cho-
que na cor, estepe sem uso, IPVA qui-
tado. R$ 19.300,00. Tratar com Roberto.
Fone: (19) 9765-7888.

Ford KA
Vendo, 2000/2000, prata, completo,
IPVA quitado, R$ 12.000,00. Tratar
com Marcely. Fone: (19) 7803-7411.

Corsa 99
Vendo, prata, som, alarme, aro 14, óti-
mo estado. R$ 13.000,00 a negociar.
Tratar com Danilo. Fones: (19) 8803-
4405 e 8803-4404.

Sony Xplod
Vendo, som para carro 50wx4, MP3.
Grátis 2 alto falantes 6x9 Bravox de
100w. R$ 159,00. Tratar com Gustavo.

Fone: (19) 9152-1933.
Bike Scott

Vendo, Mtb Aspect 50, 24 marchas,
amortecedor dianteiro, com bolsa para
ferramentas, bomba, caramanhola e ca-
pacete. Sem uso. R$ 1.600,00. Tratar
com Vitor. Fone: (19) 9268-4208.

Celular Nokia
Vendo, N95, usado, com todos os
acessórios mais NF. Câmera 5.0, 2 GB,
memória, GPS. Top de linha. R$ 450,00.
Tratar com Gustavo. Fone: (19) 9152-
1933.

Apto em S. Vicente
Alugo. Próximo ao shopping, super-
mercado, praia do Gonzaguinha. Tratar
com Carmen. Fone: (19) 3223-2327,
após 19h.

Apto em Campinas
Alugo. 1 quarto, lindo. Rua Culto à Ciên-
cia, 689, ap 53, Edifício Saint Germain.
Imobiliária CMB. Fone: (19) 2129-7900.

Classibancários

Banco de Imagem/seebc


