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Conferência Interestadual
aprova reajuste de 12%
Júlio César Costa

Proposta será apresentada na 12ª Conferência Nacional, que acontece neste final de semana

Plenária em Itanhaém vota resoluções

om a participação de 245 delegados, incluindo 28 da região de Campinas, a Conferência
Interestadual aprovou reajuste salarial de 12% (reposição da inflação entre os meses de setembro/09 a agosto/10, mais aumento real), em plenária no último dia
13. Definido com base na consulta
respondida por 10.261 bancários,
o índice é indicativo e será apresentado na 12ª Conferência Nacional dos Bancários, a ser realizada neste final de semana (dias
23, 24 e 25) no Rio de Janeiro,
onde será fechada a pauta de reivindicações da Campanha Salarial
2010. A Conferência Interestadual, organizada pela Federação
dos Bancários de SP e MS, que foi
aberta no dia 12 na colônia de
Suarão da Usceesp, em Itanhaém,

C

aprovou ainda as seguintes propostas:
 Garantia de emprego; ratificação da
Convenção 158 da OIT (Organização
Internacional do Trabalho), que proíbe as demissões imotivadas.
Regulamentação do artigo 192 da
Constituição Federal, que trata do Sistema Financeiro.
Isonomia de direitos entre ativos e
afastados.
Fim do assédio moral e das metas
abusivas.
Manutenção do plano de saúde
aos aposentados.
Valorização da Previdência Pública;
fim do Fator Previdenciário.
Plano de Previdência Complementar para todos

Palestra - No primeiro dia, logo
após a abertura da Conferência,
Sérgio Mendonça, técnico do
Dieese, abordou o tema “Conjun-

O presidente Jeferson na abertura da Conferência Interestadual

tura Econômica e o Sistema Financeiro Nacional: Lucratividade
dos Bancos versus Desenvolvimento”. A seguir, palestra da professora Maria Alejandra Caporale
Madi, do Instituto de Economia da
Unicamp, sobre o tema “A Crise
Financeira e a Regulação: Implicações para o Sistema Financeiro
no Brasil”.
Consulta - Na abertura dos trabalhos no segundo dia da Conferência, a Federação dos Bancários
de SP e MS apresentou o resultado da consulta sobre a Campanha
Salarial, realizada em junho último. Na opinião de 10.261 bancários consultados são quatro as
prioridades neste ano: aumento
real, cesta alimentação maior, fim
das metas abusivas e garantia de
emprego, com ratificação da Con-

venção 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT);
em termos percentuais, 37%, 32%,
34% e 27% dos consultados. Na
base do nosso sindicato, a consulta foi respondida por 1.520
bancários.
Após a apresentação, os delegados iniciaram o debate, em grupos, de cinco grandes temas: Remuneração; Emprego; Saúde do
Trabalhador e Segurança Bancária; Sistema Financeiro; e Previdência.
A Conferência Interestadual
foi precedida de cinco encontros
regionais. O sindicato de Campinas e Região participou do regional realizado em São José dos
Campos no dia 8 de junho, em
conjunto ainda com os sindicatos
de Guaratinguetá e Santos.

TORPEDO: receba informações em tempo real em seu celular. Cadastre-se. www.bancarioscampinas.org.br
Sindicato dos Bancários de Campinas e Região. Rua Ferreira Penteado, 460, centro, Campinas. CEP 13010-040
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Santander se compromete em discutir contratações com sindicato
Banco de Imagem/seebc

eunido com o sindicato no último dia 7, o Santander se
comprometeu em discutir as contratações para o Data Center, que
integra o polo de tecnologia a ser
construído no Ciatec, em Campinas. Segundo o banco, as contratações devem ocorrer no segundo
semestre de 2012.
Durante a reunião, solicitada
pelo sindicato logo após o anúncio da construção do polo de tecnologia, no dia 10 de junho, o Santander concordou em estudar mudanças na Comissão de Conciliação Prévia (extrajudicial), visando
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Sindicatos entregam
pauta à Caixa Federal
s sindicatos entregaram à
Caixa Federal, na última
sexta-feira, dia 16, a pauta de
reivindicações específicas, aprovadas no 26ª Congresso Nacional dos Empregados (Conecef), realizado entre os dias 28
e 30 de maio. Entre os principais pontos, isonomia de direitos, aposentados e saúde. A
próxima rodada ainda não foi
agendada.
Promoção – Os sindicatos cobraram uma definição da promoção por mérito, prevista no
Plano de Cargos e Salários de
2008. A Caixa informou que
não conseguiu resolver as pendências sobre o tema devido à
implantação do PFG, mas pretender dar uma solução até o final deste mês.

O

Diretores do sindicato discutem contratação no polo de tecnologia

melhorar o atendimento. Quanto
a Aymoré Financeira, o sindicato
reivindicou melhorias nas condições de trabalho. Como o prédio
tem problemas estruturais, o Santander informou que vai acionar
o departamento de patrimônio
para avaliar a situação.
Participantes
O sindicato foi representado
pelos diretores Cristiano, Patrícia
e Marcelino; pelo lado do Santander, o superintendente de Relações Sindicais, Jerônimo dos
Anjos, Rosana e Fabiana, do mesmo departamento.
Júlio César Costa

CAIXA FEDERAL

Plenária debate PFG
sindicato realizou no último
dia 7, plenária sobre o Plano de
Funções Gratificadas (PFG), apresentado pela Caixa Federal no último dia 30 e em vigor desde o dia 1º.
Conquistado na campanha salarial
de 2008, inclusive integra o acordo
coletivo daquele ano, o PFG traz
avanços ao romper com o PCS de
1998, gestado sob a lógica do desmonte promovido naquele período.
Por exemplo: o reenquadramento resulta em aumento salarial para a
maioria dos empregados e reduz expressivamente a dependência com
CTVA (Complemento Temporário
Variável de Ajuste de Mercado). A
migração ao novo plano será automática, com exceção dos empregados com jornada diferente.
O PFG, no entanto, não garante

O

Empregados debatem PFG na sede do sindicato

a progressão horizontal dentro das
funções, que é uma reivindicação
dos empregados. Sem falar que
discrimina aqueles que permaneceram no REG/Replan. Ou seja,
continuam impedidos de aderir ao
novo plano. E mais. Não garante a
reivindicada jornada de 6h para todos e os empregados de 8h permanecem sem a opção de controlar a
sua jornada.
Para quem faz jornada de 8h, e

a função exercida passou a ser de
6h, a migração não será automática. O empregado deverá manifestar
sua adesão ao PFG. O mesmo procedimento deve ser adotado pelos
empregados com jornada de 6h,
cuja função passou a ser de 8h. Para
quem não aderir ao PFG está garantido a participação em processo
seletivo. Porém, ao assumir o novo
cargo terá que fazer a migração ao
novo plano.
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Sindicatos discutem conceito de assédio moral com Bradesco
a segunda reunião entre os sindicatos e
o Bradesco, que busca criar um programa de combate ao assédio moral, realizada
no último dia 8, discutiu-se o conceito do tema.
Para a doutora em Medicina Preventiva pela
USP e especialista em Psicologia do Trabalho
pela UFPR, Lis Andréa Soboll, convidada pelos sindicatos, o assédio moral é a violência
psicológica no trabalho mais discutida hoje em
dia em decorrência da organização das empresas. Segundo ela, “esta forma de violência
geralmente é acompanhada de agravos na
saúde mental e física das pessoas envolvidas,
com destaque para as descompensações de

N

O BANCÁRIO

ordem psíquica”. Na próxima reunião, ainda
sem data marcada, o Bradesco levará especialistas para dar continuidade ao debate.
Na avaliação do diretor de Saúde do sindicato e representante da Federação dos Bancários de SP e MS na reunião, “foi dado um
importante passo. Um tema presente na
mesa temática com a Fenaban e, agora,
com o Bradesco. Estamos no caminho certo.
É preciso debater e elaborar um programa que
impeça essa hoje corriqueira violência no trabalho, principalmente em função das metas
abusivas”. Além de apresentar o Regulamento Interno da Organização Bradesco, de

1944, e do Código de Ética: Valores e Princípios, de 2003, o Bradesco destacou a necessidade da certificação SA8000 e reafirmou
que disponibilizou um canal de denúncia denominado “Alô RH”, que não requer identificação do funcionário; a resposta será dada em
72h mediante apresentação do número de protocolo.
Rodízio
Discutiu-se também o rodízio de gerentes
administrativos. Segundo o Bradesco, o objetivo
é a troca de informações, experiências, visando
evolução na carreira, porém sem promoção definida.
EDIÇÃO Nº 1258

Jurídico

POSSE

Nova diretoria toma posse e reafirma
compromisso com luta da categoria
Júlio César Costa

Nova diretoria do sindicato eleita em março último para o triênio 2010/13

solenidade de posse da nova
diretoria, eleita em março
deste ano, reuniu 621 pessoas, entre bancários e convidados, no Espaço Guanabara em Campinas
na noite da última sexta-feira,
dia 16. Do mundo sindical, a posse foi prestigiada por Marcelo
Renato Fiorio, da CUT Estadual;
Willian Mendes de Oliveira, secretário de Formação da Contraf;
e Aparecido Roveroni, da Federação dos Bancários de SP e MS. Entre as autoridades políticas, o
vice-prefeito de Campinas, Demétrio Vilagra; o prefeito de Jaguariúna e presidente da RMC,
Gustavo Reis; o presidente na-

cional do PPS, Roberto Freire; e o
deputado estadual Davi Zaia. A
posse foi prestigiada também pelos seguintes representantes dos
bancos: Magnus Ribas Apostólico,
diretor de Relações Trabalhistas da
Fenaban; Jerônimo dos Anjos, diretor de Relações Sindicais do
Santander; José Luiz Rodrigues
Bueno, diretor de RH do Bradesco; Geraldo Luiz Miguel Martins,
superintendente de Relações Sindicais do Itaú Unibanco, Marcos
Carnielli, ex-negociador do Itaú
Unibanco; Luiz Geraldo Paratelli,
superintendenrte da Caixa Federal em Campinas; e Fábio Camargo, superintendente do HSBC

em Campinas.
Compromisso renovado
Em seu discurso, o presidente
Jeferson Boava reafirmou o histórico compromisso da diretoria
na luta em defesa dos direitos dos
bancários, financiários e cooperavitários. “Nossa ação será norteada pelo tripé Luta, Democracia
e Transparência. E a própria solenidade de posse é um exemplo
do envolvimento e apoio da categoria. O sindicato está em permanente sintonia com a base,
seja nos embates com os bancos
ou num momento político/festivo
como a posse da nova diretoria
para o triênio 2010/13”.

Júlio César Costa
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Tire suas dúvidas
Auxílio-creche:
filho excepcional
Pergunta - Trabalho em uma instituição
financeira e tenho um filho excepcional,
que completará 6 (seis) anos de idade
no próximo mês. Gostaria de saber até
quando tenho o direito de receber o auxilio creche?
Resposta - A Convenção Coletiva de
Trabalho da categoria bancária prevê em
sua cláusula décima sétima o pagamento do Auxílio Creche/Auxílio Babá,
nos seguintes termos: “Os bancos
reembolsaram aos seus empregados,
até o valor mensal de R$ 207,95, para
cada filho, até a idade de 83 meses, as
despesas realizadas e comprovadas
mensalmente, com o internamento deste em creches ou instituições análogas
de livre escolha. Reembolsarão, também, nas mesmas condições e valor as
despesas efetuadas com o pagamento de empregada doméstica/babá, mediante a entrega de cópia do recibo desta, desde que tenha contrato de trabalho registrado em Carteira de Trabalho
e Previdência Social e seja inscrita no
INSS”
Já a cláusula décima oitava especifica que: “Idêntico reembolso e procedimentos previsto na cláusula Auxilio Creche/Auxílio Babá, estendem-se
aos empregados ou empregadas que tenham “filhos excepcionais” ou “deficientes físicos que exijam cuidados
permanentes”, sem limite de idade,
desde que tal condição seja comprovada
por atestado fornecido pelo INSS ou instituição por ele autorizada ou, ainda, por
médico pertencente ao convênio mantido pelo Banco”.
Portanto, no caso específico da
pergunta, não existe limitação temporal
para o pagamento/reembolso do Auxilio Creche/Auxílio Babá, obedecidos os
termos das cláusulas décima sétima e
décima oitava da Convenção Coletiva
de Trabalho.
Crivelli Advogados
Associados

Fred Jorge e os Maiorais anima festa da posse. Fred é também bancário da Caixa Federal
EDIÇÃO Nº 1258

O presidente Jeferson destaca a participação da categoria
nas lutas organizadas pelo sindicato
O BANCÁRIO

Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para
jorbanc@bancarioscampinas.org.br
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CLUBE

Aberta inscrição para
Torneio de Truco em
Indaiatuba
sindicato realiza no dia 7
de agosto, na chácara João
Lourenço, o Torneio de Truco
dos Bancários de Indaiatuba. O
prazo de inscrição já está aberto e termina no próximo dia 3.
Os interessados devem entrar
em contato com o diretor regional Jacó. Para bancário sindicalizado, não tem custo; convidado paga taxa de R$ 15,00.
Após o carteado, confraternização.

O

Júlio César Costa

REGIÃO

Começa campeonato de Soçaite
O

Campeonato de Férias dos
Bancários, modalidade Futebol Soçaite, começa nesta terçafeira, dia 20, às 19h30, no campo
com gramado sintético do Clube.
Até à grande final no dia 31, serão
realizados três jogos por noite, de
terça-feira à sexta-feira (menos
no dia 28, quarta-feira, dois jogos)
e foi incluída uma única rodada
(três jogos) na segunda-feira, dia
26. O Campeonato reúne 20 times.
Veja no site www.bancarioscampinas.org.br a tabela de jogos e os
times inscritos.

S A N TA N D E R

CONVÊNIO

“Arraiá da Solidariedade” reúne mais de 800 pessoas

Instituto de Ensino Superior de
Itapira (IESI). Desconto de 10%
nos cursos de graduação.
Contato: (19) 3863-5510 ou
www.iesi.edubr.
Escola Infantil Interação: bercário, maternal e infantil. Períodos: integral e parcial. Unidade Chácara Primavera, em
Campinas. Fone: (19) 32961077. www.interacao1.com.br.

Júlio César Costa

Escolas

FARMÁCIA DO SINDICATO
Serviço de Entrega
em Campinas
Taxa: R$ 3,00. Ligue 3731-2688
Tudo em duas vezes, sem juros: cheque 30/60 dias
Pagamento à vista com cartões Visa e Mastercard

rganizado pelos funcionários
da regional Campinas do
Santander, o “Arraiá da Solidariedade” reuniu mais de 800 pessoas no Clube no último dia 3. O
sindicato não apenas cedeu o espaço, como também contribuiu
na organização através das diretoras Patrícia e Vera. Inclusive a
festa contou com ambulância cedida pela Cabesp, a pedido da di-

retora da Afaban Campinas, Célia
Ananias.
A renda da ação solidária foi
doada às ONGs Maria de Nazaré,
Centro Espírita Vila dos Amigos e
NUVOHC (Núcleo de Voluntários
do HC da Unicamp). “Uma iniciativa louvável, que integra ainda mais os bancários do Santander e Real”, destaca a diretora
Vera.

Classibancários

mários embutidos, amplo, sem
garagem, condomínio: R$
230,00; aluguel: R$ 700,00.
Av. Senador Saraiva, 132. Tratar pelo fone (19) 3387-9624.
Montana Off Road
Vendo, 2003/04, Flex, prata,
DH, trava, licenciada. Tratar
com Cintia. Fone: 9216-8073.

O

Confira nossos preços. Desconto de até 35%
Remédio

Farmácia do Sindicato

Preço de Tabela

Viagra 50 mg 4cps

R$ 50,06

R$ 66,75

Cialis 20 c/ 2

R$ 56,06

R$ 80,08

Vitergan Master 30 caps

R$ 42,63

R$ 56,84

Glifage XR 500 c/ 30

R$ 10,47

R$ 13,96

Moto YBRK
Vendo, 2004/05, 29 mill km,
vermelha, pneus novos. R$
2.700,00. Tratar com Tânia.
Fone: (19) 3869-2616 e 96131321.
Apto em Campinas
Alugo, no centro, 2 quartos, ar-

