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FEEB SP-MS

Comando e Fenaban negociam dia 24

OOprocesso de negociação da
Campanha dos Bancários 2010

será aberto neste dia 24. A data des-
ta primeira rodada foi definida
pelo Comando e Fenaban um dia
depois da entrega da pauta de rei-
vindicações, que ocorreu no último
dia 11. Na primeira rodada serão
negociadas as reivindicações sobre
saúde e condições de trabalho - en-
tre outros pontos, fim das metas
abusivas e combate ao assédio mo-
ral -, e definido o calendário das
próximas negociações.

Para o presidente do sindicato,
Jeferson Boava, que participou da
entrega da pauta no dia 11 como in-
tegrante do Comando Nacional, a
Campanha 2010 está centrada em
várias questões, não apenas na sa-
larial. “Queremos negociar remu-
neração (entre outros pontos, PLR
de três salários mais R$ 4 mil e piso
igual ao salário mínimo do Diesse,
de R$ 2.157,88), previdência com-

plementar, condições de trabalho e
abrir a discussão sobre a construção
de um novo sistema financeiro na-
cional”. Inclusive, observa o presi-
dente do sindicato, o Comando co-
brou da Fenaban o início desse de-
bate, anunciado no ano passado,
mas que até agora não passa de um
compromisso. “Queremos discutir
a regulamentação do artigo 192 da
Constituição, que trata do sistema
financeiro nacional, com toda a
sociedade; a começar com os pró-
prios bancos. É claro que o tema
não se esgota numa mesa de nego-
ciação, muito menos em seminá-
rios. Porém, é preciso dar o primeiro
passo. Aliás, cabe destacar, o slogan
da Campanha deste ano - “Outro
Banco É Preciso: As Pessoas em 1º
Lugar” - dá dimensão do que pre-
tende a categoria bancária”.

Após a entrega da pauta, que foi
aprovada pela 12ª Conferência Na-
cional  realizada entre os dias 23 e

25 de julho no Rio de Janeiro e re-
ferendada pelos bancários de Cam-
pinas e Região, em assembleia no
último dia 4, o Comando solicitou
a prorrogação do atual acordo co-
letivo até o fechamento da Campa-
nha. “É fundamental que, enquan-
to não se encerrar o processo de ne-
gociação, o acordo 2009 esteja em
vigor para garantir os direitos da ca-
tegoria”, frisou o presidente do sin-
dicato. Jeferson lembra ainda que,
além de referendar a pauta, a asem-
bleia do último dia 4 autorizou o
sindicato a negociar com os bancos.
“A partir de agora, com total res-
paldo dos bancários, o sindicato irá
para mesa de negociação, como
parte do Comando Nacional, de-
fender uma pauta construída depois
de amplo processo de consulta e or-
ganização”. 

A Campanha 2010 começou
com os congressos nacionais do
Banco do Brasil e Caixa Federal, rea-

lizados no final de maio último,
passando pelo Encontro Regional
no dia 8 de junho em São José dos
Campos, e pela Conferência Inte-
restadual em Itanhaém nos dias 12
e 13 de julho, e culminou com a 12ª
Conferência.

Comando entrega pauta à Fenaban Em reunião do Comando dos Bancários, Jeferson defende Campanha nos
moldes do ano passado
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Sindicato lança Campanha em Campinas e região

AAntes da primeira rodada de negociação
no dia 24, o sindicato lançará a Campa-

nha 2010 em Campinas e na região, mais es-
pecificamente nas cidades onde estão insta-
ladas as subsedes, conforme calendário apro-
vado pelo Comando Nacional dos Bancários,
em reunião no último dia 11.

Mobilização
Vencida as etapas de construção, apro-

vação e entrega da pauta de reivindicações,

é hora de levar a Campanha para dentro dos
locais de trabalho e negociar com os bancos.
Na avaliação da diretoria do sindicato, a
Campanha deste ano deve seguir a mesma di-
nâmica aplicada em 2009. “Vamos desenvol-
ver uma Campanha ágil, rápida, em sintonia
com a categoria. Vamos negociar e, ao mes-
mo tempo, organizar. Preparar a mobilização
para setembro”, ressalta o presidente Jefer-
son Boava.

Pauta da primeira
rodada, dia 24

�Fim das metas abusivas
�Combate ao assédio moral
�Proteção contra os riscos de
acidente de trabalho ou doença
ocupacional
�Programa de Reabilitação Pro-
fissional 
�Prevenção de adoecimento e
promoção da saúde da mulher
�Assistência médica, hospitalar,
odontológica e medicamentosa

Calendário de lançamento
Dia 19, quinta-feira, Campinas
Dia 20, sexta-feira, Amparo
Dia 23, segunda-feira, Americana
Dia 25, quarta-feira, Mogi Guaçu e São
João da Boa Vista
O lançamento será realizado no período
da manhã.
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II T A ÚT A Ú UU N I B A N C ON I B A N C OClassibancários
Apto no Centro

Vendo, em Campinas. 80 m2, 3 dormitórios, 1 suí-
te, garagem coberta e individual. Tratar com Jú-
lio César. Valor: R$ 150 mil. Fone: (19) 9209-4338
ou via e-mail: juliorac@hotmail.com.

Apto novo
Vendo, bairro Mansões Santo Antonio, Campinas.
Previsão de entrega: 01/2011, 2 quartos (1 suíte),
lazer completo. Entrada: R$ 60 mil, mais saldo a
financiar. Tratar com Carlos. Fone: (19) 7819-4429.

Bike Mtb Scott
Vendo, Aspect 50, branca e preta, 24’’, amortecedor
dianteiro, com bolsa de ferramentas, bomba, ca-
ramanhola e capacete. Novinha. R$ 1.500,00. Tra-
tar com Vitor. Fone: (19) 9268-4208.

Gol GIII
Vendo, 16V., 4 portas, cinza, mod. 2001, ar con-
dicionado, DH., trava elétrica e alarme. Muito con-
servado. Valor: R$ 16 mil. Tratar com Juliano. Fone:
(19) 9618-6158.

Palio ED 97/98
Vendo, branco, bom estado de conservação, 2 por-
tas, com som. R$ 10 mil. E-mail: sandro.san-
tos@safra.com.br.

Palio EDX 98/98
Vendo, branco, 4 portas, gasolina, vidro e trava elé-
trica. R$ 10.500,00. E-mail: sandro.santos@sa-
fra.com.br.

Twister 2006
Vendo, prata, documentação em dia, R$ 7 mil. Tra-
tar com Gustavo. Fone: (19) 8116-7959.

Tricama
Vendo, com prateleiras e escrivaninha/cadeira aclo-
padas, em mogno maciço. Cama auxiliar com o
colchão. R$ 850,00. Fone: (19) 8137-5848.

Blackberry
Vendo, smartphone modelo Bold 900, na caixa e
com nota. Completo. Preço imperdível. R$ 1.300,00
a vista. Tratar com Thiago. Fone: (19) 7814-3937.

HP 12C
Vendo, nova, sem uso. Valor: R4 200,00. Tratar com
Marcos. Fone: (19) 9705-4558.

Convênios
Arte e Vida Estudio de Dança. Rua
Carolina Prado Penteado, 926, Nova
Campinas, Campinas. Fone: (19)
3294-9637 e 3388-0962. Desconto
de 15% para sindicalizado.
MBA Esamc: Novas turmas em se-
tembro. Rua José Paulino, 1345, cen-
tro, Campinas. Fone: (19) 3231-6033
ramal 22.
PEC-FGV: Mais de 60 cursos em 15
áreas. Início: setembro. Duração: 4 me-
ses. Fone: (19) 3739-6420.

Sindicato fecha agências em Mogi, Sumaré e Campinas

OOsindicato coordenou o fecha-
mento de quatro agências do

Itaú Unibanco na semana passada;
duas em Campinas, uma em Mogi
Guaçu e uma em Sumaré. O fecha-
mento ocorreu em função da falta
de condições de trabalho decorrente
de reformas.

Em Campinas, a agência Sena-
dor Saraiva fechou dois dias (12 e
13) e a Taquaral, três dias (11, 12 e
13), durante todo o dia. Em Suma-

ré, um dia (11). Em Mogi Guaçu o
fechamento ocorreu no dia 9. Não
bastasse a sujeira, materiais espa-
lhados na escada, a agência não ti-
nha nem mesmo aparelho de ar-
condicionado. O sindicato já havia
solicitado providências; e a regula-
rização deveria ocorrer até o último
dia 6.

Como o desrespeito permane-
ceu, a saída foi o fechamento. “A
pressão deu resultado”, destaca o di-

retor regional Vagner Mortais. No
mesmo dia 9 o ar-condicionado
entrou em funcionamento e a ad-
ministração assumiu compromisso
em instalar bebedouros para clien-
tes e funcionários, arrumar o cor-
rimão da escada que dá acesso à
agência e instalar elevador para
cadeirante. “Vamos acompanhar,
fiscalizar mesmo. Esperamos que o
banco cumpra o compromisso as-
sumido”, observa o diretor regional.

Agência Paula Bueno Agência Senador Saraiva Mogi Guaçu
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Santander discute realocação

OOSantander apresentou aos sin-
dicatos, em reunião no último

dia 2, alguns números do Carreiras
Santander – Programa de Recruta-
mento Interno. Segundo o banco,
atualmente existem 130 vagas dispo-
níveis para funcionários e estagiários,
que se encontram no Portal RH. Ago-
ra o bancário não precisa de autori-
zação para pleitear vaga de seu in-
teresse. O Santander, no entanto, re-
comenda que o gestor seja comuni-
cado. A atualização das vagas é se-
manal.

Até maio último existiam vários
programas de recrutamento e seleção,
como o Banco de Oportunidades
(BO), Venha Trabalhar na Rede, Re-
crutamento Interno (RI) e Recruta-
mento Externo. Desde junho último, os
programas foram integrados, surgin-
do assim o Centro de Realocação, rei-
vindicado pelos sindicatos desde a
compra do Real para evitar demissões.
Inicialmente a proposta do banco
era restrita; apenas os funcionários de
departamentos podiam ser transferi-
dos para as agências. Os sindicatos

reivindicavam um programa mais
abrangente, sem limites no processo
de migração. “Finalmente o banco
acertou. Qualquer funcionário pode
buscar a vaga na função de seu inte-
resse em qualquer área do Santan-
der”, destaca o diretor do sindicato
Cristiano Meibach, representante da
Federação dos Bancários de SP e
MS, no Comitê de Relações Traba-
lhistas (CRT) e na COE (Comissão de
Organização dos Empregados), que
participou da reunião do último dia
2.

II N D A I A T U B AN D A I A T U B A

Pedro e Cezar, dupla vencedora do torneio de truco

AAdupla formada pelo bancário aposentado do Banco do Brasil,
Pedro Papini Sobrinho (PPS), e Cezar Paixão, diretor do sin-

dicato, venceu o Torneio de Truco dos Bancários de Indaiatuba, rea-
lizado no último dia 7. A dupla formada por Antonio Carlos Pillon

(convidado) e Alexandre Pillon (Bradesco) levou o trófeu de vice-
campeã.

Realizado na chácara João Lourenço, o torneio reuniu cerca
de 80 pessoas, entre bancários, dependentes e convidados.

Pedro, Antonio Carlos, Jacó, Alexandre e Cezar Duplas disputam torneio
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Pergunta - Sou aposentado por invali-
dez e tenho seguro de vida em grupo
oferecido pelo Banco. Já requeri junto
ao Banco tal pagamento, mas fui infor-
mado que não tenho direito de receber
tal seguro. O que posso fazer?
Resposta - Para responder essa ques-
tão é imprescindível a análise cuidadosa
do contrato de seguro firmado, pois ape-
nas a aposentadoria por invalidez não
garante a cobertura securitária, a me-
nos que a apólice expressamente pre-
veja tal fato.

Geralmente a apólice de seguro de
vida não tem cobertura extensiva a to-
das as hipóteses e graus de invalidez.
Como exemplo, podemos citar que
muitas apólices de seguro de vida têm
cobertura para invalidez total por aci-
dente, mais não tem cobertura para in-
validez total por doença, ou vice-versa.
Outras vezes a apólice tem cobertura
para invalidez total por acidente, inva-
lidez parcial por acidente, e invalidez to-
tal por doença, mais não tem cobertu-
ra para invalidez parcial por acidente.
Além disso, é necessário saber se tal in-
validez tem caráter temporário ou per-
manente, pois os seguros, geralmente,
só cobrem as hipóteses de invalidez per-
manente.

Geralmente a negativa da segura-
dora ao pagamento da cobertura é
fundamentada na suposta inexistência
da invalidez, no fato de a invalidez não
ter caráter permanente ou ainda na au-
sência de cobertura contratual ao grau
de invalidez (total/parcial). Entretanto,
nem sempre que a seguradora nega a
cobertura ela está correta. Nessa hi-
pótese, havendo cobertura para a hi-
pótese de invalidez, será necessário o
ajuizamento da ação de cobrança em
face da seguradora. Tal ação, entretanto,
dependerá da realização de perícia
médica para comprovação de que a in-
validez se enquadra nas hipóteses
contratuais. Caso tenha alguma outra
dúvida, estamos à disposição nos plan-
tões do sindicato para atendê-lo.

Crivelli Advogados
Associados

Ti re  suas  dúv i das
Jur íd ico

Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para

jorbanc@bancarioscampinas.org.br

Aposentado:
seguro de vida
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Sindicatos discutem condições
de trabalho durante migração

RReunidos com o gerente do Di-
sap (Diretoria de Distribuição),

Carlos Netto, na sede da Contraf no
último dia 10, os sindicatos apre-
sentaram uma série de irregulari-
dades durante o processo de mi-
gração da Nossa Caixa para o Ban-
co do Brasil. Entre os problemas
apontados, horário extendido (aber-
tura uma hora antes); trabalho in-
terno aos sábados; e cobrança de
metas via torpedos aos gerentes, en-
viados excessivamente, inclusive

nos finais de semana. Os sindicatos
reivindicaram ainda mudança no
cadastro dos aposentados da Nos-
sa Caixa, trocando o código de
cliente para funcionário; não pu-
nição dos funcionários em caso de
erro/falha, uma vez que não foram
treinados de forma adequada; rea-
locação dos funcionários remanes-
centes dos Diopes nas agências; e
criação de TAO Especial para os
coordenadores dos Diopes e De-
partamentos. O diretor do Disap,

que esteve acompanhado do gerente
da Gepes SP, Maurício Lambiasi, as-
sumiu compromisso em respon-
der todas os pontos levantados.
Nosso sindicato foi representado pe-
las diretoras Deborah e Cida e pelo
presidente Jeferson.
GEPES Campinas – No último dia
5, o Banco do Brasil anunciou a
criação de mais duas GEPES: Cam-
pinas e Bauru. Atualmente o ban-
co tem apenas duas GEPES: São
Paulo e Ribeirão Preto.

Jeferson aponta problemas na transição Carlos Netto debate com dirigentes sindicais

SS A Ú D EA Ú D E

Sindicatos debatem
assédio moral

OOs sindicatos retomaram no último dia 4,
em Osasco, a discussão do conceito de

assédio moral com o Bradesco, visando a
construção de um programa específico. Nes-
se novo encontro, o banco levou o advogado
e pós-graduado em Administração, Paulo
Peli, e a gerente Simone, da área de treina-
mento do banco. A gerente apresentou um le-
que de cursos presenciais promovidos pelos
gestores; um dos módulos foi dedicado ex-
clusivamente ao assédio moral. Na reunião rea-
lizada no dia 8 de julho os sindicatos levaram
a psicóloga Lis Andréa Soboll, doutora em Me-
dicina Preventiva pela USP e especialista em
Psicologia do Trabalho pela UFPR.

Para o diretor de saúde do sindicato e re-
presentante da Federação dos Bancários de
SP e MS na reunião, Gustavo Frias, “a fase
atual é de debater o conceito de assédio mo-
ral. Porém, vale destacar, que já é consenso
a criação de um programa de prevenção, onde
todos saibam que o assédio moral é uma prá-
tica condenada dentro da instituição, e com
regras claras. E que as denúncias apresen-
tadas pelos bancários no denominado “Alô RH”
sejam solucionadas”.

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

Condoflex 15 saches R$ 71,18 R$ 94,90

Libiam 1,25 mg 28 cps R$ 51,96 R$ 69,28

Livial 28 cps R$ 64,38 R$ 85,84

Neosaldina 20 drgs R$ 10,23 R$ 13,64

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