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Conferência aprova aumento real de 5%
Júlio César Costa

Bancários querem também PLR maior, piso do Dieese e emprego decente

Plenária aprova pauta da Campanha

eunidos na 13ª Conferência
Nacional durante três dias
(29, 30 e 31 de julho), em São Paulo, 695 delegados definiram a
pauta de reivindicações da Campanha 2011; que contempla aumento real de 5%, PLR equivalente a três salários mais R$
4.500,00 (valor fixo), piso igual ao
salário mínimo do Dieese (R$
2.293,31, valor de maio), emprego decente e combate às metas
abusivas e ao assédio moral.
A Conferência, que contou
com 15 participantes da base do
Sindicato (13 delegados e dois observadores), definiu também integral apoio ao Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 214/2011, de
autoria do deputado federal Ricardo Berzoini (PT-SP), que revoga as recentes resoluções do Ban-

Delegação da base do Sindicato

R

Presidente Jeferson na plenária

co Central (BC) que amplia as funções dos correspondentes bancários. Definiu ainda reivindicar ao
governo federal a convocação de
uma Conferência Nacional sobre
o Sistema Financeiro e intensificar a campanha pela inclusão

bancária - prestação de todos os
serviços à população, seja em
agências e Pabs, por bancários, assegurando atendimento de qualidade, respeito às normas de segurança e garantia do sigilo bancário. Além da pauta de reivindi-

cações, a plenária final aprovou o
slogan da Campanha, que é “Queremos Emprego Decente”.
Para o presidente do Sindicato,
Jeferson Boava, a fase de preparação da Campanha está fechada.
“Com as decisões aprovadas no fórum máximo da categoria, que refletiu a Consulta aos bancários
realizada em junho último e os debates em encontros e conferências
regionais, entramos agora na fase
de negociação, que será precedida pela aprovação da pauta em assembleia e posterior entrega a Fenaban. Nessa nova fase, a exemplo da preparação da Campanha,
a categoria tem papel destacado.
Somente com mobilização será
possível não apenas garantir o que
já conquistamos, mas ampliar os
direitos dos bancários”.

C A M PA N H A

Assembleia dia 4, quinta, vota pauta de reivindicações
Sindicato convoca todos os
bancários a participarem da

O

assembleia desta quinta-feira, dia
4, para discutir e votar a pauta de

reivindicações da Campanha Nacional 2011, definida na 13ª Con-

ferência. A assembleia, que será
na sede, começa às 19h.

BRADESCO

Saúde abre negociação específica
Comissão de Organização dos
Empregados (COE) e o Bradesco iniciaram no último dia 29
o processo de negociação da pauta específica, entregue no dia 10
de junho último. A COE propôs e
o Bradesco concordou em discutir um tema por reunião. Essa sugestão inclusive foi apresentada
pelo diretor do Sindicato, Gusta-

A

vo Frias, representante da Federação dos Bancários de SP e MS
na mesa. Definida a sistemática, o
tema Saúde abriu a negociação.
“Discutimos os problemas como
falta de credenciamento de médicos e hospitais, em diversas regiões do Brasil, com ênfase no interior dos Estados. Além disso,
também discutimos a questão das
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entidade irá apresentar os problemas de assistencia médica em
suas regiões. Algo que a Federação
da qual o Sindicato é filiado faz
desde dezembro do ano passado”,
esclarece o diretor Gustavo. Segundo ele, em breve serão agendadas reuniões para negociar Emprego, Bolsa de Estudos e Plano de
Cargos e Salários.

I TA Ú

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Campinas e Região, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 46.106.480/0001-70, por
seu presidente abaixo assinado, convoca todos os
empregados em estabelecimentos bancários dos
bancos públicos e privados, sócios e não sócios,
da base territorial deste sindicato, dos municípios
de Campinas, Aguaí, Águas de Lindóia, Águas da
Prata, Americana, Amparo, Artur Nogueira, Cabreúva, Cosmópolis, Elias Fausto, Engenheiro
Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Jaguariúna, Lindóia, Louveira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Morungaba, Monte Mor, Monte Alegre do Sul,
Nova Odessa, Pedreira, Paulínia, Santo Antonio
do Jardim, Santo Antonio de Posse, São João da
Boa Vista, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Valinhos
e Vinhedo, para a assembleia geral extraordinária que se realizará no dia 04 de agosto de 2011,
às 18h30, em primeira convocação, e às 19h00,
em segunda convocação, com qualquer número
de presentes, no endereço da sede do Sindicato à Rua Ferreira Penteado, nº 460, Centro,
Campinas/SP, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 1. Autorizar à diretoria para realizar negociações coletivas, celebrar
convenção coletiva de trabalho, convenções/acordos coletivos aditivos, bem como convenção/acordos de PLR e, frustradas as negociações, defender-se e/ou instaurar dissídio coletivo de trabalho, bem como delegar poderes para tanto; 2.
Deliberar sobre aprovação da minuta de pré-acordo de negociação e minuta de reivindicações da
categoria bancária 2011/2012 definida na 13ª Conferência Nacional dos Bancários; 3. Deliberar sobre desconto a ser feito nos salários dos empregados em razão da contratação a ser realizada.

especialidades não contempladas
no plano médico que o banco
oferece a seus funcionários, como
psicólogos, psiquiatras e fonoaudiólogos. Esse ponto, cabe destacar, será discutido exclusivamente em nova reunião com a COE.
No que se refere ao credenciamento, serão feitas reuniões com
o banco por Federação onde cada

Passeata contra demissões em São Paulo
m protesto contra as demissões e as péssimas condições de trabalho no Itaú,
mais de 300 bancários participaram da passeata realizada no último dia 28 em São
Paulo. Ao som da marcha fú-

E

nebre, o ato começou no Masp
(Avenida Paulista) e encerrou
no Centro Administrativo do
banco (Avenida Brigadeiro
Luiz Antonio).
O Sindicato foi representado por 10 diretores: Allita, An-

gela, Cézar, Divino, Donizetti,
Fátima, Gisele, Samuel, Tânia
e Vander.
Em Campinas, o Itaú demitiu no mês passado 14 bancários do CPSA; em maio, foram três demissões.

CAIXA FEDERAL

Critérios para promoção por mérito
Diretoria de Gestão de Pessoas
(Depes) da Caixa Federal divulgou internamente, no último
dia 25 de julho, os critérios para a
promoção por mérito do ano-base
2011, negociados com a Comissão
Executiva dos Empregados (CEE).
Pela metodologia estabelecida para
a promoção por mérito, a ascensão
de nível fica assegurada a todos os
empregados que obtiverem, no mínimo, nota 8,2 de avaliação, com
base em uma linha de corte. Os que
atingirem essa nota mínima terão
um delta de promoção. Haverá ainda uma classificação nacional e os
empregados mais bem colocados
poderão obter um segundo delta, até
atingir 1% do orçamento. Essa sistemática da promoção será realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, pelas mesmas regras
aplicadas para o ano-base 2010. A
avaliação seguirá critérios objetivos
e subjetivos, correspondendo, respectivamente, 60% e 40% da pontuação final do empregado.
Nos critérios objetivos, a Frequência representará sete pontos, a

A

Trilha Fundamental, dois e o
PCMSO, um ponto. Os empregados
que cumprirem 90% ou mais da Trilha Fundamental receberão a pontuação máxima (dois pontos). Abaixo de 90%, o fator será pontuado
proporcionalmente ao percentual da
conclusão da Trilha. Exemplo: se o
empregado completar 65% dos passos, receberá 65% da pontuação 1,3 pontos. Nos critérios subjetivos,
serão considerados dois fatores fixos e dois fatores variáveis. Os fatores fixos são: Atendimento ao
Cliente e Foco no Interesse Público.
Os dois fatores variáveis poderão ser
escolhidos entre os seguintes: Capacidade de Solucionar Problemas;
Conhecimento do Trabalho; Disposição para Mudanças; Iniciativa
e Criatividade; Relacionamento Pessoal; e Atitude Colaborativa no Trabalho.
A forma de cálculo para a apuração da pontuação final do empregado está mantida. O método
será cruzado, contemplando autoavaliação, avaliação entre os colegas (cada empregado será avaliado

por dez pessoas que serão escolhidas de forma aleatória) e avaliação
pelo gestor da unidade. O mesmo
método será aplicado para avaliar o
gestor.
O detalhamento das regras e as
orientações do processo de avaliação constam em cartilha disponível
no endereço www.sudhu.mz.caixa, opção “Promoção por Mérito”.
Avaliação - Como resultado do negociado entre banco e trabalhadores em comissão paritária específica, as regras divulgadas pela Caixa
Federal incluem muitas das reivindicações dos bancários, mas
apresentam pontos que podem ainda ser melhorados. A promoção por
mérito é uma importante conquista da luta do movimento dos empregados da Caixa Federal, mas a
Contraf, sindicatos e CEE defendem
que os critérios de avaliação sejam
definidos sempre no início de cada
ano, possibilitando assim que os
empregados tenham conhecimento
com antecedência dos itens pelos
quais estão sendo avaliados.
Fonte: Contraf-CUT

Assalto: avise o sindicato. Ligue: (19) 3731-2688
O BANCÁRIO
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Tire suas dúvidas

COE define luta pelo novo aditivo
Comissão de Organização dos
Empregados (COE) do Santander, em reunião ampliada no
último dia 25, definiu o calendário de luta visando construir o
novo aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho dos Bancários; a
vigência do atual, válido por dois
anos, termina no dia 31 deste
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mês, quando também vencem o
acordo do Programa de Participação nos Resultados Santander
(PPRS) e os Termos de Compromisso Cabesp e Banesprev. O Sindicato foi representado pelos diretores Cristiano (integrante da
COE), Fátima Domingues, Marcelino. Patrícia, Stela e Vera.

Consulta – A mobilização no Santander começa com uma Consulta, que deve ser realizada até o dia
10. O questionário estará disponível no site do Sindicato. No dia
15, reunião para sistematizar as
propostas; até o dia 25, assembleia
para discussão e aprovação das
reivindicações.

REDES SINDICAIS

Itaú e Santander organizam mobilizações nas Américas
s bancários do Itaú e do Santander definiram novas jornadas de mobilizações no segundo semestre deste ano nas Américas, durante a 8ª Reunião do Comitê Sindical Internacional do
Grupo Santander e da 6ª Reunião
do Comitê Sindical Internacional
do Grupo Itaú (fóruns da UNI
Américas Finanças), na semana
passada. O evento foi realizado no
auditorio da Contraf-CUT, no centro de São Paulo, e contou com a
participação de 80 dirigentes sindicais do Brasil, Argentina, Chile,

O

JORNADA

DE

Venezuela, Colômbia, Paraguai,
Uruguai, Trinidad e Tobago, Bahamas e Estados Unidos. O diretor Mauri Sérgio representou o
Sindicato na 8ª Reunião do Itaú;
na 6ª Reunião do Santander o Sindicato foi representado pelos diretores Cristiano e Vera.
Como parte da mobilização, serão elaborados jornais conjuntos,
em línguas portuguesa e espanhola, para distribuição aos trabalhadores e clientes, mostrando
a atuação dos dois bancos internacionais no continente. Decidiu-
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Plenária dia 9
debate Dia de
Luta no BB
O Sindicato realiza no próximo
dia 9, na sede, às 18h30, plenária para discutir a organização
do Dia Nacional de Luta em
Defesa da Jornada de 6h para
Todos (11 de agosto), aprovado
no 22º Congresso Nacional dos
Funcionários do Banco do Brasil, realizado nos dias 9 e 10 de
julho último. Participe e no dia
11 trabalhe apenas 6h, jornada
assegurada pela CLT

Fonte: Contraf-CUT

Pergunta: Sou portador de deficiência física, cadeirante, e fui contratado
pelo Banco pela cota, no entanto, tenho grandes dificuldades em me locomover dentro da agência na qual
trabalho. Tenho algum direito a requerer diante da situação a qual estou sendo exposto?
Resposta: Prezado bancário, primeiramente temos a lembrar que independente da deficiência física a
qual é portador, é obrigação do Banco garantir que as execuções de
suas tarefas sejam desempenhadas
em um ambiente seguro e propício.
Logo, se faz a contratação pela cota,
ou até mesmo fora desta, deverá
realizar as devidas adaptações, para
que o bancário tenha uma vida de labor como às dos demais, que não sofrem de tal deficiência.
A legislação traz algumas previsões, das quais oportunamente, vale
ressalvar: o decreto n° 3298/1999,
aponta que os portadores de deficiência física irão desenvolver suas
atividades em regime especial de
trabalho. Ainda, a lei 10.098/2000 traz
a previsão quanto a acessibilidade no
uso dos edifícios privados, nos quais
deverá ocorrer as devidas adaptações
para não privar a acessibilidade de
qualquer pessoa.
Sendo assim, se é portador de algum tipo de deficiência e o Banco não
realizou as devidas adaptações, nem
mesmo esta cumprindo com as normas supracitadas, é possível pleitear
junto à Justiça do Trabalho indenização por danos morais, haja vista que
a omissão do Banco ofende diretamente os princípios constitucionais
dos trabalhadores; dentre eles, o da
dignidade da pessoa humana e do
meio ambiente de trabalho saudável.
De qualquer forma a melhor atitude nestes casos é procurar pelo
atendimento jurídico junto ao Sindicato para análise e busca da melhor
solução; no mais, qualquer dúvida ou
orientação acerca do assunto, entre
contato através do site do sindicato.

Crivelli Advogados
Associados

Revista O Espelho
O Sindicato inicia nesta semana
a distribuição da revista O Espelho, com as resoluções do 22º
Congresso.

EDIÇÃO Nº 1306

se também realizar uma semana
continental de lutas, entre os días
21 e 25 de novembro, com manifestações em todos os países onde
as duas instituições atuam.
Santander - Os dirigentes sindicais do Santander decidiram ainda realizar uma campanha permanente nas Américas, denunciando o desrespeito com os trabalhadores, através de demissões,
metas abusivas, assédio moral e
práticas antissindicais, dentre outros procedimentos do banco.

Condições de
trabalho para
deficiente

Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para
jorbanc@bancarioscampinas.org.br
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Júlio César Costa

Dia 27, 5ª Megafesta no Clube

Reserve o seu convite até dia 19
5ª Megafesta dos Bancários
será realizada no dia 27 (sábado) deste mês, no período das
12h às 19h, no Clube. Para participar, o convite deve ser reservado até às 17h do próximo dia
19: via e-mail megafesta@bancarioscampinas.org.br, telefone (3731-2688), na sede, subsedes ou com os diretores do sindicato.

A

Convite: Nominal, intransferível
e extensivo aos dependentes cadastrados do bancário/aposentado sindicalizado.
Cartela: Na apresentação do
convite na portaria do Clube
serão fornecidas cartelas para
consumo. Sem custo algum.
Bancário solteiro: tem direito a
levar um acompanhante, desde
que informe previamente o sin-

dicato (para inserção do nome
no convite).
Convidado: R$ 35,00 (entrada e
cartela). A reserva do convite
deve ser feita pelo bancário sindicalizado. O convite, limitado
a dois por bancário sindicalizado, não será vendido na portaria do Clube.
Ação solidária – Leve 1 quilo de
alimento não perecível (exceto

sal) para cada tíquete da cartela,
a ser doado a entidades beneficentes. Comemore o Dia do Bancário (28 de agosto) com sua família e colegas. Transforme o sábado, dia 27, numa grande confraternização. Música ao vivo e
brinquedos.
OBS – No dia da festa a piscina
estará fechada. No dia seguinte,
o Clube.

CONVÊNIO

FARMÁCIA DO SINDICATO

Clínica de estética em Mogi Guaçu
Sindicato firmou convênio
com a clínica de estética Vidativa, localizada em Mogi Guaçu (Rua Padre Anchieta, 334, Vila
Paraíso). Bancário sindicalizado
tem desconto de 15% no pacote
promocional de Pilates. Horário de

O

atendimento: das 7 às 22h. Outros
serviços: nutrição e renascimento. Fone: (19) 3818-2320. E-mail:
vidativa@yahoo.com.br. Mais informações, entre em contato com
a subsede: (19) 3841-3993 ou
mogi@bancarioscampinas.org.br.

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

C A M PA N H A

Doação de sangue no Sindicato
Hemoclínica estará na sede
do Sindicato, no dia 26 deste mês de agosto (sexta-feira),
para coleta de sangue. Mais in-

A

formações com o diretor Eduardo:
eduardo@bancarioscampinas.org.
br; ou ligue 9712-9527 ou 37312688.

Torpedo
Receba informações em tempo real em seu celular.
Cadastre-se. www.bancarioscampinas.org.br
Twitter
acompanhe o sindicato. http://twitter.com/bancarioscps

Confira nossos preços. Desconto de até 35%
Remédio

Farmácia do Sindicato

Preço de Tabela

Pharmaton 30 cps

R$ 43,41

R$ 57,88

Rosuvastatina 10mg
Crestor

R$ 52,92

R$ 81,42

Sildenafila 50mg c/ 4comp.
Viagra

R$ 28,74

R$ 44,22

Atorvastatina 10 mg
Lipitor

R$ 40,18

R$ 61,82

