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Júlio César Costa

Itaú instala porta giratória
em agência de Paulínia

Sindicato cobra instalação

Itaú instalou recentemente
porta giratória com dispositivo detector de metais na
agência José Paulino, em Paulínia. A medida atende reivindicação do Sindicato, apresentada

O

Prefeitura notifica Itaú

no dia 4 de junho do ano passado e reafirmada no último dia 19
de agosto, em ofício ao diretor de
Relações Sindicais do banco,
Gilberto Trazzi. Neste documento, o Sindicato destaca que

a agência foi assaltada no dia 16
daquele mês após sequestro de
bancários. Destaca ainda que o
Itaú não respeita a lei municipal
sobre as portas. Inclusive o banco foi notificado pela prefeitura

de Paulínia no último dia 13 de
junho. “Com a porta, com certeza, clientes, usuários e funcionários estarão mais protegidos”, frisa o presidente do Sindicato, Jeferson Boava.

ACORDO COLETIVO

Júlio César Costa

Bancos pagam diferenças de salários e tíquetes neste mês

Greve garante aumento real de salário

s bancos pagam neste mês de novembro
as diferenças de salários e tíquetes referentes aos meses de setembro e outubro, conforme assegura a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Algumas instituições já pagaram
parte ou toda as diferenças no mês passado.
Confira:
Itaú – Paga neste mês as diferenças de salá-

O

Mobilização nacional durante 21 dias

rios, tíquetes, cesta de alimentação e demais
verbas, referentes ao mês de setembro.
Bradesco – Pagou todas as diferenças nos
dias 27 e 28 de outubro.
Santander – Paga no dia 18 deste mês as diferenças de salários, vales-refeição, cesta-alimentação e demais verbas, referentes aos meses de setembro e outubro.

HSBC – Pagou as diferenças nos dias 27 e 28
de outubro.
Caixa Econômica Federal – Paga neste mês
as diferenças de tíquetes e cesta de alimentação, relativas aos meses de setembro e outubro.
BB – Em outubro pagou todas as diferenças
salariais, tíquetes e cesta de alimentação.

MOBILIZAÇÃO

Abaixo-assinado pede isenção de imposto sobre PLR
árias entidades sindicais filiadas a CUT – entre elas, os
sindicatos dos bancários, químicos e metalúrgicos – elaboraram um abaixo-assinado a ser
encaminhado ao Congresso Nacional e ao Governo Federal,
onde reivindicam isenção de
Imposto de Renda (IR) sobre a

V

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE
CAMPINAS E REGIÃO
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de Campinas e Região, por seu presidente,
tendo em vista deliberação de assembléia da categoria realizada no dia 07 de novembro de 2011, avisa a todos os financiários com a celebração da convenção coletiva de trabalho 2011/2012, empregados
de financeiras da base deste sindicato, nas cidades
de Aguaí, Águas de Lindóia, Águas da Prata, Americana, Amparo, Artur Nogueira, Cabreúva, Campinas, 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, que poderão exercer o direito de oposição ao desconto assistencial definido em assembléia geral da categoria, no valor de 2,5% das verbas salariais, com teto
máximo de R$ 105,00 (cento e cinco reais), a ser descontado no primeiro pagamento mensal reajustado,
mediante entrega de requerimento manuscrito de próprio punho, devendo constar do mesmo, nome, qualificação, número da CTPS e nome da empresa em
que trabalha, ser entregue individual e pessoalmente,
no período de 08 a 17 de novembro de 2011, na sede
do sindicato, com endereço na Rua Ferreira Penteado,
nº. 460, Centro, Campinas-SP, e nas suas respectivas subsedes, no horário das 9h00 às 17h00.
Campinas, 08 de novembro de 2011.
Jeferson Rubens Boava – Presidente

Edital publicado no jornal Diário do Povo, edição do
dia 08/11/11
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Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Os trabalhadores
querem o mesmo tratamento
dado aos acionistas que, desde
1996, não pagam IR ao receberem os lucros líquidos e dividendos das empresas.
Até o dia 18 os diretores do
Sindicato irão coletar assinatu-

ras em todos os locais de trabalho. Mas, você, bancário, pode
baixar o documento no site do
Sindicato (www.bancarioscampinas.org.br) e coletar as assinaturas de colegas, familiares e
vizinhos. Depois é só repassar o
abaixo-assinado aos diretores
ou entregar na sede ou subsedes

do Sindicato. “Essa luta, que
visa alterar a Lei nº 10.101, de 19
de dezembro de 2000, beneficia
todos os trabalhadores, toda a sociedade. É uma luta em defesa
de uma tributação justa e progressiva. Participe”, destaca o
presidente do Sindicato, Jeferson
Boava.

C A M PA N H A

Acordo dos financiários garante reajuste
de 11% nos pisos e 8% nos salários
eunidos em assembleia no
último dia 7, na sede do Sindicato, os financiários aprovaram
o novo acordo coletivo de trabalho.
Negociado com a Fenacrefi – Federação que representa as financeiras –, no último dia 28, o novo
acordo contempla, entre outros
pontos, reajuste de 11% nos pisos,
com ganho real de 4,28%, e de 8%

R

nas demais verbas (ganho real de
1,47%) – a inflação acumulada
até 1º de junho, data-base dos financiários, foi de 6,44% segundo
o INPC.
Quanto à Participação nos
Lucros e Resultados (PLR), aplicação do percentual de 14,5%
sobre a parcela fixa, que passa a
R$ 1.600,00. Além disso, aumen-

tou o percentual de adiantamento: de 50% para 60% desse valor.
Assédio moral
A novidade é a incorporação no
novo acordo da cláusula relativa
à prevenção de conflitos no ambiente de trabalho conquistada
pelos bancários em 2010, que
visa combater os casos assédio de
moral.

Pisos
Função

Valor atual

Novo valor

Portaria

R$ 854,88

R$ 948,92

Escritório

R$ 1.234,43

R$ 1.370,22

Tesoureiros, Caixa
e outros empregados
de Tesouraria

R$ 1.303,61

R$ 1.447,01

Outras verbas

DOS
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Benefícios

Valor atual

Novo valor

Auxílio refeição

R$ 18,87

R$ 20,37

Auxílio cesta
alimentação

R$ 297,65

R$ 321,46

13ª cesta alimentação

R$ 297,65

R$ 321,46

Auxílio creche/babá

R$ 220,54

R$ 232,18

Adicional por Tempo
de Serviço

R$ 18,23

R$ 19,68

O BANCÁRIO

EDIÇÃO Nº 1318

SAÚDE I

Jurídico

Assalto? Sequestro? Avise o Sindicato
onda de assaltos às agências ou sequestros de bancários continua. Para preservar
a saúde do trabalhador bancário, é fundamental avisar o
Sindicato na mesma hora. A
presença do Sindicato resulta
no fechamento do local de trabalho, bem como garante im-

A

portantes direitos; entre eles,
atendimento médico ou psicológico, realocação de funcionários para outras agências
(caso seja necessário) e abertura
de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho). “A CAT
pode ser aberta independente
da necessidade de afastamen-

to; afinal, trata-se de um acidente de trabalho. Sem falar
que a CAT é uma garantia em
caso de estresse pós traumático, pois fica registrado no INSS
o acidente sofrido pelo trabalhador”, avalia o diretor de
Saúde do Sindicato, Gustavo
Frias.

SAÚDE II

INSS testa auxílio-doença sem perícia
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apresentou
no final de outubro último o
novo modelo de concessão de auxílio-doença, sem perícia, para
afastamentos de até 60 dias. A
nova regra será testada em 2012;
em 2013 deve entrar em vigor em
todo o país. Hoje, o exame é obrigatório em todos os afastamentos superiores a 15 dias. Segundo a proposta, apresentada

O

no Conselho Nacional de Previdência Social, em Brasília, a
perícia deixará de existir na
maioria dos casos de doença ou
acidente.
Para o presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos, Geilson Gomes, o fim da perícia visa beneficiar os segurados
que sofrerem pequenas fraturas,
passarem por cirurgias ou por
um pós-operatório ou estiverem

com alguma doença infecciosa
(tuberculose, por exemplo). A
perícia permanece quando se
tratar de acidentes de trabalho
(porque é preciso avaliar, por
exemplo, a culpa da empresa),
sintomas que não caracterizem
doenças específicas (mal-estar ou
dores) ou doenças originadas
desde o nascimento ou na infância.
Fonte: Agora

PREVMAIS/ECONOMUS

Contribuição pode ser alterada até dia 30
s participantes do plano
PrevMais do Economus podem alterar o percentual de contribuição até o dia 30 deste mês.
Basta acessar o menu “Previdência”no site www.economus.com.br, depois clicar em
Simulador de Benefícios; em seguida em Simulador Prevmais.

O

Nesta área digitar login e senha
para alterar o percentual, limitado em 8% do salário.
O Sindicato orienta os participantes a aumentar o percentual. “O acordo aditivo, garantido na Campanha deste ano, prevê uma mesa de negociação sobre os incorporados; no caso, a

Nossa Caixa. Entre os temas a serem discutidos, estão Cassi e Previ. Enquanto essas questões estiverem em aberto, sem uma
solução negociada, sugerimos
que os participantes aumentem
o percentual. E quem ainda não
tem o PrevMais, deve fazer a opção”, destaca a diretora Cida.

Camila de Oliveira

Vote nos candidatos da chapa
Mãos Dadas pela CABESP
Mario Raia para Diretor Administrativo
Wagner Cabanal para Diretor Financeiro
Marcelino José da Silva para Conselheiro Fiscal
Postagem da cédula até dia 21 de novembro
EDIÇÃO Nº 1318
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Tire suas dúvidas
Quem tem
direito a PLR
Muitos questionamentos surgiram quanto à Participação nos Lucros Resultados, tendo em vista a
nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), sendo que as perguntas mais freqüentes dizem respeito aos bancários que possuem
direito ao pagamento, como será
possível perceber os valores, dentre outros.
Cumpre-nos salientar que a
nova Convenção Coletiva de Trabalho aponta que faz jus ao pagamento integral o bancário admitido até 31/12/2010, que estiverem
em
efetivo
exercício
em
31/12/2011, ainda que tenha sido
afastado após 01/01/2011 por auxílio-doença (seja ou não decorrente de acidente) ou licença maternidade. Já os bancários que foram contratados a partir de 1º de janeiro de 2011 (ainda que afastados
por auxílio-doença ou licença maternidade) e aqueles que foram
despedidos sem justa causa entre
2 de agosto de 2011 e 31 de dezembro de 2010, terão direito ao
pagamento proporcional da PLR.
Ressalva-se, que os bancários
demitidos sem justa causa entre o
dia 02 de agosto de 2011 e a data
da assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho 2011/2012, estes
deverão requerer por escrito, ou
apresentar por escrito o requerimento ao Banco, a fim de que este
efetue o crédito.
Por fim, quanto aos bancários
que não se enquadram nas condições estipuladas pela Convenção,
orienta-se que procure o Jurídico
do Sindicato a fim de maiores esclarecimentos e análise de eventual
ingresso judicial.
Crivelli Advogados
Associados
Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para
jorbanc@bancarioscampinas.org.br
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Festa da Criança no Clube, dia 19
Teatro Bambu Verde encena a
peça “A Porquinha”, que aborda
temas como diversidade e bulling.
A Festa será realizada neste
mês de novembro porque na
data comemorativa às crianças
(12 de outubro) a categoria estava em greve.

Sindicato realiza a Festa da
Criança no Clube no próximo dia 19, sábado.
No período das 10 às 16h, vários brinquedos (Pula-Pula,
Cama Elástica, Touro Mecânico
e Piscina de Bolinhas) e distribuição de pipocas, algodão doce
e sorvetes. Às 11h, a Cia de

O

SOLIDARIEDADE
CONVÊNIO
Renovado com Uniesp
O Sindicato renovou recentemente o convênio com a instituição
Faculdades Hoyler, agora denominada Uniesp.
Bancário sindicalizado tem desconto. www.uniesp.edu.br. E-mail:
edmila.alves@uniesp.edu.br. Fone:
(19) 3865-8320.
Colégio Dom Bosco
O convênio com o Colégio Dom
Bosco Campinas também foi renovado. Contato: colegiodombos-

cocampinas@hotmail.com. Fone
(19) 3296-1077.
Curso de Moda
O Sindicato firmou convênio
com a Arte & Moda Escola de
Moda. Sindicalizado, mediante cartão de identificação emitido pelo
Sindicato, tem desconto de 30%.
Rua Luzitana, 1348, Centro, Campinas. Fones: (19) 3231-7442 e
3231-5813. www.artemodacursos.com.br. E-mail: artemodacursos@hotmail.com.

PROMOÇÃO

Doação de sangue no Sindicato
Hemoclínica estará na sede
do Sindicato, no dia 2 de dezembro, para coleta de sangue, a
exemplo do que ocorreu no dia 26

A

Classibancários
Fiat Idea 2007
Vendo, completo, cinza. Valor: R$
28 mil. Tratar com Mário. Fone: (19)
9742-2055.
Apto em São Vicente
Alugo, Litoral Sul, próximo a shopping e supermercado, 1 dormitório.

Farmácia do Sindicato sorteará um aparelho de TV LED
40’ Full HD e um aparelho de DVD
entre os bancários sindicalizados titulares.
A cada R$ 30,00 em compra
efetuada até o dia 7 de dezembro,
o bancário receberá um cupom,
que deve ser preenchido e depo-

sitado em urna instalada na própria Farmácia. Deve ainda responder a seguinte pergunta Qual
farmácia completou 11 anos em
5 de agosto de 2011?
O sorteio será realizado pela diretoria do sindicato no dia 9 de dezembro, às 13 horas, na Farmácia.
Participe.

Regulamento
1. A promoção é válida para compras efetuadas no período de 24/10/2011 a
07/12/2011.
2. Concorre apenas o bancário sindicalizado titular.
3. Serão sorteados: 1 (um) aparelho de DVD e 1 (um) aparelho de TV LED 40” Full
HD.
4. O bancário sindicalizado titular terá direito a um cupom a cada R$ 30,00 (trinta reais) em compras, sem limite de cupons, que deverá ser preenchido com os
dados pessoais do sindicalizado e assinalada a resposta correta para a seguinte pergunta: Qual farmácia completou 11 anos em 5 de agosto de 2011?
5. O bancário sindicalizado titular contemplado com aparelho de DVD não poderá participar do sorteio seguinte, aparelho de TV LED 40 a ser realizado no mesmo dia, hora e local.
6. O cupom deverá ser depositado em urna disponível na Farmácia, no período
de funcionamento (das 8 às 17h), até o dia 7 de dezembro de 2011.
7. O sorteio do aparelho de DVD e do aparelho de TV será realizado pela diretoria do sindicato no dia 9 de dezembro de 2011, às 13h, na Farmácia.
8. É vedada a participação de diretores e funcionários do sindicato na promoção.

Fones: (19) 8812-1130, 8812-1131
e 3223-2327.
Piano alemão
Vendo, marca F. Weber, ótimo estado, móvel em Ébano. Valor: R$
5.500,00. Tratar com Rutiana. Fone:
(19) 8808-9946.

FARMÁCIA DO SINDICATO

Farmácia realiza sorteio de TV e DVD

A

de agosto passado. Mais informações com o diretor Eduardo:
eduardo@bancarioscampinas.org.
br; ou 9712-9527 ou 3731-2688.

Serviço de Entrega
em Campinas
Taxa: R$ 3,00. Ligue 3731-2688

Tudo em 2 vezes, sem juros: cheque 30/60 dias
Cartões Visa e Mastercard em 3 vezes
Confira nossos preços. Desconto de até 35%
Remédio

Farmácia do Sindicato

Preço médio/mercado

Neutrogena Ultrasheer 55 (88
ml)

R$ 42,00

R$ 60,00

Minesol Actif 60 (50 mg)

R$ 63,00

R$ 90,00

Episol 45 Oil free 120g

R$ 74,50

R$ 106,42

Ansolar 30 (60g)

R$ 55,00

R$ 78,57

Loreal Expertise 60(120ml)

R$ 38,00

R$ 54,29

Anthelios xl 60 fluído/50ml

R$ 69,20

R$ 98,86

Spectraban T c/ base 60g

R$ 38,00

R$ 54,29

Photoderm 100
creme/40ml

R$ 66,00

R$ 94,29

