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Sindicatos retomam negociam
com Itaú e cobram emprego
Júlio César Costa

s sindicatos retomaram no último dia 10, o processo de
negociação com o Itaú. Na ocasião
foi entregue a pauta específica,
que tem nove pontos: emprego, remuneração, metas abusivas, saúde e condições de trabalho, segurança bancária, liberdade sindical,
previdência complementar, plano
de saúde e igualdade de oportunidades. A pauta, cabe lembrar, foi
definida no Encontro Nacional de
Dirigentes Sindicais do Itaú, realizado nos dias 14 e 15 de dezembro último, em Nazaré Paulista (SP). Os sindicatos propuseram e o Banco concordou que a
negociação da pauta seja feita
por blocos temáticos ao longo do
primeiro semestre. A primeira
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Itaú Bonfim para contra demissões e assédio moral, dia 7 de fevereiro

reunião está prevista para ser realizada no próximo mês de março
e as demais devem acontecer
quinzenalmente. Os temas serão

escolhidos previamente. O tema
da primeira rodada, será o Plano
de Saúde, além de dois itens do
bloco de remuneração: PCR (Par-

ticipação Complementar nos Resultados) e Auxílio-Educação.
Segurança
Durante a reunião foi entregue
uma carta endereçada ao presidente do Itaú, Roberto Setúbal,
onde os sindicatos cobram proteção da vida dos bancários, clientes e usuários. Os representantes
do Banco se comprometeram em
dar resposta na próxima reunião.
PLR
O Itaú pagou no último dia 24
a segunda e última parcela da Participação nos Lucros e Resultados
(PLR) e a segunda parcela adicional da PLR; a data-limite é 1º de
março. Em ofício aos bancos, no
início deste mês, o Sindicato reivindicou a antecipação da PLR.

HISTÓRIA

este dia 27 de fevereiro o
Sindicato completa 58 anos
de refundação. O embrião surgiu
na agitada década de 30. Fundouse o Sindicato, mas sua existência
foi curta. Por pressão dos banqueiros, os sindicalizados foram
obrigados a se desligarem do quadro associativo. O que forçou o fechamento da entidade.
Na década de 40 surge o Clube dos Bancários. Como seu objetivo principal era a recreação, os
bancários de Campinas, para não
ficarem sem uma entidade que defendesse seus direitos, filiaramse no Sindicato de São Paulo.
Após a histórica greve de 1951,
a categoria volta a discutir a necessidade da criação de um Sindicato na cidade. No 1º Congresso Paulista dos Bancários, realizado nos dias 27 e 28 de setembro
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Sindicato completa 58 anos de luta

Assembleia deflagra greve em 26 de setembro de 2011

de 1952, foi recomendado pela diretoria do Sindicato dos Bancários
de São Paulo a fundação do Sindicato em Campinas, assim como
em Santos, Ribeirão Preto e Marília. O objetivo dessa orientação,
além da melhor organizar a categoria, era alcançar o número mí-

nimo de cinco sindicatos para a
fundação da Federação dos Bancários.
No dia 8 de janeiro de 1953, em
assembléia da categoria, foi fundada a Associação dos Bancários
de Campinas, primeira etapa legal
para criação do Sindicato. O ban-

cário Acácio de Gama Antunes foi
eleito presidente da Associação.
Poucos meses depois, Acácio pediu
exoneração do cargo porque fora
transferido para a agência do
Banco do Brasil em Santos. Por deliberação da diretoria, assumiu a
presidência o suplente Otávio da
Silva Leme.
Em nova assembléia, no dia 7
de maio de 1953, foi aprovado o
Estatuto da entidade e a diretoria
foi autorizada pelos bancários a
registrar a Associação na Delegacia Regional do Trabalho, em São
Paulo. A partir do registro da Associação na DRT, que foi efetuado
no dia 2 de junho de 1953, a luta
foi pelo reconhecimento da entidade como Sindicato. Em menos
de um ano, renascia no dia 27 de
fevereiro de 1954 o Sindicato dos
Bancários de Campinas e Região.

INSEGURANÇA

Sindicato condena retirada de portas
giratórias no Itaú e Bradesco
BI/seebc

m entrevista à Rádio CBN
Campinas, no último dia 9, o
presidente do Sindicato, Jeferson
Boava, condenou a decisão do Itaú
e Bradesco em retirar as portas giratórias com dispositivos detectores de metais em agências instaladas em todo o país. Em nota,
o Itaú informa que esse processo
iniciou após a fusão com o Unibanco, concluída em 2010. O
Banco informa ainda que as portas serão mantidas apenas “em locais onde houver lei municipal ou
estadual obrigando a manutenção
ou onde a equipe de segurança do
banco julgar necessário”. A decisão dos dois bancos eleva o grau
de insegurança. “As portas gira-
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Itaú fechado em Indaiatuba: Os bancários da agência Ario Barnabé do Itaú, em Indaiatuba, paralisaram os serviços no último dia 24 para exigir mais segurança. A agência foi assaltada no dia
anterior. O Itaú até o momento não instalou porta giratória com dispositivo detector de metais, exigida por lei municipal. Os diretores do Sindicato, Jacó, Gustavo, Samuel e Mauri coordenaram a
paralisação durante todo o dia.

NEGOCIAÇÃO

Agenda
Segurança Bancária: Retomada da mesa temática
de Segurança com Fenaban, no dia 1º de março, às
15h.
Igualdade de Oportunidades: Reinstalação da
mesa temática com a Fenaban neste dia 29, às 15h.
Antes, dias 28 e 29, reunião
de planejamento da Comissão de Gênero, Raça e
Orientação Sexual (Cgros).

tórias são necessárias, mas insuficientes. Desde abril do ano passado, quando lançou a Campanha
por Mais Segurança nos Bancos,
o Sindicato já apresentou o modelo de projeto de lei que trata da
instalação de novos dispositivos
em 36 cidades da base. Em sete, o
projeto foi aprovado pelos vereadores; em três, já é lei. A decisão
do Itaú e do Bradesco representa
retrocesso, uma despreocupação
em proteger a vida de clientes,
usuários e funcionários. O Sindicato continua na luta por mais segurança nas agências e vai denunciar as instituições que desrespeitarem a legislação”, ressalta o presidente Jeferson Boava.

Em março, Mercantil do Brasil
apresenta novo modelo de PLR
m negociação com os sindicatos no último dia 9, o Mercantil do Brasil disse que o não
cumprimento das metas sobre as
despesas administrativas impactou negativamente no pagamento
da PLR, efetuado no último dia 17.

E

Os sindicatos criticaram duramente os atuais parâmetros de
apuração da PLR e o Banco assumiu compromisso em apresentar
o novo modelo de PLR em reunião
no dia 6 de março. Sindicatos e
Mercantil debateram mais quatro

temas: Plano de Saúde, Segurança Bancária, Auxílio-Educacional e Plano de Cargos e Salários.
Confira no site do Sindicato o resultado dessa discussão: www.bancarioscampinas.org.br.
Fonte: Seeb BH

BANESPREV

EXPEDIENTE - O BANCÁRIO - PUBLICAÇÃO DO SINDICATO DOS
BANCÁRIOS DE CAMPINAS E REGIÃO
PRESIDENTE: JEFERSON RUBENS BOAVA
JORNALISTA RESPONSÁVEL: JAIRO GIMENEZ
(MTB 13.683)
DIRETORA DE IMPRENSA: MARIA APARECIDA
DA SILVA ALTINO
IMPRESSÃO: GRÁFICA SANTA EDWIGES
SEDE: RUA FERREIRA PENTEADO, 460, CENTRO.
FONE.: (19) 3731-2688 - FAX: (19) 3234-5602
CLUBE: (19) 3251-3718
SUBSEDES: AMERICANA: (19) 3406-7869
AMPARO: (19) 3807-6164
MOGI GUAÇU: (19) 3841-3993
SJB VISTA: (19) 3622-3514
INTERNET: WWW.BANCARIOSCAMPINAS.ORG.BR
E-MAIL: JORBANC@BANCARIOSCAMPINAS.ORG.BR
TIRAGEM: 11.000 EXEMPLARES
FILIADO À FEEB SP-MS E CONTRAF-CUT

2

ANBIMA

Prorrogada inscrição
para curso até dia 29

Marcelino é candidato ao
Comitê Gestor do Plano II
diretor Marcelino José da
Silva é candidato ao Comitê Gestor do Plano II do Banesprev, em eleição que acontece
entre os dias 1º e 15 de março,
via Correios e Internet. Apoiado
pela diretoria do Sindicato e
pela Federação dos Bancários de
SP e MS, Marcelino defende
um Comitê “com atuação séria e
responsável”.

O
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BI/seebc

m função do Carnaval, o Sindicato prorrogou até o dia 29
(quarta-feira) o prazo de inscrição
para o curso preparatório ao exame de certificação da Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais
(ANBIMA), nas modalidades CPA
10 e CPA 20, a ser realizado em
março na sede do Sindicato. O
prazo anterior era até dia 24. As
inscrições devem ser feitas na
sede do sindicato.

E

EDIÇÃO Nº 1327

BANCO

DO

BRASIL

Jurídico

Tire suas dúvidas

Sindicatos negociam dia 1º
s sindicatos e o Banco do Brasil retomam neste dia 1º de
março o processo de negociação.
Na pauta, entre outros pontos, jornada, plano de cargos, Programa
Sinergia 2012, relacionamento
com Banco Postal e implantação
do PSO (Plataforma de Suporte
Operacional) nas agências.
Dia de Luta – Os sindicatos realizam Dia Nacional de Luta em 6
de março. Entre as bandeiras de
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luta, jornada e plano de cargos. O
Dia foi aprovado em reunião da
COE (Comissão de Organizaçãos
dos Empregados), realizada no
último dia 9. “É importante que o
Banco se posicione e apresenta
propostas em relação à jornada de
6h. Aliás, Jornada e Plano de Cargos são as prioridades”, destaca o
presidente do Sindicato, Jeferson
Boava, que participou da reunião
da COE.

PLR e demissão

ORGANIZAÇÃO

Bancários elegem delegados ao
3º Congresso da Contraf-CUT
Júlio César Costa

eunidos em assembleia no
último dia 16, na sede do
Sindicato, os bancários elegeram
por unanimidade a Chapa de Delegados ao 3º Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro
(Contraf-CUT), apresentada pela
diretoria. Eleita com 227 votos, a
Chapa do Sindicato é formada pelos seguintes delegados efetivos:
Cida, Cristiano, Gabriel, Gisele,
Gustavo e Mauri; delegados suplentes: Vera e Donizete. Todos os
delegados fazem parte da diretoria do Sindicato. Além dos seis delegados, o presidente Jeferson Boava, diretor executivo da ContrafCUT, participa do Congresso como
delegado nato. “A categoria entendeu a importância da participação do Sindicato na diretoria da
Contraf-CUT e deu um expressivo
respaldo. Eleitos por unanimidade, os delegados agora tem a responsabilidade de defender os anseios dos bancários de Campinas
e Região no 3º Congresso. Os ban-
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Delegados eleitos por unanimidade, em assembleia da categoria

cários reconheceram, vale ressaltar, o destacado papel da Confederação na organização da luta da
categoria e na coordenação das
COEs (Comissão de Organização
dos Empregados) e do Comando
Nacional, da qual o Sindicato faz
parte. Uma assembleia de ‘casa
cheia’, às vésperas do Carnaval,
deixa claro o envolvimentos da categoria com o Sindicato, assim

como com a Contraf-CUT”, analisa Jeferson Boava.
3º Congresso: Será realizado nos
dias 30, 31 de março e 1º de
abril, em Guarulhos. Na pauta: 1)
eleição da diretoria executiva nacional. Conselho fiscal e conselho
diretivo; 2) Definição de linha política e organizativa do Ramo; 3)
Reforma Estatutária; e 4) outros assuntos.

Dia Internacional da Mulher
8 de Março
Happy-Hour no Clube. 19h.
Convite: R$ 15,00 (na portaria). Música ao vivo.
EDIÇÃO Nº 1327
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Pergunta - Recentemente pedi
meu desligamento do banco e não
recebi Participação nos Lucros e
Resultados. Tenho direito em receber os valores de forma proporcional? Como fica essa questão?
Resposta - A Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação
nos Lucros e Resultados (PLR)
em sua cláusula 1º parágrafo 3º
prevê que: “Ao empregado que tenha sido ou venha a ser dispensado sem justa causa entre
02.08.2011 e 31.12.2011, será
devido o pagamento, até
01.03.2012, de 1/12 (um doze
avos) do valor estabelecido no caput, por mês trabalhado, ou fração
igual ou superior a 15 (quinze)
dias”.
Diante desta cláusula, o banco interpretando de forma restrita, tem entendido que as pessoas
que por ventura peçam demissão
ou que sejam demitidas sem justo motivo fora do período estabelecido, não estão contempladas
com o recebimento da PLR.
No entanto recentemente o
Tribunal Superior do Trabalho publicou uma Orientação Jurisprudencial nº 390 SDI-I determinando que o pagamento da PLR respeite o princípio da isonomia,
dessa forma, independente da
data da demissão e mesmo que a
rescisão tenha por motivo o pedido de demissão, é devido o pagamento da PLR de forma proporcional, vez que o bancário
contribuiu para o resultado positivo do Banco.
No momento, portanto, a única forma de receber estes valores
é mediante decisão judicial em reclamação trabalhista. Persistindo
dúvidas quanto ao assunto o jurídico do sindicato está a disposição para esclarecimento.
Crivelli Advogados
Associados
Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para
jorbanc@bancarioscampinas.org.br
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Bradesco Câmbio é campeão do Torneio 58 anos

Artilheiro Felipe “MacGaiver” entre os diretores Damião e Daniel

Bradesco Câmbio, campeão

time do Bradesco Câmbio
(Campinas) sagrou-se campeão do Torneio 58 anos de Fundação do Sindicato, na modalidade Futebol Soçaite, realizado
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no último sábado, dia 25, no Clube. O troféu de vice ficou com o
Santander Paulínia; em terceiro,
Bradesco Indaiatuba/Pão de Açucar. Felipe “MacGaiver”, do Bra-

desco Câmbio, foi o artilheiro
com sete gols.
Tênis
No Tênis de Campo, Caio
Roberto Paulino sagrou-se cam-

Tênis de Campo: Caio e Vitor, campeão e vice

peão; Vitor Henrique Paulino,
vice. O Torneio, que teve início
às 9h30 e se estendeu até às 18h,
reuniu mais de 450 pessoas no
Clube, num sábado de sol forte.

Categoria prestigia Torneio

Júlio César Costa

Matinê de Carnaval no Clube

ais de 850 pessoas, entre sindicalizados, dependentes e convidados participaram da Matinê de Carnaval no Clube dos
Bancários (Jardim das Paineiras, em Campinas), realiza nos dias

M

19 (domingo) e 21 (terça-feira), sob o comando de Trovão e Banda.
O desfile de fantasia infantil contou com a participação de 100 crianças, que foram agraciadas com medalhas.

