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FEDERAÇÃO
Bancários SP e MS

Comando entrega pauta à
Fenaban. Rodada dia 7

Na Caixa Federal, dia 9; no Banco do Brasil, dia 13

OOComando Nacional dos Bancá-
rios, do qual o Sindicato faz par-

te, entregou a pauta de reivindicações
da Campanha Nacional à Fenaban no
último dia 1º de agosto. Definida na
14ª Conferência Nacional dos Ban-
cários, realizada entre os dias 20 e 22
de julho em Curitiba, e aprovada pela
categoria em assembleia no Sindica-
to no último dia 30, a pauta contem-
pla, entre outros pontos, reajuste sa-
larial de 10,25% (5% de aumento real
mais inflação do período de setembro
2011 a agosto de 2012), PLR de três
salários mais R$ 4.961,25 fixos, au-

xílio-educação, fim das terceiriza-
ções, fim das metas abusivas, mais se-
gurança, PCCS (plano de cargos, car-
reiras e salários) e contratação total da
remuneração. Inclusive já estão de-
finidas quatro rodadas de negociação
com a Fenaban. Dias 7 e 8 de agosto:
emprego, cláusulas sociais e saúde;
dias 15 e 16 de agosto: segurança,
igualdades de oportunidades e re-
muneração. A Campanha deste ano
tem como mote “Chega de truques,
banqueiro”, definido na 14ª Confe-
rência.

Diferente de anos anteriores, o

processo de negociação foi antecipa-
do. “No ano em que a Convenção Co-
letiva de Trabalho (CCT) completa 20
anos, iniciaremos o processo mais
cedo. O que é positivo. O objetivo do
Comando é resolver todas as questões
na mesa de negociação. Caso não seja
possível, temos que garantir liberda-
de de manifestação, sem interferên-
cia de terceiros. Os bancos aumen-
taram a provisão para devedores du-
vidosos (PDD), porém a lucrativida-
de/rentabilidade permite atender as
reivindicações da categoria”, avalia o
presidente do Sindicato, secretário-

geral da Federação dos Bancários de
SP e MS e integrante do Comando, Je-
ferson Boava.

Banco do Brasil
e Caixa Federal

No mesmo dia 1º, o Comando en-
trega as pautas específicas ao Banco
do Brasil e a Caixa Federal. No BB, as
primeiras rodadas de negociação
acontecem nos dias 13 e 14, em Bra-
sília. Na Caixa Federal, conforme fi-
cou definida em reunião com repre-
sentantes da instituição estatal no úl-
timo dia 30, a primeira rodada será no
dia 9 e a segunda no dia 17.

Comando reunido com Fenaban Comando entrega pauta ao Banco do Brasil

SS I N D I C A T OI N D I C A T O

Eleitos delegados ao 4º Congresso

EE
m 17 reuniões simultâneas rea-
lizadas em Campinas (nove na

sede) e cidades da região (oito nas
subsedes), no último dia 27, a cate-
goria elegeu os delegados ao 4º Con-
gresso dos Bancários, Financiários e
Cooperavitários de Campinas e Re-
gião.

O 4º Congresso será realizado
nos dias 10 e 11 deste mês de agosto,

no Recanto Campestre, em Vinhedo.
A abertura acontece na sexta-feira, dia
10, às 19h. No sábado, dia 11, no pe-
ríodo da manhã, os trabalhos terão
início com duas palestras. Confira:

Wilson Cano e
Waldir Quadros

O professor do Instituto de Econo-
mia da Unicamp, Wilson Cano, irá
abordar o tema: “Crise econômica

mundial: tendências e possibilidades”;
o professor Waldir Quadros, também
do IE da Unicamp, irá abordar o tema
“Os impactos da crise econômica
mundial no mundo do trabalho”.

No temário do 4º Congresso, atua-
ção do sindicato para o próximo triê-
nio, incluindo planos de luta, e as
campanhas salariais dos três seg-
mentos da categoria. 
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Saúde será negociada na primeira rodada da pauta específica

OO tema saúde será prioritário na
primeira rodada de negociação

da pauta específica com a Caixa Fede-
ral, no dia 9 deste mês de agosto. A de-
cisão foi aprovada em reunião entre a
Caixa e os sindicatos no último dia 30,
que também definiu que a segunda ro-
dada será no próximo dia 17 de agos-
to. Segundo o diretor do Sindicato e re-
presentante da Federação dos Bancários
de SP e MS, Gabriel Musso, que parti-
cipou da reunião, os sindicatos repu-
diaram a postura da instituição estatal
nas negociações sobre o Saúde Caixa e
Saúde do Trabalhador. “A Caixa tem fei-
to várias alterações sem discutir com os
sindicatos”. Por exemplo, foi criada uma
carência de 10 anos para que o em-
pregado possa manter o Saúde Caixa na
aposentadoria ou, quando ambos os
cônjuges trabalham na Caixa, a empresa
exige que o titular seja aquele com o
maior salário. Sem falar que a área ges-
tora está usando as reuniões do Con-
selho de Usuários para impor posições
que deveriam ser levadas à mesa de ne-
gociação permanente ou ao GT Saúde.
“Esperamos que esse tratamento des-
respeitoso seja encerrado na rodada do
dia 9”, frisa o diretor Gabriel Musso.
Vale-transporte: A Caixa admitiu atra-
so e valor incorreto quanto ao paga-

mento do vale. O problema ocorreu por
incapacidade da empresa contratada,
justificou a Caixa. Será corrigido nes-
te mês de agosto. Novos problemas de-
vem ser remetidos para cepes24@cai-
xa.gov.br.
Substituições: Os negociadores da Cai-
xa disseram desconhecer a recente
mudança no critério de substituições
nas agências, que impede a substitui-
ção do assistente ausente por outro,
caso haja mais de um. Resultado: quem
assume as atribuições do assistente au-
sente não recebe corretamente. A Cai-

xa assumiu compromisso em responder
na próxima reunião.
Ranqueamento: Os sindicatos denun-
ciaram que em diversões regiões do
país, inclusive em Campinas, gestores
divulgam rankings individuais, o que
é proibido pela Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT). O diretor Gabriel des-
tacou que na SR Campinas foi criada a
“Galeria de Notáveis”. A Caixa disse
que não é política da empresa e que não
faz tal orientação; informou que irá to-
mar providências. 
Tarifas de poupança: Os sindicatos rei-

vindicaram a isenção de tarifas para
pelo menos uma conta poupança dos
empregados, que hoje não são isentas.
A Caixa vai estudar o assunto e se com-
prometeu a dar uma resposta durante
a campanha salarial.
Condições de trabalho: Os problemas
permanecem, principalmente para os
empregados de retaguarda. Apesar de
definir o mês de junho como prazo fi-
nal para todas as contratações, in-
cluindo treinamento e absorção de
atribuições pelas GIRET e pelas Cen-
tralizadoras, nenhuma medida foi cum-
prida em sua totalidade. “Diante da pos-
tura de enrolação da Caixa, os traba-
lhadores das retaguardas devem mos-
trar sua insatisfação na Campanha Sa-
larial, com forte mobilização”, destaca
o diretor Gabriel.

Ao final, os sindicatos manifestaram
preocupação com a capacidade da Cai-
xa em cumprir o acordado e chegar ao
fim de 2012 com o total de 92.000 em-
pregados, ainda mais difícil com a saí-
da de aproximadamente 2.000 empre-
gados no PAA. “A Caixa garantiu que vai
chegar ao total acordado, pois o pro-
cesso de contratações será acelerado
neste segundo semestre, com a con-
tratação de 1.000 empregados por mês”,
observa o diretor do Sindicato.

O diretor Gabriel na reunião com a Caixa Federal

Sindicatos e financeiras
negociam dia 13

OO s sindicatos entregaram a pauta de rei-
vindicações dos financiários à Fenacrefi

(Federação Interestadual das Instituições de
Crédito, Financiamento e Investimento) no úl-
timo dia 31. A primeira rodada será realizada
no dia 13 deste mês. 

Aprovada em assembleia realizada no úl-
timo dia 27 de junho, na sede do Sindicato, a
pauta contempla reajuste salarial de 11,07%
(inflação acumulada mais aumento real); e PLR
de três salários, mais valor fixo de R$ 4.442,80.
A data-base dos financiários é 1º de junho.

SS E G U R A N Ç AE G U R A N Ç A

Sindicatos cobram dos bancos medidas para evitar sequestro de bancários

Os sindicatos cobraram da Fenaban
medidas para evitar sequestros de

bancários e vigilantes, durante a terceira
reunião deste ano da Mesa Temática de
Segurança Bancária, no último dia 30,
em São Paulo. Trata-se de um dos prin-
cipais problemas de insegurança e os
casos ocorrem em todo país, envolven-
do diferentes bancos. Os dirigentes sin-
dicais apresentaram um conjunto de
propostas, e o representante da Fenaban
solicitou um tempo para avaliação, a
fim de aprofundar a análise das medi-
das. “Propomos o fim da guarda das
chaves dos cofres e das agências e dos
postos de atendimento por bancários e
vigilantes, a contratação de empresas de
segurança para fazer a abertura e fe-
chamento das unidades, a utilização de
tecnologias de controle remoto para
abrir e fechar os estabelecimentos e a
instalação de câmeras para monitora-
mento de imagens em tempo real nas
áreas internas e externas das agências
e postos”, destaca Ademir Wiederkehr,
secretário de imprensa da Contraf-CUT
e coordenador do Coletivo Nacional de
Segurança Bancária.

O diretor do Sindicato e represen-

tante da Federação dos Bancários de SP
e MS, na mesa, Danilo Anderson, ob-
serva que os sindicatos cobraram ain-
da “medidas pós-sequestro, como o fim
das demissões, estabilidade provisória
de 36 meses para as vítimas e a comu-
nicação dos sequestros ao sindicato
local e à Cipa”, 

200 assaltos no semestre
Na reunião, a Fenaban informou a

ocorrência de 200 assaltos, consumados
ou não, incluindo sequestros, envol-
vendo agências e postos de atendi-
mento, em todo país, no primeiro se-

mestre deste ano. Foi a primeira vez que
os dados semestrais foram apresentados,
resultado da cláusula 31ª (Segurança
Bancária - Procedimentos especiais), da
Convenção Coletiva de Trabalho de
2011/2012. “A onda de assaltos é alar-
mante. Os bancos tem a obrigação de in-
vestir mais em segurança, garantir a
vida de bancários, vigilantes, clientes e
usuários”, ressalta o diretor Danilo. A
próxima reunião da mesa temática
será realizada após o final da Campa-
nha Nacional.

Fonte: Contraf-CUT

O diretor Danilo na mesa sobre Segurança

Augusto Coelho

Jailton Garcia
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Concurso público: Posse
durante período eleitoral

Pergunta - Sou bancário e estou pres-
tando alguns concursos públicos. Fui in-
formado por alguns colegas que mes-
mo aprovado nos concursos não pode-
rei tomar posse no cargo ou emprego
público nos 3 (três) meses anteriores e
posteriores à eleição. Isso é verdade?
Resposta - Prezado bancário, a Lei
9504/97 (Lei Eleitoral) prevê que a ad-
ministração pública não pode nomear,
contratar ou admitir servidor público nos
três meses que antecedem a eleição e
até a posse dos eleitos, sob pena de nu-
lidade do ato admissional (art. 73, V da
Lei 9504/97).

No entanto, como exceção, caso a
homologação do concurso anteceda
aos três meses da eleição é possível
que a nomeação e posse se efetive no
período de vedação (art. 73, V, c, da Lei
9504/97). Pelo menos essa exceção re-
presenta o atual entendimento majori-
tário dos doutrinadores.
Vejamos o teor da legislação eleitoral:
“Art. 73. São proibidas aos agentes pú-
blicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualda-
de de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
(...)
V - nomear, contratar ou de qualquer for-
ma admitir, demitir sem justa causa, su-
primir ou readaptar vantagens ou por ou-
tros meios dificultar ou impedir o exer-
cício funcional e, ainda, ex officio, re-
mover, transferir ou exonerar servidor
público, na circunscrição do pleito, nos
três meses que o antecedem e até a
posse dos eleitos, sob pena de nulida-
de de pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de car-
gos em comissão e designação ou dis-
pensa de funções de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder
Judiciário, do Ministério Público, dos Tri-
bunais ou Conselhos de Contas e dos
órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em con-
cursos públicos homologados até o iní-
cio daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação neces-
sária à instalação ou ao funcionamen-
to inadiável de serviços públicos es-
senciais, com prévia e expressa autori-
zação do Chefe do Poder Executivo;
(...)” (Grifos não constam no original).

De qualquer forma, a administração
pública sabe muito bem dessa regra e,
por isso, provavelmente homologará
todos os concursos em andamento an-
tes dos três meses da eleição, para que
seja possível contratar novos servidores
no período de eleição. Assim, sucesso
nos estudos e boa sorte na prova.

Fernando José Hirsch,
advogado

Diretores do Sindicato participam de
reunião das redes sindicais, no Uruguai

OOpresidente do Sindicato, Jeferson
Boava (Banco do Brasil), o vice

Mauri Sérgio (Itaú) e a diretora de As-
suntos Jurídicos, Vera Moreira (San-
tander) participaram da 8ª Reunião
Conjunta das Redes Sindicais dos Ban-
cos Internacionais (HSBC, Santander,
BBVA, Itaú e Banco do Brasil), realiza-
da em Montevidéu (Uruguai), entre os
dias 23 e 26 de julho último. Organi-
zado pela UNI Américas Finanças, o
evento reuniu dirigentes sindicais de
vários países.
BB: No encerramento da Reunião, a
Rede Sindical do Banco do Brasil das
Américas apresentou um conjunto de
propostas para avançar na organização
dos funcionários. O acordo marco as-
sinado em maio de 2011 entre a UNI
Américas e o BB, com vigência até maio
de 2013, foi amplamente debatido.
O objetivo principal da rede sindical do
BB é a melhoria da qualidade de vida
dos trabalhadores do banco e das em-
presas onde a instituição brasileira
seja o controlador ou ainda onde atue,
buscando isonomia de direitos e be-

nefícios. Os participantes destacaram
o fortalecimento da rede sindical do BB
nas Américas, via melhor comunicação,
estudo dos acordos específicos em
cada país e busca por uma negociação
da UNI com o BB visando avanço na
unificação de direitos.
Santander: Os participantes da 8ª Reu-
nião Conjunta das Redes Sindicais
aprovaram por unanimidade uma mo-

ção de repúdio contra o Santander
“pelo desrespeito com que a instituição
trata os trabalhadores no Brasil, prin-
cipalmente pela falta de seriedade nas
negociações, que ficam claras nas tra-
tativas sobre os problemas apresenta-
dos pelo Plano II de Benefícios, de um
dos fundos de pensão por ele patroci-
nado, o Banesprev - Fundo Banespa de
Seguridade Social”.

Os diretores Mauri, Jeferson e Vera na reunião das Redes

II T A ÚT A Ú

Instalada porta de segurança em Elias Fausto

OO
Itaú instalou porta giratória com
dispositivo detector de metais na

agência de Elias Fausto, no último dia
16 de julho. A medida só foi adotada de-
pois que o Sindicato coordenou parali-
sação de 24h no Dia Nacional de Luta
por Mais Segurança, realizado em 21 de
março último, um dia após a agência
ser assaltada; inclusive o gerente geral
foi agredido. Durante a manifestação,
cabe destacar, o Sindicato entregou ao
prefeito Cyro da Silva Maia, pedido de
fiscalização porque o Banco não cum-
pria a lei municipal de 1997, que exi-
ge a porta giratória. “O protesto surtiu
o efeito desejado. Apesar de existir lei

municipal, foi depois da denúncia e pa-
ralisação coordenada pelo Sindicato
que o Itaú instalou a porta. Demorou
quase quatro meses, porém a agência
agora oferece mais segurança para

bancários e clientes”, observa o diretor
regional, Jacó Bastos dos Santos.

Convocado pela Confederação Na-
cional dos Trabalhadores do Ramo Fi-
nanceiro (Contraf-CUT) e Confederação
Nacional dos Vigilantes (CNTV), o Dia
de Luta teve três temas centrais: 1) con-
tra a retirada das portas giratórias,
com detector de metais; 2) combate ao
crime “saidinha de banco”; e 3) prote-
ção da vida de trabalhadores, clientes
e usuários.

Na ocasião, o presidente do Sindi-
cato, Jeferson Boava, frisou: “alertamos
a sociedade para o descaso dos bancos
em investir mais em segurança”.

CC A M P I N A SA M P I N A S

Prefeitura fecha Itaú
Anchieta por falta de

alvará

AA Secretaria de Urbanismo da pre-
feitura de Campinas fechou no úl-

timo dia 30 a agência Anchieta do Itaú
por não apresentar alvará. A falta da au-
torização de funcionamento implicou
em multa de R$ 1,4 mil. Falta agora a
prefeitura fiscalizar a segurança nas
agências, pois existem muitas delas que
não cumprem toda a legislação.

BI/seebc

BI/seebc

Roberto Mercury



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 médio/mercado

Minesol Oil Control 30 R$ 48,80 R$ 71,14

Loreal Revitalift 10 Total repair R$ 45,00 R$ 64,29

Effaclar gel 150 ml R$ 37,80 R$ 54,00

Inneov Fermeteé 60 caps R$ 105,00 R$ 150,00

Tudo em 2 vezes, sem juros: cheque 30/60 dias
Cartões Visa e Mastercard em 3 vezes

Aviso: preços válidos até o dia 13 de agosto de 2012

SS A Ú D EA Ú D E

Garanta seu convite para 6ª megafesta até dia 24
AA6ª Megafesta dos Bancários será

realizada no dia 1º de setembro
(sábado), no período das 12h às 19h,
no Clube. Os convites, exclusivos de
sindicalizados e dependentes, de-
vem ser reservados entre os dias 6 e
24 de agosto, apenas no site no Sin-
dicato: Acesse:

www.bancarioscampinas.org.br. 
Convite: Nominal, intransferível e ex-
tensivo aos dependentes cadastrados
do bancário/aposentado sindicaliza-
do. 
Cartela: Na apresentação do convite
na portaria do Clube, entregue 1 qui-
lo de alimento (por pessoa), exceto
sal. Serão fornecidas cartelas para

consumo. Sem custo algum. 
Bancário solteiro: tem direito a levar

um acompanhante, desde que infor-
me previamente o sindicato (para in-

serção do nome no convite). 
Convidado: R$ 40,00 (entrada e car-
tela). 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 – Os alimentos arre-
cadados serão doados a entidades be-
neficentes.

Comemore o Dia do Bancário (28
de agosto) com sua família e colegas.
Transforme o sábado, 1º de setembro,
numa grande confraternização. Mú-
sica ao vivo e vários brinquedos.
OBS – No dia da festa a piscina estará
fechada. No dia seguinte, o Clube.

Sindicatos e Fenaban

debatem avaliação do

PCMO e Sipat

NN
ão avançou o debate sobre a
avaliação do Programa de

Controle Médico de Saúde Ocupa-
cional (PCMSO) e Semana Interna
de Prevenção de Acidentes (Sipat),
durante mesa temática entre sin-
dicatos e Fenaban, no último dia
24. Segundo o diretor do Sindica-
to e representante da Federação dos
Bancários de SP e MS, Gustavo
Frias, que participou da mesa, os
sindicatos reafirmaram a propos-
ta apresentada em reunião reali-
zada no último dia 26 de junho so-
bre a elaboração de um formulário,
em conjunto, para a avaliação do
programa por parte dos bancários
no momento da realização dos
exames previstos no PCMSO. 

Sipat

A cláusula 58 da Convenção
Coletiva dos Bancários estabelece
que os bancos informem os sindi-
catos sobre as datas e conteúdos
das Sipats. Os sindicatos reivindi-
caram que o informe (do banco ao
sindicato) seja feito com 30 dias de
antecedência e que também seja in-
formado o local onde a SIPAT vai
acontecer. Os representantes da
Fenaban assumiram o compro-
misso de consultar os bancos sobre
a possibilidade de incluir essa rei-
vindicação na convenção coletiva
de trabalho de 2012, porém, com
algumas ressalvas.

Fonte: Contraf-CUT

EE S P O R T ES P O R T E

Atletas amputados fazem apresentação
durante Campeonato de Soçaite

AAntes da final do Campeonato de Férias de Futebol Soçaite dos Bancários
de Campinas e Região, realizada no último dia 21 (sábado) no Clube, atle-

tas amputados disputaram uma partida de futebol, em jogo apresentação. Os
atletas integram a Associação Brasileira de Desportos para Deficientes Físicos;
entre eles, o bancário Maurício, que trabalha no Banco Alfa.

Classibancários
Toyota Fielder XEI

Vendo, flex, modelo 08/08, prata, revisão em
concessionária. R$ 39 mil. Tratar com Ru-
bens. Fone: (19) 8153-1183.

Fusca. Motor Novo
Vendo. Ótimo Estado. Tratar com Bruno.
Fone: (19) 9206-6352.

Corsa Sedan 2002
Vendo, Prata, T.E.,alarme, D.T., Insulfilm. R$
14.000,00,Tratar com Elisabete. Fone: (19)
9441-0491.

Moto Suzuki
Vendo, modelo Intruder, 2008/09, verde, Km
21.000, R$ 3.500,00. Tratar com Tânia.
Fone: (19) 9690-2776.

Moto Yamaha Tenéré 600cc
Vendo, ano 1991, moto muito bem con-
servada, na cor azul e amarela. Contato:
(19) 7813-0070.

Chácara em Atibaia
Vendo, 1054 m2, documentação em ordem,
a 100 m da represa, edícula simples, 1 quar-
to, cozinha, banheiro e lavanderia. Condo-
mínio. Planta aprovada pela prefeitura.
Próximo ao Mega Ralf Roni Gomes. R$ 220
mil. Tratar com Tânia. Fone: (19) 9690-2776.

Casas em Estiva Gerbi
Vendo, 2 casas (1 frente e 1 fundos) em Es-
tiva Gerbi, Centro, escriturada, terreno de
307m². Falar com Ana Carolina / Silas
pelo telefone (19) 3868-8082 ou 8893-
9300. Valor R$: 120.000,00. Ótima Locali-
zação.

Apto Parque Prado
Vendo,  DUETO/CAMPINAS,  3 dorm. (1
suíte), sala 2 amb, sacada, 2 wc, lazer. Va-
lor: R$ 97mil de entrada mais R$ 356 mil a
financiar. Entrega em fev2013. Tratar com
Rosi. Fone: (19) 9636-0417.

Terreno em Sumaré
Vendo, Portal Bordon, excelente localização.
250 m2, quitado, documentação ok. Valor:
R$ 80 mil. Tratar com Hélio. Fone: (19) 9377-
3676.

Apto no Cambuí
Vendo, 1 dormitório. 54 m2. Valor R$
145.000,00. Tratar com Lima. Fone: (19)
9347-7660.

Apto em São Vicente
Alugo, litoral, ótima localização, 1 dormitó-
rio. Tratar com Carmem. Fone: (19) 8812-
1130 e 3223-2327.

Sofá Tok Stok
Vendo, com almofadas. Valor: R$ 1.200,00.
Tratar com Sandra. Fone: (19) 3232-9353.

Júlio César Costa

Júlio César Costa


