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Júlio César Costa

4º Congresso aprova ação do
Sindicato para próximo triênio

Plenária aprova resoluções por unanimidade

Para Wilson Cano, as perspectivas
são sombrias para os próximos três
anos. Waldir Quadros ressaltou que
a situação exige ações imediatas. Segundo ele, o governo federal deveria ousar, aumentar o gasto público,
investir em infraestrutura, criar as
condições para colocar o país nos
trilhos do crescimento econômico.
Campanha: Antes da plenária, a
Campanha Nacional foi amplamente debatida. Após apresentação
da campanha de mídia que, neste
ano, tem como mote “Chega de
truques, banqueiro!”, os diretores do
Sindicato traçaram um quadro do
processo de negociação com a Fenaban, já iniciado (mesa única) e
das mesas específicas dos bancos
públicos (BB e Caixa Federal).

s 118 delegados do 4º Congresso dos Bancários, Financiários e Cooperavitários de Campinas e Região aprovaram por unanimidade, em plenária no último sábado, dia 11, a tese apresentada pela
diretoria, que estabelece a ação do
Sindicato para o próximo triênio
(2013-2016).
Aberto na noite do dia 10, no Recanto Campestre, em Vinhedo, o 4º
Congresso retomou os trabalhos
na manhã de sábado com dois painéis: “Crise econômica mundial:
tendências e possibilidades”, com o
professor Wilson Cano e “Os impactos da crise econômica mundial
no mundo do trabalho”, com o
professor Waldir Quadros; ambos do
Instituto de Economia da Unicamp.
O presidente do Sindicato, Jeferson
Boava, abre o 4º Congresso na noite
de sexta-feira, dia 10. Na mesa (da esquerda para direita) o vice-presidente do Sindicato dos Bancários de Rio
Claro, Luis Hisdorf; o presidente da Federação dos Bancários de SP e MS e
secretário estadual de Gestão Pública, Davi Zaia; o coordenador da subsede da CUT em Campinas, José Tavares; e o vice-presidente da Afabesp, Francisco Bandiera.
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Antes da votação, debate sobre Campanha Nacional

Resoluções: Entre as resoluções gerais do 4º Congresso, aprovadas pelos 118 delegados (68 homens e 50
mulheres) cabe destacar, a luta
pela regulamentação do Artigo 192
da Constituição (Sistema Financeiro Nacional); Conferência Regional em preparação à Conferência
Nacional sobre o SFN; mobilização
contra as demissões imotivadas
(Convenção 158 da OIT); fim da terceirização; e luta permanente pela
valorização do salário mínimo.
Quanto às resoluções específicas da
categoria e ação do Sindicato, vale
ressaltar, combate ao assédio moral
e metas abusivas; contratação total
da remuneração (fixa e variável);
continuidade da implantação do
Centro de Aperfeiçoamento Pro-

fissional e Sindical, que conta atualmente com uma sala de aula na
sede do Sindicato; mobilização por
mais segurança; e manutenção da
luta pela valorização da saúde do
trabalhador.
Para o presidente Jeferson Boava, o Sindicato não apenas cumpriu
seu papel estatutário ao realizar o 4º
Congresso, mas assumiu compromissos e responsabilidades para o
próximo triênio. “Com ampla participação de todos os segmentos da
categoria, democraticamente o 4º
Congresso definiu os rumos, a atuação do Sindicato. Agora a tarefa é
colocar em prática, concretizar as
resoluções. O que exige unidade de
ação”. Veja as resoluções em
www.bancarioscampinas.org.br.
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Remuneração
será negociada
nesta semana
terceira e quarta rodadas
acontecem nesta semana,
dias 15 (quarta-feira) e 16 (quinta-feira). Antes de abrir a negociação sobre os temas segurança,
igualdades de oportunidade e remuneração, o Comando e a Fenaban retomam os temas negociados no último dia 8 sobre saúde, condições de trabalho e cláusulas sociais.
Caixa Federal e BB
A segunda rodada de negociação da pauta específica com a
Caixa Federal; acontece nesta
sexta-feira, dia 17. No Banco do
Brasil, duas rodadas nesta semana: dias 13 e 14. Na pauta da
primeira, emprego, condições de
trabalho, saúde e previdência; na
segunda, remuneração e carreira.
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Caixa rejeita maioria
das reivindicações
exemplo da Fenaban, a Caixa Federal não demonstrou disposição
em negociar com seriedade. Na primeira rodada, realizada no último dia
10, assumiu uma postura intransigente e rejeitou a maioria das reivindicações da pauta específica,
como isonomia de direitos entre novos e antigos, pagamento do tíquete
alimentação aos aposentados, fim
do voto minerva na Funcef e definição de critérios para descomissionamento. A próxima rodada acontece
neste dia 17; na pauta, Saúde Caixa
e saúde do trabalhador. O diretor Carlos Augusto (Pipoca) participou da
primeira rodada.
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Fenaban não quer discutir emprego
omeçou mal o processo de negociação da Campanha Nacional. Na pauta da primeira rodada,
realizada no último dia 7, um ponto chave: emprego. Para a Fenaban,
no entanto, que tentou se travestir
de representante da categoria, os
bancários não estão preocupados
com a questão. “Quem não está
preocupado com o emprego é a própria Fenaban. Afinal, o saldo na geração de emprego é negativo. No
primeiro semestre deste ano os
bancos criaram tão somente 2.350
postos de trabalho, um recuo de
80,40% em comparação a igual período de 2011, quando foram gera-
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SEGUNDA

das no setor 11.978 postos de trabalho”, analisa o presidente do
Sindicato, Jeferson Boava, com
base na 14ª edição da Pesquisa de
Emprego Bancário, realizada pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos
Socioeconômicos (Dieese), elaborada a partir de dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do
Trabalho e Emprego e divulgada no
último dia 6.
Para o presidente do Sindicato,
integrante do Comando Nacional

que negocia com a Fenaban, os
bancos não mostraram nenhuma
disposição para negociar. “Negar o
debate é pura provocação, pois o
sistema permanece sólido. O Bradesco, junto com o Itaú e Santander,
por exemplo, lucrou R$ 16 bilhões
no primeiro semestre deste ano”.
No que se refere ao correspondente bancário, a Fenaban se limitou em dizer na mesa que o assunto não é da alçada dos bancos.
Sem falar que negou reduzir tarifas,
taxas e juros para os funcionários.
Quanto à jornada, a proposta dos
bancos é ampliar e não respeitar as
6h.

RODADA

Bancos não reconhecem adoecimento
Júlio César Costa

Fenaban não reconhece o adoecimento do bancário, em função da intensidade no ritmo de
trabalho, e nem mesmo as metas
abusivas. A arrogante posição dos
bancos foi manifestada no último
dia 8, durante a segunda rodada de
negociação com o Comando Nacional, em São Paulo. Os negociadores da Fenaban não deixaram a
ironia de lado. Segundo eles, as metas não são abusivas; “são desafiadoras”. Para o presidente do Sindicato, Jeferson Boava, que participou
da rodada sobre saúde, condições
de trabalho e cláusulas sociais, a Fenaban não aceita negociar as metas
e questionou inclusive as normas
do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). “Os bancos questionaram até o Nexo Técnico Epidemiológico. O que é uma clara provocação”. O NTEP é uma conquista dos trabalhadores, é um método
que visa identificar quais doenças
e acidentes estão relacionados com
a prática de uma determinada atividade profissional. Constatado o
nexo, fica qualificado o acidente de
trabalho.
Rankings e assédio moral
O Comando cobrou a aplicação
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Presidente do Sindicato participa da negociação com Fenaban

da cláusula acordada em 2011, que
proíbe a divulgação de rankings individuais de desempenho. “É fundamental que os bancos emitam comunicados internos a respeito do
assunto, buscando evitar a exposição do trabalhador bancário a constrangimentos e à possibilidade de
pressão por produtividade e assédio
moral”, observa o presidente Jeferson.
Quanto ao combate à violência
no trabalho, o Comando quer discutir melhorias no acordo sobre o
Programa de Prevenção de Confli-

tos no Ambiente de Trabalho, conquistado na Campanha de 2010,
que criou um canal específico para
apurar as denúncias de assédio
moral. Os bancos aceitam discutir,
mas o tema não avançou na mesa
realizada no último dia 8. No que se
refere ao Programa de Reabilitação
Profissional (PRP), previsto no atual
acordo, a implantação não saiu do
papel porque depende da adesão de
cada banco. O Comando destacou
que pretender equacionar essa pendência até o fechamento da Campanha.

Fique por dentro da Campanha Nacional
Torpedo: receba informações em tempo real - www.bancarioscampinas.org.br
Faceebook: www.facebook.com/Bancarioscps - Twitter: http://twitter.com/bancarioscps
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Jurídico

Convite para 6ª megafesta até dia 24
Divulgação

Acompanhamento ao
médico: abono de falta

Pedro Zanetti

Visual Banda Show

6ª 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, devem ser reservados
até o dia 24 de agosto, apenas no
site no Sindicato: www.bancarioscampinas.org.br.
Convite: Nominal, intransferível e
extensivo aos dependentes cadastrados do bancário/aposentado sindicalizado.
Cartela: Na apresentação do convite
na portaria do Clube, entregue 1
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quilo de alimento (por pessoa), exceto sal. Serão fornecidas cartelas
para consumo. Sem custo algum.
Bancário solteiro: tem direito a levar um acompanhante, desde que
informe previamente o sindicato
(para inserção do nome no convite).
Convidado: R$ 40,00 (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 – Os alimentos arrecadados serão doados a entidades

beneficentes.
Comemore o Dia do Bancário (28
de agosto) com sua família e colegas. Transforme o sábado, 1º de setembro, numa grande confraternização. Música ao vivo: Pedro Zanetti e Banda (Sertanejo Universitário) e Visual Banda Show
(Pop/Rock/Balada) e brinquedos.
Aviso: O participante da 6ª Megafesta deve apresentar convite e documento de identificação na portaria do Clube. OBS – No dia da festa a piscina estará fechada. No dia
seguinte, o Clube.

NOSSA CAIXA

BB enrola e atrasa em cinco meses acerto de interstício no VCPI
Banco do Brasil não cumpre
compromisso assumido com
os sindicatos. Já se passaram cinco
meses e até agora não aplicou os 3%
sobre a Verba de Caráter Pessoal Incorporado (VCPI) dos funcionários
oriundos do ex-banco paulista Nossa Caixa, que aderiram ao PCR
desde dezembro de 2009 e mudaram de nível a partir do último dia
2 de março. “O acerto estava previsto para abril último. O BB só enrolou. A última promessa para pagamento seria no dia 20 deste mês
agosto, desde que a assinatura do
aditivo fosse feita no último dia 10.

O

Tire suas dúvidas

O que não aconteceu. Um flagrante desrespeito”, destaca o presidente do Sindicato e integrante da Comissão de Empresa dos Funcionários, Jeferson Boava.
Histórico
Os funcionários da ex-Nossa
Caixa, que migraram em 1º de dezembro de 2009, passaram a ter
seus salários e remuneração regrados pelo plano de carreira do BB:
PCR com uma tabela de antiguidade de 12 níveis e uma tabela de mérito com 25 níveis.
Desta forma, como qualquer
bancário que tomou posse no BB

muda de nível na tabela de antiguidades e passa ao nível seguinte
(dois anos no primeiro nível e três
anos nos seguintes), aumentando
em 3% seu salário base, a remuneração básica trazida pelo incorporado tem direito ao mesmo interstício nas mudanças de nível.
Cabe destacar ainda que todos os
bancários que tiverem acertos maiores que seus pisos de função, ou que
não detenham função comissionada, têm direito a receber a diferença desde o dia que completaram a
mudança de nível no Plano de Carreira administrativa do BB.

Pergunta - Tenho um filho de 9
anos e preciso acompanhá-lo ao
médico. Se eu faltar ao serviço
para tanto o Banco poderá descontar esse dia?
Resposta - A legislação trabalhista não prevê o abono de faltas
para acompanhamento de filhos
ao médico. Assim, para os trabalhadores em geral, caso ele necessite faltar ao serviço para
acompanhar um filho ao médico,
tal dia poderá ser descontado do
salário por seu empregador.
Entretanto, para a categoria
bancária, fruto de sua luta sindical,
é garantido o direito ao abono de
faltas em diversas situações, entre elas para que o(a) Bancário(a) acompanhe o(a) filho(a) ou
dependente menor de 14 (quatorze) anos ao médico, desde que
proceda a comprovação em até 48
horas após.
Essa, entre outras hipóteses de
abonos de falta estão previstas no
Art. 23ª da Convenção Coletiva de
Trabalho 2011/2012 que está disponível para acesso no site do Sindicato: (www.bancarioscampinas.org.br ) no link “Acordos”.
Na hipótese do banco descumprir seu direito previsto na
norma coletiva, denuncie tal fato
ao sindicato para que sejam tomadas as providências administrativas e judiciais contra o banco.
Estamos à disposição no plantão do Sindicado e pelo telefone:
(19) 3399-7700 para esclarecer
outras dúvidas.
Rivadavio Anadão
de Oliveira Guassú,
advogado do Departamento
Jurídico do Sindicato

C U R S O C PA

Prepare-se para o exame da Anbima
décima primeira versão do curso
preparatório ao exame de certificação
da Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiros e de Capitais
(ANBIMA), nas modalidades CPA 10 e
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CPA 20, será realizada a partir de 15 de
setembro na sede do Sindicato. Para
sindicalizado, o valor é R$ 620,00 (4
parcelas de R$ 155,00), incluindo material de apoio. Para o bancário não sindi-

O BANCÁRIO

calizado, R$ 900,00 (2 parcelas de R$
450,00) e taxa de R$ 50,00. As inscrições
devem ser feitas na sede do sindicato até
o dia 6 de Setembro. O curso será ministrado por professores certificados, no

período de 15 de setembro a 27 de outubro, sempre aos sábados. Info: 37312688 ou atendimento@bancarioscampinas.org.br. Vale ressaltar que o curso será
realizado com no mínimo 25 alunos.
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