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Ciclo de debates: 60 anos

Pesquisadora da Fundacentro
discute saúde dos bancários

SS aúde dos Bancários: perspec-
tivas e desafios. Este é o tema

da primeira palestra do Ciclo de
Debates em comemoração aos 60
anos de fundação do Sindicato (27
de fevereiro), a ser realizada no
dia 24 deste mês de abril na sede,
às 19h. A palestrante convidada é
a médica do trabalho Maria Mae-
no, pesquisadora da Fundação
Jorge Duprat Figueiredo de Segu-
rança e Medicina do Trabalho

(Fundacentro), entidade ligada ao
Ministério do Trabalho e Empre-
go (MTE).

Entre os vários tópicos rela-
cionados à saúde, Maria Maeno
deve abordar o projeto “Reabili-
tação Profissional: Articulando
Ações em Saúde do Trabalhador
e Construindo a Reabilitação In-
tegral”, que recentemente passou
por consulta pública promovida
pelo INSS (Instituto Nacional do

Seguro Social).
Sistema financeiro

O segundo debate será reali-
zado no dia 15 de maio, com o se-
guinte tema: Reestruturação do
sistema financeiro: para onde ca-
minham os bancos. O debate terá
a participação do professor de
economia da Unicamp, Fernando
Nogueira, Regina Camargos, téc-
nica do Dieese, e Miguel Pereira,
secretário de Organização do

Ramo Financeiro da Contraf-CUT.
Movimentos sociais

O terceiro e último debate vai
acontecer no dia 22 de maio,
também na sede do Sindicato.
Tema: Movimentos sociais – re-
presentação política. Três deba-
tedores: Davi Zaia, presidente da
Federação dos Bancários de SP e
MS, José Dari Krein, professor
da Unicamp, e Antonio Augusto
de Queiroz, do Diap.

Funcionários do Bradesco Financiamentos agora são bancários

RR eunidos em assembleia na
sede do Sindicato no último

dia 10, 106 funcionários do Bra-
desco Financiamentos aprovaram,
por unanimidade, o ingresso na
categoria bancária. 

A partir deste mês de abril,
quando entra em vigor o acordo es-

pecífico, 160 funcionários pas-
sam a ter os mesmos direitos da
categoria; entre eles, 13ª cesta de
alimentação, vale-cultura, PLR e
jornadas de 30h e 40h semanais –
antes era 44h para todos os tra-
balhadores do Bradesco Finan-
ciamento. “Depois de 12 anos de

muita luta, os companheiros do
Bradesco Financiamentos con-
quistaram o direito de integrar a
categoria bancária. Uma vitória
após amplo processo de negocia-
ção e mobilização. Afinal, nada
caiu do céu. Inclusive ingressamos
até uma ação na Justiça. A decisão

unânime da assembleia é históri-
ca”, avalia o diretor do Sindicato,
Lourival Rodrigues.
Histórico: Tudo começou em 2002
quando, após a fusão, o Bradesco
transformou em comerciários os
bancários do Finasa, empresa es-
pecializa em financiamentos.

Assembleia aprova acordo Diretores do Sindicato se apresentam aos novos bancários

Eleição: vote chapa 1, Todos pela Cassi. Diretora ELISA é candidata ao Conselho Deliberativo
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Pipoca e Marcelo, diretores do
Sindicato, concorrem pela Chapa 1

OO s filiados à Apcef São Paulo
(Associação de Pessoal da

Caixa Federal) elegem no dia 23
deste mês de abril a nova direto-
ria da entidade. A diretoria do Sin-
dicato apoia a Chapa 1, Nossa
Luta, encabeçada por Kardec de
Jesus Bezerra. O diretor do Sin-
dicato, Carlos Augusto Silva, mais
conhecido por Pipoca, é candidato
a Diretor Jurídico ; o diretor Mar-
celo Lopes de Lima é candidato

(titular) ao Conselho Deliberativo.
Da base do Sindicato, a Chapa 1

conta ainda com o empregado
aposentado Écio José Zilli.

Pipoca Marcelo

BB A N C O SA N C O S

Copa muda horário de atendimento nas agências

OOhorário de atendimento das
agências poderá ser alterado

durante os jogos da seleção bra-
sileira na Copa do Mundo, que co-
meça em junho, segundo informou
o Banco Central (BC), no último
dia 9. Os bancos, no entanto, terão

de cumprir, no dia, atendimento
mínimo de quatro horas. O públi-
co deverá ser informado por meio
de avisos fixados nas agências,
com dois dias úteis de antece-
dência. Na abertura do Mundial,
dia 12 de junho, o Brasil jogará

contra a Croácia em São Paulo, às
17h. Ainda pela primeira fase, em
17 de junho, a seleção brasileira
jogará contra o México em Forta-
leza, às 16h. Em 23 de junho, a
partida será contra Camarões em
Brasília, às 17h.

EE C O N O M U SC O N O M U S

Diretoria do Sindicato apoia Max e Faria

EEntre os dias 23 de abril e 12 de
maio, os participantes do Eco-

nomus (ativos, aposentados e as-
sistidos) vão às urnas eletrônicas
eleger seus representantes para os
conselhos Deliberativo e Fiscal. A
diretoria do Sindicato apoio o
candidato Max Freddy Frauen-
dorf para o Conselho Deliberativo,
e João Carlos de Faria para o
Conselho Fiscal. Candidatos ca-
pacitados e independentes do
Banco do Brasil.

Entre outros propostas, Max e
Faria defendem “amplo debate

com os participantes sobre todos
os temas; luta incessante por um
Economus perene, que envolva,
garanta e resguarde todos os pla-
nos, tanto o plano Benefício De-

finido quanto o Prevmais, sem dis-
tinção; e democratização dos fun-
dos de pensão: eleição direta dos
integrantes da diretoria executi-
va”.

Max Faria

CC U TU T :  1 4:  1 4 ªª PP L E N Á R I AL E N Á R I A

Assembleia elege delegados

Reunidos em assembleia no último dia 10,
na sede do Sindicato (foto), os bancários

da base de Campinas e Região elegeram qua-
tro delegados a 14ª Plenária Estatutária da
CUT. São eles: Daniel e Lucinete (titulares);
Cristiano e Daniele (suplentes). O diretor Do-
nizetti, integrante da coordenação da subsede
da central em Campinas e da direção esta-
dual, é delegado nato. A plenária será reali-
zada nos dias 28, 29 e 30 de maio, em Gua-
rulhos.

8ª Marcha ocupa
centro de São Paulo

AA 8ª Marcha da Classe Traba-
lhadora por Mais Direitos e

Qualidade de Vida, realizada no
último dia 9, ocupou o centro da
capital paulista. Organizada pe-
las centrais sindicais CUT,
CGTB, CTB, Força Sindical, Nova
Central e UGT, a Marcha come-
çou na Praça da Sé e encerrou no
vão livre do Masp. Segundo a
CUT, mais de 40 mil pessoas par-
ticiparam da Marcha.

Entre as bandeiras de luta,
fim do fator previdenciário, ra-
tificação da Convenção 158 da
OIT (fim demissão imotivada),
igualdade de oportunidades para
homens e mulheres, transporte
público de qualidade, não ao PL
4330 da terceirização, continui-
dade da valorização do salário
mínimo e correção da tabela do
imposto de renda na fonte.

Mojilivros, em Mogi Mirim

BB ancário sindicalizado tem desconto de
15% na compra de livro a vista (exceto di-

dático e paradidático); e 10% na compra (a vis-
ta) em outros setores da loja. Endereço: Rua Dr.
José Bonifácio, 206, Centro. Para usufruir o des-
conto é necessário apresentar o cartão de
identificação de sindicalizado. Aproveite é use o
seu vale-cultura.

Unisal, em Americana

BB ancário sindicalizado tem desconto de
10% na mensalidade (graduação e pós-gra-

duação) em qualquer curso do Centro Univer-
sitário Salesiano de São Paulo, unidade Ameri-
cana, campus Dom Bosco e campus Maria Au-
xiliadora. Endereço: Rua Dom Bosco, 100,
Jardim Santa Catarina; Avenida de Cillo, 3500,
Parque Novo Mundo, respectivamente. Para
solicitar o desconto é necessário preencher um
requerimento, fornecido pela subsede do Sin-
dicato em Americana.

CC O N V Ê N I O SO N V Ê N I O S
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Ti re  suas  dúv i das
Jur íd ico

Trabalho noturno:
adicional

Pergunta: Gostaria de saber mais
sobre pagamento de horas extras
e adicionais de quem trabalha no
período noturno?
Resposta: O trabalho noturno é fi-
siologicamente mais penoso ao
trabalhador, pois foge à regra na-
tural do corpo humano justamen-
te por não permitir o descanso
pela noite/madrugada. Por ser
prejudicial, a legislação brasileira
protege os trabalhadores que
exercem jornada noturna.

Previsto no art. 73 da CLT, tra-
balho noturno urbano consiste
naquele realizado entre as 22h às
5h, sendo obrigatório o paga-
mento de no mínimo 20% de adi-
cional. Além disso, a hora notur-
na urbana não corresponde a 60
minutos como a hora diária, mas
sim, a  52 minutos e 30 segundos,
ou seja, cada hora noturna sofre
a redução de 7 minutos e 30 se-
gundos ou ainda 12,5% sobre o
valor da hora diurna.

Para a categoria bancária, ten-
do em vista anos de luta dos sin-
dicatos, a norma é ainda mais be-
néfica posto que o trabalho no-
turno é estendido até as 6h e o
adicional é de 35% sobre o salá-
rio base.

Frise-se que o entendimento
pacífico do Tribunal Superior do
Trabalho (Súmula 60) é de que o
adicional noturno pago com habi-
tualidade integra o salário do em-
pregado para todos os efeitos (in-
clusive férias, 13º e FGTS). Além
disso, se a jornada do funcionário
é cumprida integralmente no pe-
ríodo noturno e se estende para o
horário diurno (após 6h para os
bancários), as horas diurnas tam-
bém deverão ser pagas com o adi-
cional noturno.

Assim, é importante verificar se
o Banco está efetivamente pa-
gando todas as horas da sua jor-
nada com o respectivo adicional
de 35%, conforme disposto na
Cláusula 9ª da Convenção Cole-
tiva dos bancários.

Talita Harumi Morita,
advogada do Departamento

Jurídico do Sindicato
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Sindicato garante reintegração de três empregados
da Caixa Federal, demitidos sem justificativa

OO juiz da 1ª Vara do Trabalho
de Campinas, Carlos Eduar-

do Oliveira Dias, julgou proce-
dente a ação ingressada pelo Sin-
dicato em que pleiteou a nulida-
de da demissão de três emprega-
dos, aprovados em concurso pú-
blico, ocorrida antes de completar
o período de 90 dias de expe-
riência. Para o Sindicato a de-
missão dos empregados (técnico

bancário novo) foi sem justifica-
tiva.

Na ação, que foi julgada na pri-
meira semana deste mês de abril,
o Departamento Jurídico do Sin-
dicato alegou irregularidade, sem
qualquer apuração concreta dos
conhecimentos dos novos em-
pregados. Inclusive, questionou-
se a ausência de treinamento efi-
caz.

Indenização
Além de determinar a reinte-

gração dos demitidos, o juiz Car-
los Eduardo fixou indenização
no valor de R$ 20 mil para cada
um dos empregados, dado que foi
suprimido o principal “meio de
sustento dos reclamantes e de
seus familiares”. A Caixa Federal
pode recorrer da decisão, porém
a reintegração é imediata.

SS I S T E M AI S T E M A

BB quer transformar Banco Postal em instituição financeira

OOBanco do Brasil e os Correios
anunciaram, recentemente, a

ampliação da parceria em torno
do Banco Postal. O objetivo é co-
mercializar no BP todos os pro-
dutos oferecidos no BB, já a partir
deste mês de abril. Hoje, o único
investimento disponível é a pou-
pança e são oferecidas duas linhas
de crédito. Na ampliação anun-
ciada, está previsto também que os
franqueados dos Correios poderão
se tornar correspondentes bancá-
rios do BB. Atualmente, o BP só
funciona em agências próprias

dos Correios.
E mais: os novos termos da par-

ceria anunciada são uma fase in-
termediária do plano anunciado
em novembro de 2013; ou seja,
transformar o BP em uma insti-
tuição financeira. O novo acordo
ainda precisa de aprovação do
Conselho Administrativo de Defe-
sa Econômica (Cade), que já re-
cebeu a proposta para análise. A
previsão que o plano de negócios
seja concluído até junho. Se apro-
vado, entra em funcionamento
em 2015.

Os sindicatos querem saber
como fica a contratação. Afinal,
quem faz serviço bancário deve re-
ceber os direitos previstos na Con-
venção Coletiva de Trabalho (CCT)
e, no caso do BB, os direitos asse-
gurados no Aditivo. Como disse o
presidente do Sindicato, Jeferson
Boava, em matéria intitulada “BB
quer crescer a qualquer custo ao
criar novo Banco Postal”, publi-
cada neste jornal em sua edição nº
1397, “queremos sinergia entre re-
muneração, condições dignas de
trabalho e qualidade de vida”.

BB A N E S P R E VA N E S P R E V

Diretora Stela toma posse
no Comitê de Investimento

AAdiretora financeira do Sindi-
cato, Stela (foto), tomou pos-

se como suplente do Comitê de In-
vestimentos do Banesprev, no úl-

timo dia 11.
Stela foi eleita pela chapa “Ba-

nesprev Somos Nós” em feverei-
ro deste ano.

II Censo da
Diversidade: dê
a sua opinião

AA cesse www.febraban-di-
versidade.com.br, até o

dia 25 deste mês de abril, e dê
a sua opinião. Todos os bancá-
rios podem e devem participar,
incluindo trabalhadores em li-
cença-médica, maternidade, fé-
rias, mandato sindical ou par-
lamentar. O sistema é seguro.
Ou seja, todas as informações
são confidenciais e sigilosas e
sua identidade será preservada.
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Torneio de Truco
em Indaiatuba

MMais de 140 pessoas,
entre sindicalizados

e convidados, participaram
do Torneio de Truco 60 anos
de Luta realizado pela sub-
sede do Sindicato em In-
daiatuba, no último dia 5,
na chácara João Lourenço.
A dupla Joaquim e Fabiano
(Bradesco Centro Indaiatu-
ba) sagrou-se campeã do
Torneio; a dupla Irineu (Bra-
desco Centro Indaiatuba) e
João Carlos (convidado) fi-
cou com a taça de vice.
Após o torneio, churrasco de
confraternização, reunin-
do bancários de Indaiatuba,
Elias Fausto e Monte Mor.
Veja galeria de fotos no
site.

Santander Viracopos vence Torneio de
Soçaite em comemoração aos 60 anos

OO time Santander Vi-
racopos sagrou-se

campeão do Torneio de
Futebol Soçaite, realizado
no último dia 12, no Clu-
be, em comemoração aos
60 anos de fundação do
Sindicato. O time Serra
Branca ficou com a taça
de vice-campeão. O placar
da final foi 8x2. O tercei-
ro lugar ficou com Bra-
desco Indaiatuba, que der-
rotou o Bradesco Câmbio
por 5x3. O troféu de arti-
lheiro ficou com Leandro
Scolfaro Pouzo (10 gols),
do Santander Viracopos.

Além do torneio, que
reuniu 10 times, o Depar-
tamento de Esportes pro-
moveu mais três ativida-
des: clínica de tênis de
campo e aulas de Zumba
e Hidroginástica. O sába-
do esportivo e comemo-
rativo no Clube reuniu
cerca de 300 pessoas, en-
tre sindicalizados e con-
vidados. Veja galeria de
fotos no site.
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Dupla Joaquim e Fabiano vence Truco em Indaituba

Acima, Santander Viracopos; abaixo, Bradesco Indaiatuba Acima, Serra Branca; abaixo, aula de Zumba


