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Dia de Luta em defesa da Caixa
Federal 100% pública. Sexta 27
s sindicatos realizam nesta
sexta-feira (27), em todo o
país, Dia de Luta em Defesa da
Caixa Federal 100% Pública. A
mobilização dos empregados é
para firmar posição contrária à
proposta lançada pelo governo federal, no final de 2014, que prevê a abertura de capital da Caixa
Federal. O movimento sindical entende que a Caixa Federal é um
patrimônio de todos os brasileiros
e deve permanecer pública e a serviço do país.
O Dia de Luta terá como slogan
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“Eu defendo a Caixa 100% pública”. O Sindicato orienta os
empregados a registrar a mobilização e enviar fotos ao lado de
cartazes e faixas via WhatsApp
(19-99883-8374), que serão postadas no site, no Facebook e no
Twitter. O sindicato orienta também postagens nas redes sociais,
usando a hashtag #caixaédopovo. E mais: as fotos podem ser enviadas ainda para jorbanc@bancarioscampinas.org.br. Participe.
Abrace essa bandeira. Defenda o
patrimônio público.

SAÚDE

Sindicato denuncia Caixa Federal por não emitir CAT
Sindicato denunciou a Caixa Federal ao Ministério Público do Trabalho (MPT) por não
emitir Comunicação de Acidente
de Trabalho (CAT) para empregados adoecidos e acidentados.
Na primeira audiência no MPT,
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CONDIÇÕES

DE

realizada no dia 5 de novembro
do ano passado, três empregados
prestaram depoimentos. Mas, é
preciso mais. Nesse sentido, o
Sindicato irá indicar novas testemunhas. Se você vive o problema e tenha disposição em teste-

munhar, entre em contato com o
diretor de Saúde do Sindicato,
Gustavo Frias. Fone: (19) 37312688.
Bradesco: ação
Depois de denunciado pelo
Sindicato pela não emissão de

CAT para adoecidos, acidentados
e pós-assalto e encerrada a fase
de depoimentos, o MPT decidiu
no dia 5 deste mês de fevereiro de
ingressar ação civil pública contra o Bradesco, em conjunto com
a entidade sindical.

TRABALHO

Itaú indeniza bancária por trabalho em ambiente hostil
juíza Maria Flávia Roncel de
Oliveira Alaite, da 9ª Vara do
Trabalho de Campinas, condenou o
Itaú a pagar indenização de R$ 20
mil à uma bancária que era exposta a “condições de trabalho extremamente hostis”.
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Em sua sentença e com base em
laudo pericial, anunciada em janeiro último, a juíza conclui pela
inexistência de periculosidade e
insalubridade no ambiente de trabalho. Porém, com base em relatos
de testemunhas, “...havia presença

de fumaça, mal cheiro e possivelmente ratos no ambiente de trabalho”. Para a juíza Maria Flávia a descrição de tal ambiente de trabalho
“demonstra o desprezo ‘do banco’
quanto à higidez física de seus empregados...”.

A bancária, contratada pelo Itaú
em novembro de 1987 e demitida
sem justa causa em 2012, exercia
função administrativa e trabalhava
no arquivo. Após a dispensa, procurou o Departamento Jurídico do
Sindicato, que ingressou a ação.

CONTRAF

Assembleia elege
delegados ao 4º
Congresso
Sindicato realiza nesta
quinta-feira, dia 26, na
sede, às 19h, assembleia para
escolha dos delegados ao 4º
Congresso da Contraf-CUT. Na
pauta do Congresso, eleição
da diretoria executiva nacional,
conselho fiscal e conselho diretivo; definição de linha política e organizativa da Contraf;
reforma estatutária e outros assuntos.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃ0 DE ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAMPINAS
E REGIÃO, por seu Presidente, convoca seus associados, empregados em empresas do ramo financeiro, dos municípios 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,
para Assembleia Extraordinária que será realizada no dia 26 do mês de fevereiro de 2015, em
primeira convocação às 18:30 horas e em segunda
convocação às 19:00 horas, na sede do Sindicato à Rua Ferreira Penteado, nº 460, Centro,
Campinas/SP, para discussão e aprovação da seguinte ordem do dia: 1) Eleição de Delegados para
o 4º Congresso da CONTRAF-CUT;
Campinas, 23 de fevereiro de 2015.
Jeferson Rubens Boava - Presidente
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Bradesco promete instalar porta
de segurança em Estiva Gerbi
Holofoco

pós paralisação dos serviços
durante 24h, ocorrida no último dia 6, o Bradesco assumiu compromisso em respeitar a lei municipal e instalar a porta de segurança com dispositivo detector de metais na agência de Estiva Gerbi.
Segundo o Bradesco o início da obra
está programado para o mês de
março.
O Sindicato irá acompanhar de
perto a instalação. “Afinal, não é de
hoje que cobramos a cumprimento
da lei nº 713, que foi aprovada de
outubro de 2011”, destaca o diretor

A

responsável pela subsede do Sindicato em Mogi Guaçu, Vagner
Mortais, que, junto com os direto-

res Danilo, Lourival e Divino, coordenou a paralisação realizada no último dia 6.

DIREITO

Banco do Brasil paga PLR dia 27
Banco do Brasil paga a PLR semestral nesta sexta-feira (27),
após o pagamento dos dividendos
aos acionistas. O lucro líquido do
BB, anunciado no último dia 11, foi
de R$ 11,343 bilhões; o que representa crescimento de 9,6% em relação a 2013. A rentabilidade ajustada sobre o patrimônio líquido
anualizado (ROE) foi de 15,1%,
praticamente estável em relação
ao ano anterior.
Confira no site do Sindicato
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EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de Campinas e Região, inscrito no CNPJ/MF
sob o nº 46.106.480/0001-70, por seu presidente abaixo assinado, tendo em vista no artigo 2º da Portaria 373
de 25 de fevereiro de 2011 do Ministério do Trabalho e
Emprego, convoca todos os empregados do Banco Bradesco S/A, sócios e não sócios, da base territorial deste sindicato, dos municípios de Campinas, Aguaí, Águas
de Lindóia, Águas da Prata, Americana, Amparo, Artur
Nogueira, Cabreúva, 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, para a Assembleia
Geral Extraordinária que se realizará no dia 26 de fevereiro de 2015, às 18h00, em primeira convocação, e
às 18h30, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, no endereço da sede do Sindicato
à Rua Ferreira Penteado, nº 460, Centro, Campinas/SP,
para autorizar a diretoria a proceder a renovação e assinatura do acordo coletivo de trabalho sobre o sistema
alternativo eletrônico de controle de jornada, bem como
delegar poderes para tanto.
Campinas, 23 de fevereiro de 2015.
Jeferson Rubens Boava
Presidente

O BANCÁRIO

quadro resumido do balanço do BB
preparado pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos).
O BB encerrou o ano de 2014
com 111.628 funcionários, com
588 postos de trabalho a menos que
no ano anterior. Foram abertas 74
agências no mesmo período.
Caixa Federal
A Caixa Federal creditou no último dia 20 a segunda e última parcela da PLR, parcela adicional e PLR

Social (4% do lucro líquido, distribuídos linearmente para todos os
empregados). Em 2014, o lucro da
Caixa Federal totalizou R$ 7,1 bilhões.
Safra - O Banco Safra paga a segunda e última parcela da Participação nos Lucros e Resultados
(PLR) nesta quarta-feira (25). Os valores antecipados de PLR e Parcela
Adicional serão descontados. O lucro líquido do Banco Safra atingiu
R$ 1.547 bilhão.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Campinas e Região, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 46.106.480/0001-70, por seu
presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados do Banco Fibra S/A, sócios e não sócios
desta entidade de classe, da base territorial dos municípios de Campinas, Aguaí, Águas de Lindóia,
Águas da Prata, Americana, Amparo, Artur Nogueira,
Cabreúva, 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, para
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no
dia 26 de fevereiro de 2015, às 18h00, em primeira convocação, e às 18h30, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, no endereço da sede do Sindicato à Rua Ferreira Penteado,
nº 460, Centro, Campinas/SP, para aprovação do
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DO PROGRAMA PRÓPRIO DE PARTICIPAÇÃO EM LUCROS OU RESULTADOS 2014.
Campinas, 23 de fevereiro de 2015
Jeferson Rubens Boava
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de Campinas e Região, inscrito no CNPJ/MF
sob o nº 46.106.480/0001-70, Registro Sindical nº
006.132.02541-7, por seu presidente abaixo assinado,
tendo em vista o disposto no artigo 2º da Portaria 373 de
25 de fevereiro de 2011 do Ministério do Trabalho e Emprego, convoca todos os empregados do ITAÚ UNIBANCO S.A., ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, BANCO ITAÚ BBA S.A., BANCO ITAUCARD S.A, HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A., BANCO ITAÚ BMG
CONSIGNADO S.A., sócios e não sócios desta entidade de classe, da base territorial dos municípios de Campinas, Aguaí, Águas de Lindóia, Águas da Prata, Americana, Amparo, Artur Nogueira, Cabreúva, 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, para assembleia geral extraordinária que se realizará dia 26 de
fevereiro de 2015 às 18:00h, em primeira convocação,
e às 18:30hs, em segunda convocação, na sede da entidade, à Rua Ferreira Penteado, nº 460, Centro, Campinas/SP, para autorizar a diretoria a proceder à renovação e assinatura do acordo coletivo de trabalho sobre
sistema alternativo eletrônico de controle de jornada, bem
como delegar poderes para tanto.
Campinas, 23 de fevereiro de 2015
Jeferson Rubens Boava – Presidente
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Jurídico

PL 4.330 volta ao Congresso
PL 4.330/2004, que expande a
terceirização, foi desarquivado
no último dia 19. De autoria do exdeputado Sandro Mabel (PMDBGO), o projeto está pronto para votação no plenário da Câmara dos
Deputados.
A votação do projeto em plenário depende do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ),
que precisa incluir a matéria na ordem do dia. Essa decisão é tomada
no âmbito do Colégio de Líderes.
O requerimento para desarquivamento, anunciado no último dia
10, pedia o retorno à tramitação do
PL 1.621/07, do deputado Vicentinho (PT-SP), anexado ao PL 4.330.
No dia 13, nova decisão tornou sem
efeito o desarquivamento do bloco
de projetos anexados ao PL 4330.
No citado dia 19 deste mês de fe-

O

vereiro foi desarquivado o PL 4330.
Nesta fase do debate sobre o
tema, o movimento sindical precisa ficar atento, pois há forte tendência de o projeto ir em frente, tendo em vista a composição da Câmara empossada no dia 1º de fevereiro de 2015.
Trata-se de uma composição
mais conservadora, com uma bancada empresarial que manteve sua
força e poder, com 220 representantes na Câmara. Enquanto a bancada sindical, que na legislatura
passada tinha 83 representantes
na Casa, agora tem 51. Com esta
correlação de forças tão desigual, o
movimento sindical terá de atuar
muito mais no Congresso e com
mais vigor, a fim de ocupar os espaços de negociação para não ser
surpreendido com decisões que

Tire suas dúvidas

lhe afetam, sem ser ouvido.
Senado
É importante lembrar ainda que
pode voltar à tramitação, no Senado, projeto idêntico ao PL 4.330.
Trata-se do PLS 87/10. Assim, a
atenção deve estar voltada também para o Senado Federal.
O PLS 87 foi arquivado no final
da legislatura, mas poderá ser desarquivado mediante requerimento de qualquer senador, com apoio
de 27 colegas. De autoria do ex-senador Eduardo Azeredo (PSDBMG) aguardava parecer para discussão e votação na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ). Caso
retorne ao debate na CCJ ainda
será apreciado pela Comissão de
Assuntos Sociais (CAS), em decisão
terminativa.
Fonte: Diap

CAIXA FEDERAL

Justiça manda Saúde Caixa custear
tratamento de empregada
juíza titular da 5ª Vara Federal
do Distrito Federal, Daniele
Maranhão Costa, condenou a Caixa Federal, em janeiro último, a custear os exames de monitoramento
molecular da leucemia realizados
por empregada participante do plano Saúde Caixa
Após tratamento quimioterápico,
a empregada foi orientada pelos médicos a fazer o monitoramento molecular da leucemia a cada seis me-
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BANCO
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ses. Diante da recusa do Saúde
Caixa em custear os exames, a empregada ingressou ação pleiteando
o ressarcimento dos valores de exames já realizados e a autorização
para realização de futuros monitoramentos. A ação, vale destacar, foi
ingressada pelo Escritório LBS Advogados, o mesmo que presta atendimentos ao Sindicato.
Em sua contestação, a Caixa
Federal alegou a incompetência da

5ª Vara Federal do DF, por entender
que a ação deveria tramitar na
Justiça do Trabalho e, no mérito, requereu o julgamento da ação como
improcedente.
Na sentença proferida, a juíza
afastou as alegações da Caixa Federal e reconheceu a competência
da Justiça Federal para julgar o processo, bem como para julgar procedentes os pedidos contidos na
ação.

BRASIL

Rafael Matos é o mais votado na eleição para Caref
poiado pela diretoria do Sindicato, Rafael Matos foi o candidato mais votado na eleição para
representação dos funcionários no
Conselho de Administração do Banco do Brasil (Caref), realizada entre

A

os dias 2 e 6 deste mês de fevereiro.
Como nenhum dos 147 candidatos obteve maioria absoluta de
votos, haverá segundo turno no
período de 2 a 6 de março entre os

dois candidatos mais votado: Rafael
Matos (6.400 votos) e Juliana Publio
(4.345).
O terceiro candidato mais votado foi Antonio Banhara, com 1.957
votos.

Prorrogação
da jornada
Recentemente fomos questionados se
a extrapolação da jornada em torno de três
minutos geraria o pagamento de horas extras; assim como se o atraso de alguns
minutos poderia representar a perda do
dia de trabalho.
A Legislação Trabalhista, através do
§1° do art. 58 da CLT fixa um limite de variações em controle de ponto, tanto para
desconto do trabalhador, quanto para
cômputo de horas extras.
O artigo em questão determina que:
“Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não
excedentes de cinco minutos, observado
o limite máximo de dez minutos diários”.
Assim, cada anotação feita no registro terá a tolerância de cinco minutos, com
o limite máximo de 10 minutos por dia, tanto para que se evite um desconto do trabalhador, quanto para que gere horas extras.
Por fim, salienta-se que o atraso superior à tolerância do artigo não representa a perda do dia de trabalho, desde
que o trabalhador complete o restante de
sua jornada.
Assim, para melhor ilustrar a previsão
Celetista, vejamos alguns exemplos:
a) Caso o bancário (a) chegue atrasado (a) quatro minutos e saia, antecipadamente, sete minutos antes do término
da jornada, o banco poderá descontar 11
minutos.
b) Caso o bancário ultrapasse sua jornada no final do dia em 12 minutos, o banco deverá efetuar o pagamento de 12 minutos como horas extras.
Para mais detalhes procure o Jurídico do Sindicato.
Daniela Costa Gerelli,
advogada do Departamento
Jurídico do Sindicato

JORNADA

Assembleia sobre ponto eletrônico no Itaú e Bradesco
Sindicato convida os funcionários do Bradesco e Itaú a participarem das assembleias sobre a renovação do acordo coletivo referente ao sistema alternativo eletrônico de
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controle de jornada, mais conhecido
por ponto eletrônico, a ser realizada
nesta quinta-feira, dia 26.
Fibra: PLR
No mesmo dia 26 o Sindicato
O BANCÁRIO

realiza assembleia com os funcionários do Banco Fibra para discutir e votar o acordo coletivo do Programa Próprio de Participação em Lucros ou Resultados 2014.

Local e horário
As três assembleias (Itaú, Bradesco e Fibra) serão realizadas na
sede do Sindicato, porém separadas. O horário é o mesmo: 18h30.
3

Happy Hour da
Mulher dia 12
m comemoração ao Dia Internacional da Mulher (8 de
março), o Sindicato promove Happy Hour no Clube dos Bancários
no dia 12 de março (quinta-feira),
no período das 19h às 22h, com
música ao vivo.
Participe. Convites limitados.

E

Compre o seu. Peça ao diretor do
Sindicato ou passe na tesouraria
do Sindicato, no período das 9h às
16h30, de segunda-feira a sextafeira.
Antecipado: R$ 25,00; na portaria, R$ 30,00. Fone: (19) 37312688.

CLUBE

Sindicato completa 61 anos de luta
Sindicato completa 61 anos
de refundação neste dia 27
de fevereiro de 2015. Refundação
porque o embrião do Sindicato
surgiu na agitada década de 30
do século passado. Por pressão
dos banqueiros, no entanto, os
sindicalizados foram obrigados a
se desligarem do quadro, forçando o fechamento da entidade.
Na década de 40, construiu-se
outra opção para reunir a categoria: o Clube dos Bancários.
Mas, como seu objetivo principal
era a recreação, os bancários de
Campinas, para não ficarem sem
uma entidade que defendesse
seus direitos, se sindicalizaramno Sindicato de São Paulo.
Após a histórica greve de 1951,
a categoria voltou a discutir a necessidade de um Sindicato na cidade. No 1º Congresso Paulista
dos Bancários, realizado nos dias
27 e 28 de setembro de 1952, foi
recomendada 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
de melhor organizar a categoria,
era alcançar o número mínimo
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de cinco sindicatos para a fundação da Federação dos Bancários.
No dia 8 de janeiro de 1953,
em assembleia da categoria, foi
fundada a Associação dos Bancários de Campinas, primeira
etapa legal para criação do Sindicato. O bancário 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 assembleia, 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, 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.

Matinê de Carnaval reúne
mais de 240 crianças
Júlio Cesar Costa

matinê de Carnaval reuniu
901 pessoas nos dias 15 (domingo, 451) e 17 (terça-feira, 540),
no Clube; entre elas, 246 crianças.
Sob o comando da banda “Canta
Brasil” a folia aconteceu no pe-
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ríodo das 14h30 às 17h30.
Desfile
O ponto alto foi o desfile de
fantasia infantil realizado na terça-feira. Além de confete e serpentina, pintura facial.

Anbima: Inscrição aberta
stá aberto até o dia 1º de abril
o prazo de inscrição para o
novo curso preparatório ao exame
da Anbima, que o Sindicato irá realizar nos meses de abril e maio. O
interessado pode se inscrever no
Atendimento do Sindicato (sede
em Campinas) ou, se preferir, no
site no Sindicato (www.bancarios-
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campinas.org.br); clique no link
da programação e ficha de inscrição
(formato PDF).
O curso terá três módulos: CPA
10, CPA 20 e CPA 10-20. A carga horária é de 24h no módulo CPA 10;
32h no módulo CPA 20 e 56h no
módulo CPA 10-20. Maiores informações no site do Sindicato.

MEIO AMBIENTE

Água em debate no Sindicato
Sindicato promove no dia 19
de março (quinta-feira), na
sede, palestra sobre Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Captação de
Água de Chuva, com o professor
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Carlos Vageler. A palestra, que terá
início às 19h30, é aberta ao público. Os interessados, no entanto, devem confirmar participação até às
17h do dia 18.

