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Assembleia dia 17 elege Comissão Eleitoral
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OOsindicato realiza nesta quarta-
feira, dia 17, assembleia para

eleger a Comissão Eleitoral. Coor-
denadora de todo o processo de elei-
ção da nova diretoria do sindicato,
a Comissão será formada por três
bancários sindicalizados. A as-
sembleia, que terá início às 19h,
também decidirá sobre a data da
eleição e sua duração. Cabe desta-

car que o mandato da atual direto-
ria se encerra no próximo dia 14 de
julho. A nova diretoria assume o co-
mando do Sindicato no dia 15 de ju-
lho por um período de três anos, até
o dia 14 de julho de 2019.

Democracia, transparência
A eleição da Comissão foi uma

iniciativa pioneira do Sindicato.
Antes, a regra em todos os sindi-

catos dava plenos poderes aos pre-
sidentes na condução do processo
eleitoral. Os bancários de Campinas
e Região romperam com essa anti-
ga prática autoritária, ao aprovar um
novo estatuto que democratizou a
entidade nos anos 80 do século pas-
sado. “A democracia impera no
Sindicato. Todo o processo é trans-
parente; a decisão da maioria pre-

valece. Conclamo todos os sindi-
calizados a participarem da as-
sembleia”, frisa o presidente Jefer-
son Boava.
Aviso: O direito de voto é garanti-
do apenas aos bancários sindicali-
zados. Para participar da assembleia
é necessário apresentar a carteira de
identidade do Sindicato ou holeri-
te.

Funcionários do crédito imobiliário
passam a integrar categoria bancária

OO s 250 funcionários da Pró-Imó-
vel do Itaú (crédito imobiliário)

integram a categoria bancária des-
de o último dia 12. Em Campinas,
a medida atingiu 15 funcionários.

O anúncio foi feito à direção da
Contraf-CUT em reunião realizada
no dia 2 deste mês de fevereiro, em
São Paulo. O superintendente de Re-
lações Sindicais do Itaú, Marco Au-

rélio Oliveira, e Romualdo Garbos,
gerente de Relações Sindicais, ga-
rantiram a continuidade do pro-
cesso de incorporar à categoria
bancária segmentos de trabalha-
dores da holding Itaú, como o ocor-
rido em 2014 com 1.829 funcioná-
rios da Fináustria, sendo 107 em
Campinas.

O diretor do Sindicato e secre-

tário de Assuntos Jurídicos da Con-
traf-CUT, Mauri Sérgio, lembra que
a incorporação do pessoal do crédito
imobiliário à categoria é uma anti-
ga bandeira de luta.
“Trata-se de uma vitória expressiva
da Contraf-CUT, que sempre luta
para garantir a velha máxima de
que ‘quem trabalha em Banco, ban-
cário é’. Esses trabalhadores terão

agora oportunidade de se associa-
rem aos seus sindicatos e terem to-
dos os direitos e conquistas previs-
tos em nossa CCT. A luta não se en-
cerra por aí, outras demandas vi-
rão”. 

Mauri Sérgio destaca que o Itaú
assegurou aos funcionários da Pró-
Imóvel a continuidade das jornadas
de 6 e 8 horas.
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Senado pode votar PLS 555 nesta semana

OOSenado pode retomar a votação
do PLS 555, que cria a Lei de

Responsabilidade das Estatais, nesta
semana, nos dias 16 e 17; exatamen-
te dois meses depois de iniciada a vo-
tação. Naqueles dois dias de dezem-
bro e também na primeira semana le-
gislativa deste ano a pressão dos tra-
balhadores surtiu efeito e a votação
foi adiada. Porém, é preciso mais.

Depois de assinar o documento
lançado pelo Sindicato no dia 22 de
janeiro último (foto), envie mensagem
eletrônica aos senadores. Acesse o site
do Sindicato (www.bancarioscam-
pinas.org.br) e confira a relação de e-
mails. Inclusive o Sindicato apresenta

uma sugestão de texto. Proteste.
Nas redes sociais use a hashtag

#NãoaoPLS555.
Comitê: Após a vitória parcial, foi de-

finido pelo Comitê Nacional em De-
fesa das Empresas Públicas que será
elaborado um substitutivo ao Proje-
to de Lei do Senado, a ser apresentado

nesta segunda-feira (15). A missão es-
tará a cargo de um grupo formado por
técnicos do Senado e lideranças de
partidos políticos. O Comitê Nacional
é formado por cinco centrais sindicais
(CUT, CTB, Intersindical, CSP-Con-
lutas e Nova Central), além de Fenae
e FUP. 

Apresentado pelo presidente do
Senado, Renan Calheiros (PMDB-
AL), o PLS 555 torna as empresas pú-
blicas federais, estaduais e munici-
pais e sociedades de economia mis-
ta em S.A. (sociedade anônima); en-
tre elas, a Caixa Federal. O PLS 555,
na prática, pavimenta o caminho da
privatização.
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SINDICATO DOS BANCÁRIOS
DE CAMPINAS E REGIÃO
ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Empregados em Es-
tabelecimentos Bancários de Campi-
nas e Região, por seu presidente abai-
xo-assinado, convoca nos termos do
Art. nº 54 do estatuto, os associados do
Sindicato, para a Assembléia Geral
Extraordinária, a realizar-se na sede
da entidade na Rua Ferreira Penteado,
nº 460, Centro, nesta cidade, no dia 17
de fevereiro de 2016, às 18:00 horas
em primeira convocação ou às 19:00
horas em segunda convocação, com
qualquer número para deliberar sobre
a seguinte pauta:
a) Eleição da Comissão Eleitoral
b) Data da Eleição e duração da vo-
tação
Campinas, 15 de fevereiro de 2016

Jeferson Rubens Boava
Presidente

Classibancários
Apto em São Vicente

Alugo, um (1) dormitório, capacidade para
seis (6) pessoas, próximo de supermer-
cado e shopping. Tratar com Carmem Sil-
via. Fones: 3223-2327 ou 98812-1130.

Apto na Vila União
Vendo, em Campinas. Dois dormitórios,
sala com dois ambientes, cozinha, área de
serviço, uma vaga na garagem. R$ 160 mil.
Tratar com Carmem Silvia. Fones: 3223-
2327 ou 98812-1130.

Correção: Na quarta linha do pri-
meiro parágrafo do artigo intitula-
do “Quadro atual da ação sobre pla-
no de saúde para quem saiu do Bra-
desco”, publicado na página 2 da
edição nº 1469 deste jornal, onde se
lê “...dispensados por justa causa...”;
leia-se “...dispensados sem justa
causa...”.

Banco do Brasil implanta agência digital em Campinas.
Sindicato exige respeito aos direitos dos funcionários

A Superintendência Estadual
(Super Leste) a Gerev Campinas e
a Gepes do Banco do Brasil apre-
sentou ao Sindicato, durante reu-
nião realizada no último dia 1º,
como será a implantação da cha-
mada agência digital em Campinas,
que envolve as unidades Conceição,
Carlos Gomes, Governador Pedro de
Toledo e Bonfim.

A nova plataforma será instala-
da no prédio da Avenida Governa-
dor Pedro de Toledo. Inclusive os
prefixos da Conceição e da Gover-
nador serão transferidos para a
‘nova’ agência e os postos de aten-
dimento presencial serão fecha-
dos. Na mesma localidade irá fun-
cionar a versão digital de quatro
agências Estilo que já atuam em ho-
rário estendido. A inclusão dessas
agências na plataforma da Gover-
nador, cabe ressaltar, atende rei-
vindicação do Sindicato; desde a
implantação do horário estendido
os requisitos de segurança não
eram cumpridos. No que se refere
às agências de varejo, serão criadas
novas carteiras, com base nos clien-
tes das agências envolvidas.

Após esclarecimento sobre a
plataforma digital, o Sindicato co-
brou e o superintendente regional
assegurou que nenhum funcionário
terá perda ou redução salarial. O
Sindicato cobrou ainda transpa-
rência no processo de implantação.

Para o presidente do Sindicato,
Jeferson Boava, que participou da
reunião, o fechamento de postos de

atendimento ao público, vai na
contramão dos propósitos de um
Banco público. “O BB se distancia
a passos largos de seu papel fun-
damental, aproximando-se dos Ban-
cos de mercado, renegando seu pa-
pel social”.

Jeferson Boava destaca que o
Sindicato “há tempos aponta que as
medidas implementadas pelo BB
caminhavam na direção de redução
de quadro e de postos de atendi-
mento. Ao exigir que seus funcio-
nários incentivassem os clientes a
utilizar meios eletrônicos, canais al-
ternativos e correspondentes ban-
cários, o que se pretendia era es-
vaziar as agências e depois fechar
e concentrar atendimento por meios
digitais”.

O presidente do Sindicato des-
taca também que o funcionário, so-
brecarregado, muitas vezes enxer-
gava tal medida como uma forma de
aliviar sua carga diária de trabalho;

mas, na verdade, acabou por agir
contra o emprego bancário.

Fase 2: PJ e PF
O superintendente regional

anunciou que serão criadas agên-
cias PJ e PF puras, no segundo se-
mestre deste ano, envolvendo as
agências Glicério, Dr. Quirino, Ta-
quaral, Paula Bueno, Amoreiras e
Anhanguera.

O Sindicato acompanha todo o
processo de implantação e desen-
volvimento da plataforma digital.
“Caso sejam identificadas caracte-
rísticas não condizentes a tipifica-
ção do trabalho bancário, serão
adotadas medidas para interromper
o processo. Como se trata de um
novo modelo, a atenção deve ser re-
dobrada. E qualquer irregularidade
deve ser imediatamente informada.
Todos os canais de comunicação do
Sindicato estão abertos e a dispo-
sição dos funcionários”, frisa o pre-
sidente do Sindicato.

PLR no Itaú será de 2,2 salários; PCR de R$ 2.395,00

OO Itaú informou no último dia 5
que a Participação nos Lucros

e Resultados (PLR) será equivalen-
te ao teto da regra prevista na Con-
venção Coletiva de Trabalho (CCT),
ou seja, 2,2 salários. A Parcela Adi-
cional da PLR também será cheia,
limitada a R$ 4.043,58. O Itaú lu-
crou R$ 23,36 bilhões em 2015,
um crescimento de 15,4% em rela-
ção ao ano anterior.
PCR: Como o ROE 2015 (Retorno so-
bre o Patrimônio) foi de 23,9%, a

Participação Complementar nos Re-
sultados (PCR) será de R$ 2.395,00;
R$ 110,00 a mais que o valor ante-

cipado em novembro último, que foi
de R$ 2.285,00.
Pagamento: O Itaú não informou a
data do crédito da PLR, da parcela
adicional da PLR e PCR. “O Sindi-
cato já reivindicou a antecipação do
crédito. Porém, o Itaú tem prazo até
o dia 1º de março, conforme esta-
belece a CCT”, destaca o vice-pre-
sidente do Sindicato, Mauri Sérgio.

Cabe lembrar que os valores an-
tecipados em novembro serão des-
contados.

Edital publicado na edição do dia 15/02/2016 do jornal
Correio Popular

Júlio César Costa
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HSBC abre inscrição para bolsa de estudo

OOHSBC abriu no dia 1º deste
mês de fevereiro o prazo de

inscrição para bolsa de estudo, que
se estende até o dia 4 de março. A
bolsa é direcionada para curso de
graduação ou pós-graduação e co-

bre parte da mensalidade.
Quem já aderiu ao programa,

deve renovar neste ano. O proce-
dimento será informado pelo HSBC,
via mensagem eletrônica ao elegí-
vel. Para nova candidatura, o fun-

cionário deve utilizar o formulário
disponível na Intranet em “Aplicati-
vo>Workflow>SWE>RH - Candidatura
para Bolsa Educacional.

A seleção dos candidatos será
feita pelos gestores, em conjunto

com a área de RH, conforme co-
municado do HSBC. Os critérios
para participação e renovação estão
disponíveis na Intranet>HRDi-
rect>Ferramentas>Políticas de RH>BRA
– Política de Bolsa Educacional.

Compra do HSBC pelo Bradesco é complexa, diz Cade

OOConselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) de-

cidiu aprofundar a análise dos im-
pactos para a concorrência da com-
pra do HSBC Brasil pelo Bradesco;
o que pode atrasar a aprovação do
negócio. A superintendência do ór-
gão pediu a elaboração de estudo in-
terno quantitativo a respeito de im-

pactos concorrenciais decorrentes do
negócio. A decisão foi publicada no
último dia 1º no “Diário Oficial da
União”.

O Bradesco anunciou a compra
da unidade brasileira do HSBC em
agosto do ano passado, por US$ 5,2
bilhões. O aval do Cade é a última
etapa para a conclusão do negócio.

Na decisão, o Cade informa que res-
guarda a possibilidade de requerer
a dilatação do prazo de análise da
operação, “o que por ora não se faz
necessário”.

O órgão antitruste tem prazo le-
gal de 240 dias para avaliar a tran-
sação, protocolada pelo Bradesco
em 27 de outubro. Com isso, tem até

23 de junho para se manifestar so-
bre a operação, mas caso solicite a
ampliação do período de análise,
que pode chegar a 330 dias, o pro-
cesso pode se arrastar até 21 de se-
tembro. O Banco Central aprovou o
negócio no início de janeiro deste
ano.

Fonte: Valor

Banco do Brasil divulga balanço dia 25. Sindicato reivindica antecipação da PLR

OOBanco do Brasil anunciou no
último dia 4 que o balanço de

2015 será divulgado no dia 25 des-
te mês de fevereiro. 

O Sindicato espera que o BB an-
tecipe o pagamento da Participação

nos Lucros e Resultados (PLR),
atendendo assim reivindicação
apresentada a todos os Bancos em
janeiro último. 

O Bradesco e o Santander, por
exemplo, confirmaram no último

dia 28 a antecipação da PLR. O Bra-
desco pagou no último dia 5 e o
Santander paga no próximo dia
19.

PLR: prazo
Segundo acordo específico, o

pagamento da PLR deve ocorrer até
dez dias úteis após a distribuição de
dividendos aos acionistas, que deve
ocorrer até duas semanas depois da
divulgação do resultado. 

Fonte: Contraf-CUT

Carnaval no Clube

MMais de 1.500 pessoas, entre sindicalizados, dependentes e convidados, participaram da Matinê de Carnaval no Clube, realizada nos

dias 7 (domingo) e 9 (terça-feira). Animada pela banda “Canta Brasil”, a folia aconteceu no período das 14h30 às 17h30, com mui-

to confete, serpentina e pintura facial. Na terça-feira, inclusive, desfile de fantasia infantil. Veja no site a galeria de fotos: www.bancarios-

campinas.org.br.
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