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Sindicatos entregam ao Santander
pauta de reivindicações específicas
Júlio César Costa

Marcelino, Cristiano, Vanessa, Fabiana, Stela e João Carlos durante entrega da pauta de reivindicações específicas

s Sindicatos entregaram à vicepresidente do Santander, responsável pela área de Recursos
Humanos, Vanessa Lobato, e à superintendente de Relações Sindicais, Fabiana Ribeiro, no último
dia 12, a pauta de reivindicações específicas, visando a renovação do
Aditivo à Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT). O atual aditivo
perde a validade no próximo dia 31

O

de agosto. A primeira rodada acontece nesta quinta-feira, dia 19.
Os diretores do Sindicato Marcelino José, Ana Stela e Cristiano
Meibach participaram da entrega da
pauta. Cristiano representa a Federação dos Bancários de São Paulo e
Mato Grosso do Sul na Comissão de
Organização dos Empregados
(COE), que irá negociar o aditivo e
o PPRS.

A pauta de reivindicações específicas foi aprovada no Encontro Nacional dos Funcionários do Santander, realizado nos dias 12 e 13 de
abril passado e referenda em assembleia realizada pelo Sindicato
no último dia 11. Entre as reivindicações, destaque para: licença
não remunerada de 30 dias com manutenção dos vales (alimentação e
refeição); estabilidade provisória

pré-aposentadoria de 36 meses;
bolsa de estudo para graduação e
pós (50% da mensalidade, limitada
em R$ 528,55); isenção de tarifas e
redução de juros; administração
dos planos de previdência pelo Banesprev; e PPRS.
O Santander é o único Banco
privado que tem Aditivo à CCT nos
moldes do Banco do Brasil e Caixa
Federal.

MOBILIZAÇÃO

COE organiza Encontro Nacional do HSBC
eunida no último dia 11 em São
Paulo, a Comissão de Organização dos Empregados (COE) do HSBC
discutiu a organização do Encontro
Nacional dos Funcionários do Banco
inglês, a ser realizado nos dia 7 e 8 de
junho na capital paulista. A COE discutiu também a mobilização em defesa do emprego e da garantia dos direitos específicos, neste momento
de incorporação do HSBC pelo Bradesco.
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Para o diretor do Sindicato e representante da Federação dos Bancários de São Paulo e Mato Grosso do
Sul na COE, Danilo Anderson, “é
hora de organização, mobilização,
para assegurar os direitos dos funcionários no processo de transição,
quando o HSBC passa a ser controlado pelo Bradesco”.
Itaú, Bradesco e Mercantil
O Encontro Nacional dos Funcionários do Itaú, do Bradesco e do

Mercantil do Brasil também serão realizados nos dias 7 e 8 de junho e na
mesma cidade (São Paulo). A data dos
Encontros de Bancos privados foi definida durante reunião de secretáriosgerais de sindicatos e federações,
realizada na sede da Contraf no último dia 6 de abril.
Públicos: O 32º Congresso Nacional
dos Empregados da Caixa Federal e o
27º Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil serão rea-

lizados entre os dias 17 e 19 de junho.
18º Conferência
A 18ª Conferência Nacional dos
Bancários será realizada entre os
dias 15 e 17 de julho. A 18ª Conferência será precedida de conferências
regionais, que devem ocorrer entre os
dias 20 de maio e 3 de julho.
A data-base dos bancários é 1º de
setembro. A atual Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT) tem validade até
o próximo dia 31 de agosto.
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Sindicato debate plano
de saúde com funcionários
do Mercantil do Brasil
Sindicato realiza nesta quartafeira, dia 18, na sede, às 18h30,
reunião com os funcionários do
Banco Mercantil do Brasil para debater a mudança de plano de saúde. O BMB quer trocar o plano de
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saúde dos funcionários lotados fora
do Estado de Minas Gerais; no lugar da Unimed, Bradesco Saúde (seguro saúde). O Sindicato orienta:
ninguém deve aderir antes da reunião desta quarta-feira.

BRASIL

Eleição na Previ: diretoria do Sindicato apoia Chapa 3
Divulgação

ermina no próximo dia 27 a
eleição na Previ, iniciada no último dia 13, momento em que os associados e assistidos elegem parte
de seus representantes nos conselhos Deliberativo, Fiscal e Consultivo dos Planos 1 e Previ Futuro e o
diretor de Seguridade.
A diretoria do Sindicato apoia a
“Chapa 3, Compromisso com Associados”, que tem como candida-
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CAIXA FEDERAL

Unimed atende
Cabesp em São João
Cabesp firmou recentemente convênio de reciprocidade com a Unimed, válido na região de São João da Boa Vista.
Para o diretor do Sindicato e conselheiro fiscal da Cabesp, Adir
Pereira da Silva, que sempre trabalhou para minimizar e solucionar os problemas decorrentes
da falta de atendimento médico
via Cabesp, a parceria é “uma
verdadeira conquista”.

Eleição na Funcef: diretoria
do Sindicato apoia Chapa 5
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ta à reeleição ao Conselho Consultivo Previ Futuro a diretora Deborah
Negrão de Campos. O diretor de Seguridade, Marcel Barros, também é
candidato á reeleição.
Entre os compromissos da Chapa 3, responsabilidade na gestão,
melhorias no Previ Futuro, aproximar a Previ do associado, perenidade do Plano 1 e controle de despesas.

Divulgação

esta semana (entre os dias 16
e 18) os participantes da Funcef (Fundação dos Economiários
Federais) elegem os conselhos Deliberativo e Fiscal. A diretoria do
Sindicato apoia a “Chapa 5, Funcef
pra Gente”
Para o Conselho Deliberativo,
os candidatos são Antonio Fermino
(titular) e Emanoel de Jesus (suplente). Para o Conselho Fiscal, os
candidatos são Valter San Martin (titular) e Silvana Anaruma (suplente).
Entre os principais compromissos da Chapa 5, estão o fim do voto
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de Minerva, a incorporação do REB
ao Novo Plano, o fim da discriminação aos participantes do REG/Replan não-saldado, a defesa do Fun-

do de Revisão dos Benefícios e o rodízio nas diretorias de Investimento e de Participações Societárias e
Imobiliárias.

DIREITO

Mesa debate PLR com financeiras
Federação Interestadual de Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Fenacrefi) e
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O BANCÁRIO

a Contraf instalaram no último dia
12 a mesa temática sobre a Participação nos Lucros e Resultados

(PLR). A mesa é uma conquista da
Campanha Nacional do ano passado.
EDIÇÃO Nº 1480

Jurídico

Seminário da Federação debate
lucros de Bancos e novas tecnologias
Federação dos Bancários de
São Paulo e Mato Grosso do
Sul, em parceria com o Departamento Intersindical de Estatísticas
e Estudos Socioeconômicos (Dieese), realizou no último dia 11, na capital paulista, seminário para debater os resultados financeiros obtidos pelos Bancos no primeiro trimestre deste ano e os impactos
das novas tecnologias no mundo do
trabalho; com destaque no setor
bancário. O seminário reuniu dirigentes sindicais; entre eles, 20 do
Sindicato de Campinas e Região. A
economista Vivian Machado apresentou os dados, bem como analisou o investimento dos Bancos em
agências digitais e o avanço das Fintechs, empresas que usam tecnologia de ponta, de forma intensa,
para oferecer produtos financeiros.
Lucros
Os quatro maiores Bancos pri-
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vados do país anunciaram no final
de abril e início deste mês de maio
os lucros obtidos no 1º trimestre.
Apesar dos altos números registrados (Itaú: R$5,2 bi, Bradesco:
R$4,121 bi, Santander: R$1,66 bi e
HSBC: US$ 736 milhões), todas as
instituições financeiras, com exceção do Santander, registraram quedas em comparação ao mesmo período do ano anterior, relacionadas
com aumento nas despesas para
perdas com calotes.
Privados: Itaú e Bradesco registraram redução de 9,58% e 2,9%, respectivamente, o HSBC, anunciou
prejuízo na ordem US$89 milhões,
também devido ao aumento das
provisões contra calotes, já o Santander foi o único a apresentar
crescimento: alta de 1,7% em relação ao primeiro trimestre do ano
passado. A carteira de crédito do
banco espanhol, porém, encolheu
4,9% na comparação trimestral.

Públicos: Entre os Bancos públicos,
o lucro da Caixa Federal encolheu
46% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, para R$ 838 milhões. Segundo a instituição financeira, a queda
decorre, principalmente, a uma
provisão de cerca de R$ 700 milhões para cobrir o risco de calote
da Sete Brasil, empresa criada para
fornecer sondas para exploração
do pré-sal. Já no Banco do Brasil,
que lucrou R$ 2,359 bilhões no primeiro trimestre, a queda foi de
59,5% na comparação anual. O
grande responsável pela piora no resultado foi um aumento de 61,7%
nas despesas com provisões para
devedores duvidosos (PDD). Segundo o BB, a redução no lucro
deve-se à Cateno, empresa criada
em parceria com a Cielo para gerir
contas de pagamento pós-pagas e a
funcionalidades de compras via
débito.

ANBIMA

Novos cursos CPA 10 e 20.
Inscrição até dia 3 de junho
stá aberto até o dia 3 de junho o prazo de ins-
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e das 13h às 17h (1h de almoço); carga horária to-

crição para o novo curso preparatório ao exa-

tal de 24h. As aulas do CPA 20 serão às segundas

me da Anbima, a ser realizado nos meses de ju-

e quartas-feiras (dias 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de ju-

nho e julho. O bancário sindicalizado pode se ins-

nho e dias 4 e 6 de julho), no período das 19h às

crever no Atendimento do Sindicato (sede em

23h (15 minutos de intervalo)
Custo

Campinas) ou, se preferir, via e-mail: atendimento@bancarioscampinas.org.br. Já o bancário

CPA 10: bancário sindicalizado, R$ 276,00; em três

não sindicalizado deve se inscrever no site

parcelas de R$ 92,00. Bancário não sindicalizado,

www.cdhp.com.br.

R$ 460,00.

O curso terá dois módulos: CPA 10 e CPA 20

CPA 20: bancário sindicalizado, R$ 429,00; em três

e será ministrado pelo professor Alexandre Mi-

parcelas R$ 143,00. Bancário não sindicalizado,

lanezi no Centro de Desenvolvimento Humano e

R$ 715,00.

Profissional (CDHP), localizado à Rua Irmã Se-

Importante: Não é cobrado taxa de inscrição (CPA

rafina, 863, 9º andar, Centro, Campinas.

10 e CPA 20), seja sindicalizado ou não. Maiores

As aulas do CPA 10 serão aos sábados (18 e 25
de junho e 2 de julho), nos períodos das 8h às 12h
EDIÇÃO Nº 1480

informações no Setor de Atendimento do Sindicato.
O BANCÁRIO

Tire suas dúvidas
Fusão,
incorporação
e salários
Pergunta: O Banco em que trabalho será comprado por outro
Banco. Poderá haver impacto no
meu salário?
Resposta: A alteração jurídica
da empresa empregadora não
poderá alterar o contrato de trabalho do empregado, ou seja,
absolutamente todos os direitos
do funcionário permanecem.
Assim, não haverá qualquer
alteração ou prejuízo para o
empregado, ainda que haja incorporação, fusão, cisão ou
transformação da empresa empregadora.
Esta previsão é legal e está
contida nos artigos 10º e 448º da
Consolidação das Leis do Trabalho, que dizem, respectivamente:
“Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por
seus empregados”.
“A mudança na propriedade ou
na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de
trabalho dos respectivos empregados”.
Frise-se que não será considerada qualquer interrupção no
contrato, inclusive com relação
ao tempo de vínculo, devendo
ser considerado contrato único
de trabalho. Este dado é de extrema importância, especialmente para os bancários que estão próximos de adquirir a estabilidade pré-aposentadoria prevista em nossa Convenção Coletiva de Trabalho, atualmente na
Cláusula 26ª, alíneas “e”, “f” e
“g”.
Talita Harumi Morita,
advogada do Departamento
Jurídico do Sindicato
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Campeonato de Férias
dos Bancários
O Sindicato irá realizar o Campeonato de Férias dos Bancários, nas modalidades Futebol Soçaite e Tênis de Mesa, entre
os dias 4 e 16 de julho, no Clube. Em breve será informado o
período de inscrição. Cabe registrar que os jogos de Tênis de
Mesa serão disputados apenas no dia 16.

SÁBADO, 21

98ª Caminhada Noturna na Lua Cheia
98ª Caminhada Noturna na Lua Cheia será realizada neste sábado
(dia 21). Percurso: 14 km. Saída: Feijão com Tranqueira, às 18h,
em direção ao Bar do Vicentão na Fazenda Santa Maria. Antes do retorno, jantar: porções.

Informações: (19) 99712-9527, com Eduardo Gomez.
Solidariedade
Leve um quilo de alimento não perecível. Se chover, não haverá
caminhada.
Divulgação

A

Happy Hour na
sede do Sindicato
Dia 20 de maio (sexta-feira)
Horário: 19h às 23h
Música ao vivo com a banda:
Magnitude Rock
Preço: R$ 50,00
(bebida incluída)
Venda
No restaurante instalado no pavimento
térreo da sede, até às 16h

MOGI GUAÇU
Ingresso para Kinoplex
Salas no Shopping D. Pedro
R$ 13,00
Validade: até 29 de junho

Parque
Hopi Hari
Passaporte:
Individual: R$ 89,00
Duplo: R$ 139,00
Validade: até 10 de julho
Venda:
Na tesouraria do Sindicato
(9h às 16h30)
ou com os diretores

Torneio de Soçaite: inscrição até dia 20
Júlio César Costa

Cinema

ermina nesta sexta-feira, dia 20,
o prazo de inscrição para o torneio de Futebol Soçaite, a ser realizado pela subsede do Sindicato em
Mogi Guaçu no dia 4 de junho na
AABB de Mogi Mirim. O prazo foi
aberto no último dia 9.
Os interessados devem ser inscrever na subsede. Já a inscrição para o
torneio de Truco será no dia 4 de junho, às 13h. O bancário sindicalizado deve confirmar presença até o dia
25 deste mês de maio. Anote os telefones da subsede, que envolve os
bancários das cidades de Mogi Mirim,
Itapira e Estiva Gerbi: 3841-3993 ou
99883-7294.
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