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Justiça condena Itaú a pagar R$ 2,2 milhões de
indenização à bancária aposentada por invalidez
Júlio César Costa

2ª Vara do Trabalho de Campinas condenou o Itaú, recentemente, a pagar indenização de R$
2,2 milhões por danos morais e materiais a uma bancária aposentada
por invalidez aos 36 anos. E mais:
o Itaú terá que custear todas as despesas médicas do tratamento de forma vitalícia. A ação contra o Itaú,
ingressada pelo escritório LBS Advogados, que presta assessoria jurídica para o Sindicato, tramitou durante 10 anos e agora não cabe mais
recursos.
Para a Justiça do Trabalho, a perda da capacidade laborativa, em decorrência de uma tenossinovite,
teve nexo de causalidade com a atividade exercida pela bancária. De
acordo com a sentença, o Itaú teve
culpa no agravamento da doença,
até o ponto de resultar em invalidez
total para o trabalho. Na opinião da
bancária agora indenizada, que pediu anonimato, a decisão da Justiça do Trabalho representa “uma vitória, sem dúvida. Mas continua
sendo algo difícil de aceitar. As minhas limitações diárias, a dor que
sinto nos braços, não me deixam es-
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Dia de Luta exige melhores condições de trabalho (18/04/2013)

quecer. Tive que aprender a viver
respeitando meus limites, que não
são poucos”. A bancária iniciou sua
carreira no Unibanco, na função de
auxiliar, em 1987. Em 1988 foi
promovida à caixa e chegou ao
cargo de assistente de gerência de
contas em 1993. “Eu tinha planos
profissionais, tinha sonhos que foram encerrados aos 36 anos, com a
minha aposentadoria”.
Trajetória da doença
A bancária começou a sentir

dores nos braços em 1997, já com
10 anos de Banco. Porém, mesmo
com a dificuldade, deu sequência às
funções normalmente até que, no limite da dor, veio o primeiro afastamento, em 1998. De 1998 até
2005, foram inúmeros tratamentos
médicos, remédios para a dor e tentativa frustrada de retornar ao trabalho. Hoje aos 46 anos, a bancária
ainda sofre com a convivência de
suas limitações. E se emociona ao
lembrar que não conseguiu sequer

amamentar o filho sem a ajuda do
marido. “Sinto até hoje, especialmente quando meu filho me pede
algo que não posso fazer como, por
exemplo, jogar videogame com ele”.
A bancária mantém acompanhamento psiquiátrico e faz hidroterapia duas vezes por semana para
amenizar as dores.
Pressão adoece bancário
O drama da bancária do Itaú não
é isolado, único. “As chamadas Lesões por Esforços Repetitivos (LER)
atingem toda a categoria, principalmente em função da cobrança
por metas abusivas, inatingíveis, e
até da falta de estrutura para o desempenho das funções exigidas.
Resultado: bancário adoecido, bancário lesionado, bancário condenado à invalidez. A decisão da Justiça representa uma conquista. Porém, é preciso melhores condições
de trabalho. É possível produzir
sem adoecer o trabalhador bancário.
A mobilização da categoria, a cada
Campanha Nacional, busca construir um ambiente de trabalho mais
saudável”, destaca o vice-presidente do Sindicato, Mauri Sérgio.

C A M PA N H A

Consulta: opine até dia 24
ermina nesta sexta-feira (24)
o prazo para responder a
Consulta da Campanha Nacional
2016, lançada pelo Sindicato na
semana passada.
O objetivo é saber a opinião da
categoria, quais são as reivindicações que devem constar na
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pauta nacional. O resultado da
Consulta irá subsidiar os debates
nas conferências interestadual e
nacional; neste último fórum serão definidas as reivindicações da
Campanha, bem como sua estratégia. Os questionários devem
ser devolvidos aos diretores do

Sindicato. Se preferir, o bancário
pode responder a consulta diretamente no site do Sindicato
(www.bancarioscampinas.org.br).
A 18ª Conferência Nacional
será realizada em São Paulo nos
dias 29, 30 e 31 de julho. A Interestadual promovida pela Fede-

ração dos Bancários de SP e MS
será realizada nos dias 30 de junho e 1º de julho, em Itanhaém.
Entre os temas abordados pela
Consulta, remuneração, emprego,
saúde e condições de trabalho, segurança bancária e índice de
reajuste.
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SINDICATO DOS EMPREGADOS
EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE CAMPINAS E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da entidade supra, no uso das suas atribuições que lhe conferem o estatuto e a legislação
sindical, convoca os senhores associados desta Entidade, quites e em condições de votar, para participarem da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se
no próximo dia 23 de junho de 2016, às 18h00, em
primeira convocação, caso não haja a presença mínima de 2/3 dos associados em segunda convocação às 18h30, com qualquer número de associados
presentes, à Rua Ferreira Penteado, 460, nesta cidade, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias da Ordem do Dia:
a) Prestação de contas do exercício de 2015;
b) Leitura, discussão, e votação do balanço referente ao exercício de 2015, instruídas com parecer do
Conselho Fiscal.
Campinas, 18 de junho de 2016.
JEFERSON RUBENS BOAVA
Presidente
Edital publicado no jornal Correio Popular, edição de
18/06/2016
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 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 Banco Safra S/A e Banco J Safra 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 23 de junho de 2016,
às 18h30, em primeira convocação, e às 19h00, 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, 20 de junho de 2016.
Jeferson Rubens Boava
Presidente

Sindicato discute segurança
com prefeito de Cabreúva
eunidos com Carlos Libman,
Chefe de Gabinete do prefeito
de Cabreúva, Henrique Martin, no
último dia 15, diretores do Sindicato solicitaram a adoção de medidas de segurança visando coibir a
ação de assaltantes e sequestradores nas agências bancárias.
Os diretores do Sindicato solicitaram também a interferência do
prefeito junto às autoridades responsáveis pela segurança pública.
Inclusive repassaram à Carlos Libman relatório com a maioria das
ocorrências registradas na cidade
desde 2008.
O Chefe de Gabinete manifestou
preocupação com o problema e informou que a prefeitura vai instalar
câmeras em vários pontos da cidade. O prazo para implantação do sis-
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tema será informado via ofício ao
Sindicato; a previsão é 60 dias. O
monitoramento por câmeras será
em tempo real, via circuito fechado
de televisão, interligado com uma
central de controle.
Para o presidente do Sindicato,
Jeferson Boava, “o monitoramento
por câmeras, anunciado pelo Chefe de Gabinete, sem dúvida, mostra
que a prefeitura está preocupada
com a segurança dos cidadãos.
Aliás, esse dispositivo de segurança figura no modelo de projeto de lei
apresentado pelo Sindicato nas 36
cidades da base territorial, já encaminhado ao prefeito de Cabreúva”. Além do presidente, os diretores Danilo Anderson e Eduardo
Gomez participaram da reunião
com o Chefe de Gabinete do prefeito

de Cabreúva.
Campanha
O modelo de projeto de lei citado pelo presidente Jeferson Boava
integra a Campanha por Mais Segurança nos Bancos, lançada no dia
11 de abril de 2011 em Mogi Mirim,
O projeto de lei prevê a instalação de novos dispositivos de segurança nas agências. As leis vigentes
nas cidades de Hortolândia, Nova
Odessa, Estiva Gerbi e São João da
Boa Vista, por exemplo, têm como
base o modelo de projeto de lei
apresentado pelo Sindicato. O modelo foi elaborado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro (Contraf) em
parceria com a Conferência Nacional de Vigilantes e Prestadores de
Serviços (CNTV).

TRABALHO

Itaú Personnalité exige uso de gravata
Júlio César Costa

s gestores do Itaú Personnalité,
recentemente, decidiram exigir
dos funcionários da área operacional o uso de gravatas. A medida foi
adotada, segundo informações, porque o “pessoal estava mal vestido”
aos olhos dos gestores. Como a exigência configura uma uniformização de conduta, cabe ao Itaú fornecer as gravatas aos funcionários,
conforme assegura a cláusula 34º da
Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT).
Para o diretor do sindicato Vandernilson da Cunha Claro, “espe-
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ramos que a exigência seja revista
o mais rápido possível. Caso con-

trário, vamos tomar as medidas cabíveis”.
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Sindicato faz levantamento sobre promoção no Bradesco
Sindicato realiza levantamento nas agências do Bradesco,
desde a primeira semana deste mês
de junho, para saber quais funcionários promovidos ainda recebem
os mesmos salários antes de assumirem as novas funções.
O resultado será apresentado à
gerente de Relações Sindicais, Silvia Eduara Cavalheiro, que assumiu
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O BANCÁRIO

compromisso em analisar esse grave problema, durante reunião realizada na sede do Sindicato no dia
23 de maio último. Na ocasião, os
diretores do Sindicato destacaram
que o Bradesco demora muito em
atualizar os salários; em alguns casos, o funcionário promovido espera
até 24 meses. O diretor do Sindicato, Lourival Rodrigues, esclarece

que serão repassados ao Bradesco
tão somente a relação de agências
onde existem problemas relacionados à promoção. “O Sindicato não
irá informar os nomes dos funcionários promovidos que ainda recebem salários sem correção. Porém,
o problema somente será equacionado se os prejudicados repassarem
as informações ao Sindicato”.
EDIÇÃO Nº 1484

Júlio César Costa

Bancários do BB e da Caixa Federal definem
pautas específicas em congressos nacionais

Jeferson Boava, presidente do Sindicato, fala na abertura conjunta dos congressos do Banco do Brasil e Caixa Federal

Delegados da região de Campinas no Congresso do BB
o último final de semana, entre
os dias 17 e 19, foram realizados
o 27º Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil e o 32º
Congresso Nacional dos Empregados
da Caixa Federal, no Hotel Holiday
Inn Parque Anhembi, em São Paulo.
Após intensos debates foram definidas as pautas de reivindicações específicas dos dois Bancos públicos,
com mobilização unitária, visando a
renovação dos aditivos à Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT).
O presidente do Sindicato e vicepresidente da Federação dos Bancários de SP e MS, Jeferson Boava,
falou na abertura conjunta dos dois
congressos: “nós já sabemos as dificuldades que vamos enfrentar com
essa ‘sopa de PLs’ que querem retirar nossos direitos. Mas, também já
mostramos nossa força de resistência. Tenho certeza que aqui traçaremos qual caminho seguiremos para
garantir a manutenção e os avanços

próximas edições vamos discutir a
pauta por temas”.
Banco do Brasil
Principais reivindicações
Remuneração e condições de trabalho: Aumento real; Plano de Carreira
e Remuneração (PCR), sendo o piso
igual ao salário mínimo do Dieese e
interstício na tabela de antiguidade
de 6%, com mérito maior e para
todos; fim do assédio moral e das
metas abusivas; e respeito da jornada de trabalho.
Cassi: Fortalecer o modelo assistencial de Estratégia de Saúde da Família (ESF); ampliar cobertura do
deficit pelo BB; manter princípio de
solidariedade; e inclusão de funcionários oriundos de Bancos incorporados.
Previ: Fim da resolução 26 (investir
superavit em melhorias dos benefícios); fim do voto de Minerva no
Conselho Deliberativo; e implantação de teto para os benefícios.

nas conquistas dos direitos dos trabalhadores”.
Delegados da região de Campinas
O 27º Congresso do BB, contou
com a participação de 323 delegados
(212 homens e 111 mulheres), sendo
14 da base do Sindicato; entre eles,
os diretores Deborah Negrão de
Campos, Elisa Ferreira, Jeferson
Boava, Marcos de Moraes, Maria
Aparecida da Silva e Nilcéia Martins.
Já o 32º Conecef contou com a
participação 352 delegados (185 homens e 168 mulheres), sendo 15 da
base do Sindicato; entre eles, os diretores Carlos Augusto, Gabriel
Musso, Lilian Minchin, Marcelo
Lopes e Sílvio Kuniyoshi. Na avaliação do presidente do Sindicato os
delegados da região de Campinas
“mais uma vez contribuíram não
apenas nos debates dos dois congressos, mas na construção das pautas de reivindicações. Inclusive nas

Economus: instalação de mesa de
negociação; entre os temas, deficit
do plano Saldado e participação na
gestão.
Sistema financeiro nacional: resgate do papel social do BB; mobilização por mudanças no PL 4918, o
chamado Estatuto das Estatais (leia
matéria na última página); e regulamentação do artigo 192 da Constituição Federal, que trata do Sistema
Financeiro Nacional.
Caixa Federal
Principais reivindicações: luta em
defesa da Caixa 100% pública; mobilização contra o processo de reestruturação (iniciado em abril último)
e contra o Programa de Gestão por
Desempenho (GDP); e combate ao
assédio moral e/ou sexual. A pauta
contempla também reivindicações
sobre saúde, Saúde Caixa, Funcef,
Prevhab, aposentadoria, segurança,
contratação, Sipon, jornada, isonomia e carreira.

Júlio César Costa

N

Carlos Augusto (Pipoca), diretor do Sindicato, fala durante 32º Conecef

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 China Construction
Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A – CCB Brasil,
sócios e não sócios desta entidade de classe, da

EDIÇÃO Nº 1484

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,

O BANCÁRIO

Delegados da região de Campinas no Conecef

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 23 de junho de 2016, às 18h30, em
primeira convocação, e às 19h00, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na
sede do Sindicato, à Rua Ferreira Penteado, nº 460,
Centro, Campinas/SP, para discussão e aprovação
da seguinte ordem do dia:

Discussão e deliberação sobre a ratificação da assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho, que tem
por objeto o Plano de Participação nos Resultados, para o exercício de 2015, a ser celebrado com
o China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo
S/A – CCB Brasil.
Campinas, 20 de junho de 2016
JEFERSON RUBENS BOAVA
Presidente
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Câmara aprova PL sobre Estatuto
das Estatais com mudanças

Assembleia de
prestação de contas
Sindicato realiza nesta quintafeira (23) assembleia com os
bancários para discutir e votar a
prestação de contas do exercício de
2015. A assembleia será na sede, às
18h30.

O

PONTO ELETRÔNICO

Assembleia debate e
vota acordo com Safra
sindicato realiza nesta quintafeira (23), na sede às 19h, assembleia com os funcionários do Safra para discutir e votar o acordo coletivo sobre o sistema alternativo eletrônico de controle de jornada.

O

DIREITO

Assembleia do CCB
debate e vota acordo
sobre PPR
Sindicato convoca os funcionários do China Construction
Bank (Brasil), ex-BIC Banco, a participar da assembleia desta quintafeira (dia 23) que irá discutir e votar o acordo coletivo sobre o Programa de Participação nos Resultados, complementar à PLR prevista
na Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT). A assembleia será na sede do
Sindicato, às 19h.
O valor da PPR corresponde a R$
3 mil e é referente ao ano de 2015.
O pagamento deve ser efetuado até
o dia 1º de julho. Os funcionários
elegíveis ao PPR têm direito à 14ª
cesta alimentação no valor de R$
491,52. O pagamento via cartão
alimentação será efetuado até o
próximo dia 30.

O

Salve vidas,
doe sangue
stocar sangue nunca é demais;
numa emergência, salva vidas.
Ocorre que nessa época do ano, outono mudando para inverno, diminuiu
o número de doares. Ajude a manter
o armazenamento de sangue em nível aceitável. Vá ao Hemocentro
Campinas/Unicamp, que funciona
de segunda-feira à sábado, inclusive
feriados, no período das 7h30 às 15h.
Endereço: Rua Carlos Chagas, 480,
Cidade Universitária “Prof. Zeferino
Vaz”, Distrito de Barão Geraldo,
Campinas. Fones: (19) 3521-8705 ou
0800 722 8432.

E

Júlio César Costa

Câmara dos Deputados aprovou no
último dia 15, em votação simbólica, o Projeto de Lei 4918/2016 que cria a
Lei de Responsabilidade das Estatais,
também chamado de Estatuto das Estatais. Como foram feitas várias mudanças,
alterações, o PL volta ao Senado após exatos três meses de sua aprovação como PLS
(Projeto de Lei do Senado) 555.
Para a coordenadora do Comitê
Nacional em Defesa das Empresas Públicas, Maria Rita Serrano, “mais
uma vez tiramos leite de pedra. Assim como ocorreu na votação do Senado, procuramos o apoio dos parlamentares e construímos emendas
para tornar o projeto menos nocivo
aos trabalhadores e à sociedade brasileira. Não houve retrocessos no
que já havia sido obtido e avançamos
mais, excluindo do projeto o caráter
privatista, o que é uma grande conquista”. O Comitê foi criado em janeiro
deste ano e é formado por cinco centrais
sindicais (CUT, CTB, Intersindical,
CSP-Conlutas e Nova Central), além
de Contraf, Fenae e FUP.
Os avanços obtidos na Câmara referendam alguns já conquistados no
Senado; entre eles, a retirada da obrigatoriedade das empresas se tornarem sociedades anônimas, fim da exigência das empresas não terem mais
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ações preferenciais e a determinação
de que o Estatuto das Estatais só será
obrigatório para empresas que tenham mais de R$ 90 milhões de receita operacional bruta (o que deixa
de fora a maioria das estatais). Também foi ampliado de 10 para 20 anos
o prazo para que sejam colocadas à
venda 25% das ações das empresas de
sociedade mista.
No caso das restrições para participação nos conselhos das empresas,
a determinação de que no mínimo
25% dos membros do conselho de administração das estatais sejam independentes foi reduzida para 20% e,
dentro desses 20%, devem estar os representantes dos trabalhadores e
acionistas.
Cabe destacar que, entre outras empresas públicas, o PL 4918 atinge o Ban-

co do Brasil e a Caixa Federal.
Mais debates
Entre os pontos negativos do PL
4918, na avaliação do Comitê, está a
inclusão pela Câmara da possibilidade de profissionais liberais ocuparem cargos nos conselhos; o que
abre margem para a entrada de profissionais do mercado. Já a conquista de que os representantes sindicais
ou de partidos políticos poderão ser
nomeados se deixarem as funções antes que isso ocorra, não sendo mais
necessário o período de três anos de
afastamento, também poderá criar
problemas para a representatividade
se o conselheiro eleito pelos trabalhadores for dirigente sindical.
Fonte: Comitê Nacional em
Defesa das Empresas Públicas

ANBIMA: CURSO

Campeonato de
Férias: inscrição
até dia 25

Inscrição até dia 15 de julho
stá aberto até o dia 15 de julho o
prazo de inscrição para o novo
curso preparatório ao exame da Anbima, a ser realizado nos meses de
julho e agosto. O bancário sindicalizado pode se inscrever no Atendimento do Sindicato (sede em
Campinas) ou, se preferir, via email: atendimento@bancarioscampinas.org.br. Já o bancário não
sindicalizado deve se inscrever no
site www.cdhp.com.br.
O curso terá dois módulos: CPA
10 e CPA 20 e será ministrado pelo
professor Alexandre Milanezi no
Centro de Desenvolvimento Humano e Profissional (CDHP), localizado à Rua Irmã Serafina, 863, 9º
andar, Centro, Campinas.
As aulas do CPA 10 serão às terças e quintas-feiras (dias 19, 21, 26 e
28 de julho e 2 e 4 de agosto), no pe-
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ríodo das 19h às 23h (15 minutos de
intervalo); carga horária total de
24h. As aulas do CPA 20 serão aos
sábados (dias 23 e 30 de julho e 6 e
13 de agosto), nos períodos das 8h
às 12h e das 13h às 17h (uma hora
de almoço); carga horário total de
32h.
Custo
CPA 10: bancário sindicalizado, R$
276,00; em três parcelas de R$
92,00. Bancário não sindicalizado,
R$ 460,00.
CPA 20: bancário sindicalizado, R$
429,00; em três parcelas R$ 143,00.
Bancário não sindicalizado, R$
715,00.
Importante: Não é cobrado taxa de
inscrição (CPA 10 e CPA 20), seja
sindicalizado ou não. Maiores informações no Setor de Atendimento do
Sindicato.

Classibancários

Terreno em Jaguariúna: Vendo, condomínio Vila Toscana, 210 m2. Valor: R$ 135 mil. Tratar com Marcos. Fone: (19) 98207-9131

ermina neste sábado (25) o prazo
de inscrição para o Campeonato
de Férias dos Bancários, modalidade
Futebol Soçaite, a ser realizado entre
os dias 4 e 16 de julho no Clube. Já o
prazo para a inclusão e substituição de
atletas termina no dia 30 deste mês de
junho. Podem ser inscritos entre oito
(mínimo) e 12 jogadores (máximo).
Para compor o time, dois jogadores podem ser convidados; está proibida a
inscrição de jogador profissional. Não
será permitida inscrição individual.
Para o Tênis de Mesa o prazo se
encerra no próximo dia 30; os jogos serão realizados no dia 16 de julho. Neste caso, a inscrição é individual; pode
ser inscrito apenas um convidado.
Quem pode se inscrever (Soçaite e
Tênis de Mesa): bancário sindicalizado,
dependente, sócio usuário e convidado.
Como se inscrever: envie mensagem
eletrônica para atendimento@bancarioscampinas.org.br ou esportes@bancarioscampinas.org.br.
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