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FEDERAÇÃO
Bancários SP e MS

Dia de mobilização rumo à

greve geral, em Indaiatuba

OODia Nacional de Mobilização
rumo à greve geral contra as re-

formas da Previdência Social e tra-
balhista, 31 de março, foi marcado na
base do Sindicato com reuniões em
10 agências bancárias instaladas no
Centro de Indaiatuba e distribuição
de carta aberta à população, no pe-
ríodo da manhã.

A exemplo do Dia Nacional de
Luta contra as citadas reformas, rea-
lizado em Campinas no dia 15 de
março último, os diretores do Sindi-

cato distribuíram exemplares do li-
vreto intitulado “Reforma da Previ-
dência. A Demolição de Direitos So-
ciais” durante reuniões com os ban-
cários nas agências do Itaú, Brades-
co, Santander, Mercantil do Brasil,
Caixa Federal e Banco do Brasil.

Nas ruas do Centro de Indaiatuba,
os diretores distribuíram carta aber-
ta intitulada “Contra a demolição de
direitos sociais. Não à reforma da Pre-
vidência, Não à reforma trabalhista,
Não à terceirização”.

Além de se manifestar contra as
reformas da Previdência e trabalhis-
ta, propostas pelo governo federal, a
diretoria do Sindicato condena em
carta aberta a decisão dos deputados
federais no último dia 22, quando
aprovaram o Projeto de Lei (PL)
4302/98, que permite a terceirização
de todas as atividades das empresas
privadas e de parte do setor público,
incluindo a chamada atividade-fim. 

Apresentado há 19 anos e apro-
vado pelo Senado em 2002, o PL

4302/98 que regulamenta a precari-
zação do trabalho já foi encaminha-
do ao presidente da República. Se-
gundo a chamada grande imprensa,
o Palácio do Planalto deve sancionar
o PL 4308/98.

Governo de transição
A diretoria do Sindicato encerra a

citada carta aberta com a seguinte
afirmação: “o momento (governo de
transição) não é de reformas, princi-
palmente daquelas que buscam ape-
nas demolir direitos sociais”.

Contra as reformas da Previdência e trabalhista
Denny Cesare
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Sindicatos e BB discutem reestruturação
OOs sindicatos e o Banco do Brasil

voltaram a discutir o processo de
reestruturação, implantando a partir
de novembro do ano passado, em reu-
nião realizada no último dia 29, em
Brasília. Na pauta, entre outros pon-
tos, gratificação de caixa e adianta-
mento salarial via PAS (Programa de
Assistência Social).

Gratificação de caixa
Os representantes do BB esclare-

ceram que será corrigido, na próxima
folha, o problema ocorrido no paga-
mento de funcionários em VCP (Ver-
ba de Caráter Pessoal). E mais: infor-
maram que 500 caixas foram no-
meados, após cobrança dos sindica-

tos. Em várias agências, a reestrutu-
ração resultou apenas num funcio-
nário para exercer a função de caixa.

Os sindicatos reivindicaram que
fossem efetuadas nomeações, prin-
cipalmente daqueles que perderam a
gratificação ou que eram substitutos
há mais de noventa dias.

PAS: adiantamento
Anunciada na reunião com os

sindicatos, realizada no dia 22 de fe-
vereiro último, a modalidade criada
dentro do PAS para atender os fun-
cionários descomissionados, deno-
minada “adiantamento salarial por
eventos extraordinários”, permite an-
tecipar até cinco salários, em até 24

vezes sem juros. Os sindicatos rei-
vindicaram a ampliação do prazo
de pagamento.

Para Maria do Carmo Peggau, re-
presentante da Federação dos Ban-
cários de SP e MS na mesa, não hou-
ve avanço na discussão. “O BB re-
passou alguns dados, mas grandes
questionamentos ainda estão sem
respostas; entre eles, o organograma
e cronograma de implantação de Es-
critórios de Negócios e PSOs”.
Próxima reunião: Sem data marcada.
No dia 2 de maio acontece a quarta
audiência no Ministério Público do
Trabalho (MPT), em Brasília, sobre o
processo de reestruturação no BB.

CC O M I S S Ã OO M I S S Ã O BB I P A R T I T EI P A R T I T E

Sindicatos e Fenaban debatem segurança

OO s sindicatos apresentaram três
reivindicações à Fenaban du-

rante a primeira reunião da Comissão
Bipartite de Segurança Bancária, rea-
lizada no último dia 24 em São Pau-
lo. 1) manutenção dos vigilantes du-
rante o contingenciamento do aten-
dimento das agências alvos de ex-
plosões; 2) ampliar proteção nos locais
de trabalho, conforme prevê item C da
cláusula 33ª da Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT): pedido de realo-
cação para outra agência ou posto de
atendimento bancário, apresentado

pelo empregado que for vítima de se-
questro consumado; 3) vigilante extra
para fazer detecção de metal com
equipamento portátil nas agências cu-
jas portas giratórias apresentarem
problemas. Os representantes da Fe-
naban informaram que os bancos
serão consultados e as respostas serão
dadas na segunda reunião, que deve
ocorrer no próximo dia 12 de maio.
Assaltos: Os representantes da Fe-
naban apresentaram as estatísticas de
assaltos a bancos em 2016, realizadas
pela própria instituição. Os sindica-

tos questionaram os números, que são
divergentes da pesquisa feita pelo
Dieese. O assunto será discutido na
reunião de maio. Para o diretor do
Sindicato e representante da Federa-
ção dos Bancários de SP e MS na Co-
missão Bipartite (prevista na cláusu-
la 67ª da CCT), Danilo Anderson,
“sem dúvida é um importante espa-
ço, onde os sindicatos e a Fenaban po-
dem discutir e definir medidas de pro-
teção à vida de bancários, clientes e
usuários”.

Fonte: Contraf-CUT

Sindicato lança livreto sobre reforma da Previdência em Paulínia e Valinhos

OOSindicato lançou o livreto inti-
tulado “Reforma da Previdência.

A Demolição de Direitos Sociais”
em Paulínia e Valinhos no último dia
28.  Com 44 páginas, o livreto repro-
duz a íntegra das palestras da soció-
loga Maria Lúcia Teixeira Werneck
Vianna e da economista Denise Lo-
bato Gentil, professoras na Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
proferidas em seminário sobre a Re-

forma da Previdência Social, reali-
zado no último dia 16 de fevereiro, na
sede do Sindicato, em Campinas.

Em Paulínia, o lançamento acon-
teceu em cinco agências dos maiores
bancos (BB, Caixa Federal, Itaú, Bra-
desco e Santander), na área central da
cidade, antes da abertura ao público;
em Valinhos, além de seis agências
dos bancos citados, o livreto foi lan-
çado no Banco Mercantil do Brasil.

Em Campinas, o lançamento aconte-
ceu durante o Dia Nacional de Luta
contra as reformas da Previdência e
Trabalhista, 15 de março; em Ameri-
cana e Sumaré o lançamento ocorreu
no dia seguinte (16).

Em tramitação no Congresso Na-
cional desde o início de dezembro do
ano passado, a PEC nº 287 altera vá-
rias regras referentes aos benefícios
dos trabalhadores dos setores priva-

do e público. Entre as mudanças, pro-
põe extinguir a aposentadoria por
tempo de contribuição; estabelecer
uma idade mínima única para apo-
sentadoria (aos 65 anos) para prati-
camente todo o conjunto dos traba-
lhadores (urbanos e rurais; do setor
público e do privado; professores; ho-
mens e mulheres); mudança no cál-
culo e redução do valor dos benefícios
previdenciários em geral.

Aberta inscrição para
cursos CPA 10 e CPA 20

OOSindicato abriu prazo de inscrição para
os novos cursos preparatórios ao exa-

me da Anbima, a ser realizado nos meses
de abril e maio. O bancário sindicalizado pode
se inscrever no Atendimento do Sindicato
(sede em Campinas) ou, se preferir, e-mail:
atendimento@bancarioscampinas.org.br. Já
o bancário não sindicalizado deve se inscrever
no site www.cdhp.com.br. O prazo termina no
dia 19 deste mês de abril..

O curso terá dois módulos: CPA 10 e CPA
20 e será ministrado pelo professor Alexan-
dre Milanezi no Centro de Desenvolvimen-
to Humano e Profissional (CDHP), localiza-
do à Rua Irmã Serafina, 863, 9º andar, Cen-
tro, Campinas.

As aulas do CPA 10 serão às segundas
e quartas-feiras  (dias 24 e 26 de abril, e dias
3, 8, 10, 15 e 17 de maio), no período das
19h às 23h (15 minutos de intervalo); carga
horária total de 28h. As aulas do CPA 20 se-
rão também nos mesmos dias: às segundas
e quartas-feiras (dias 24 e 26 de abril, e dias
3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 de maio), nos
períodos das 19h às 23h (15 minutos de in-
tervalo); carga horária total de 44h.

Custo
CPA 10: bancário sindicalizado, R$ 342,00;
em três parcelas de R$ 114,00. Bancário não
sindicalizado, R$ 570,00.
CPA 20: bancário sindicalizado, R$ 534,00;
em três parcelas R$ 178,00. Bancário não sin-
dicalizado, R$ 890.00.
Importante: Não é cobrado taxa de inscri-
ção (CPA 10 e CPA 20). Maiores informações
no Setor de Atendimento do Sindicato.
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Bradesco, Valinhos Itaú, Paulínia


