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FEDERAÇÃO
Bancários SP e MS

Conferência Interestadual aprova
reivindicações da Campanha

DD I R E I T OI R E I T O

RReunidos na Conferência Interes-
tadual dos Bancários de SP e MS,

realizada no último dia 13 em Ita-
nhaém, litoral Sul de São Paulo, 147
delegados aprovaram as reivindica-
ções da Campanha Nacional deste
ano, referentes aos temas emprego e
condições de trabalho, novas tecno-
logias (automação e digitalização
bancária), terceirização e pejotização.

Antes de discutir e aprovar as rei-
vindicações específicas, os delegados
da Conferência Interestadual, pro-
movida pela Federação dos Bancários
de SP e MS, debateram os impactos
da recém aprovada reforma traba-
lhista no mundo do trabalho. As re-
soluções da Interestadual serão apre-
sentadas durante a 19ª Conferência

Nacional dos Bancários, a ser reali-
zada no final deste mês de julho, en-
tre os dias 28 e 30, em São Paulo. As
decisões da Nacional serão encami-
nhadas à Fenaban.

Neste ano, cabe lembrar, a Cam-
panha Nacional não irá discutir o
tema remuneração (reajuste salarial).
A Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT), assinada no ano passado, tem
validade de dois anos. Dentre outros
pontos, a CCT garante reposição da
inflação (setembro de 2016 a agosto
deste ano), aumento real de 1% e ma-
nutenção da PLR.

Delegados da base
Os bancários da região de Cam-

pinas foram representados por 21 di-
retores do Sindicato.

Federação realiza Conferência em Itanhaém

Banco do Brasil deve manter gratificação dos
funcionários com 10 anos na função, decide Justiça

AA juíza Lenita Aparecida Pereira
Corbanezi, da 2ª Vara do Traba-

lho de Campinas, determinou ao
Banco do Brasil que seja mantido o
pagamento da gratificação dos fun-
cionários que foram descomissiona-
dos pelo recente processo de rees-
truturação, mas exerciam a função

por 10 anos ou mais. A decisão li-
minar foi proferida no dia 4 deste mês
de julho e atende pedido do Sindi-
cato, em ação ingressada no último
dia 8 fevereiro.

Para cumprir a determinação ju-
dicial, o Banco do Brasil deve incor-
porar a média da gratificação de fun-

ção paga nos últimos 10 anos, no pra-
zo de 10 dias da intimação. Caso con-
trário, multa diária de R$ 10 mil. A
decisão vale para todos os funcioná-
rios descomissionados lotados em
agências instaladas na base do Sin-
dicato.

Como se trata de decisão em pri-

meira instância, o Banco do Brasil po-
derá recorrer. O processo de reestru-
turação que resultou em descomis-
sionamentos, plano de aposentadoria,
fechamento de agências, dentre ou-
tras maldades, foi implantado pelo BB
no dia 20 de novembro do ano pas-
sado.

EE M P R E G OM P R E G O

Bradesco lança plano de desligamento voluntário

OOBradesco lançou Plano de Des-
ligamento Voluntário Especial

(PDVE), no último dia 13. O período
de adesão abre neste dia 17 e se es-
tende até o próximo dia 31 de agos-
to. Dirigido aos funcionários aposen-
tados e em vias de aposentar lotados
em agências e funcionários que tra-
balham em departamentos e tem no
mínimo 10 anos na instituição, o
plano prevê o pagamento em parce-
la única de 0,60% da remuneração
por ano de trabalho, limitado a 12 sa-
lários. Por se tratar de verba indeni-

zatória não terá incidência de imposto
de renda e previdência. O PDVE pre-
vê ainda pagamento de seis meses de
vale alimentação, em parcela única,
e manutenção do plano de saúde e
odontológico durante 18 meses, após
o desligamento.

Para o diretor do Sindicato, Lou-
rival Rodrigues, “cabe ao funcionário
elegível a decisão de aderir ao PDVE,
porém sem pressão. O Sindicato vai
acompanhar todo o processo e está à
disposição de todos os envolvidos no
plano”. 
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Diretora do Sindicato é candidata
a conselheira do SantanderPrevi

EEntre os dias 28 deste mês de julho
e 3 de agosto, os funcionários par-

ticipantes do fundo de previdência
SantanderPrevi elegem, pela primei-
ra vez, os conselheiros Deliberativo e
Fiscal. A diretoria do Sindicato apoia
os candidatos Orlando Puccetti Junior
para o Conselho Deliberativo e Pa-
trícia Bassanin para o Conselho Fis-
cal. Patrícia é diretora de Patrimônio
do Sindicato.

Para votar, é necessário acessar o
portal do SantanderPrevi: www.san-
tanderprevi.com.br. 

BB suspende
CCV e CCP

OOBanco do Brasil comunicou a
Contraf-CUT, no último dia

13, que estão suspensas as sessões
da Comissão de Conciliação Vo-
luntária (CCV), que trata especi-
ficamente das pendências de ho-
ras extras (7ª e 8ª horas), e da Co-
missão de Conciliação Prévia
(CCP). Segundo o banco, as ses-
sões foram suspensas em todo o
país em decorrência do excesso de
demandas e a constante prorro-
gação de prazos.

O BB informou que será feito
um planejamento pelos setores
responsáveis, visando normali-
zar os prazos. As sessões devem
ser retomadas no final deste mês
de julho. Os sindicatos cobram o
cumprimento dos prazos, por par-
te do BB, desde o início deste ano.

Dia 22, final do
campeonato

AA final do 6º Campeonato de Férias
dos Bancários, modalidade Fu-

tebol Soçaite, acontece neste sábado,
dia 22, no Clube. Entre os dias 18 e
20, jogos noturnos a partir das 19h30.
O campeonato começou no último
dia 4, com a participação de 13 times.

No dia da final do Campeonato,
Torneio de Tênis, categoria indivi-
dual.

Torneio Americana
A subsede do Sindicato em Ame-

ricana realiza Torneio de Futebol So-
çaite no dia 29 deste mês de julho, na
sede Náutica do Rio Branco Esporte
Clube. O prazo de inscrição está
aberto e se estende até o próximo dia
24.
Inscrição: mensagem para america-
na@bancarioscampinas.org.br ou na
subsede (Rua Washington Luiz, 501,
Sala 12, centro).

Ingresso para Expoflora

OOSindicato iniciou a venda de ingres-
sos à 36ª Expoflora, que será reali-

zada no período de 25 de agosto a 24 de
setembro, em Holambra. Na tesouraria do
Sindicato, R$ 25,00 cada ingresso; na por-
taria da Expoflora, R$ 46,00. Importante:
o número de ingressos a venda é limitado.
Informações: 3731-2688 ou com os dire-
tores que visitam sua agência.

Senado aprova reforma trabalhista

OOSenado aprovou a reforma tra-
balhista proposta pelo governo

federal, por 50 votos a favor e 26 con-
tra, no último dia 11. A reforma, que
foi aprovada pela Câmara dos De-
putados no dia 26 de abril passado,
é a “mais profunda e extensa” nos úl-
timos 70 anos, segundo análise do es-
critório LBS Advogados, que presta as-
sessoria ao Sindicato.

Para a presidente do Sindicato,

Stela, “o Congresso Nacional  rasgou
a CLT (Consolidação das Leis do Tra-
balho). Em nome da modernidade, na
verdade, senadores e deputados fe-
derais aprovaram medidas regressi-
vas, que nos remetem aos primórdios
do capitalismo. É puro retrocesso.
Sem falar que a reforma foi aprova-
da num momento de total instabili-
dade política”.A presidente do Sindi-
cato e o diretor Donizetti, que integra

a CUT Estadual, participaram de
manifestações realizadas em Brasília
no dia da votação.

Entre as mudanças, prevalência do
negociado sobre o legislado e fim da
contribuição sindical obrigatória. A re-
forma foi sancionado pelo presiden-
te da República, Michel Temer, na se-
mana passada.

Veja os principais pontos no site:
www.bancarioscampinas.org.br. 

Bradesco Financiamento nega terceirização do Gravame

OOgerente departamental do Bra-
desco Financiamento em Cam-

pinas, Jairo Geraldo Barral, negou o
fechamento do setor denominado
Gravame, bem como a terceirização
dos serviços, durante reunião com os
diretores do Sindicato Lourival Ro-
drigues, Afonso Lopes da Silva e
Guilherme Formaggini Lopes Silva,
no último dia 26 de junho. Quanto à
demissão de dois funcionários do se-
tor, recentemente, o gerente Jairo
alegou “baixo desempenho”.

A reunião com o gerente foi soli-
citada após denúncia sobre demissões
em decorrência do fechamento do ci-
tado setor. “Os fatos foram esclareci-
dos pelo gerente Jairo. Porém, os
funcionários devem repassar ao Sin-
dicato informações referentes a qual-
quer medida adotada pelo Bradesco,
principalmente no Gravame”, desta-
ca o diretor Lourival.

Plantão aos domingos
O analista de suporte Everton

Carlos Pinto, do Departamento Co-

mercial afirmou que o Bradesco Fi-
nanciamento paga horas extras para
quem presta serviço aos domingos,
em plantões, durante reunião no
mesmo dia 26 de junho.

O representante do Bradesco Fi-
nanciamento afirmou também que os
funcionários convocados para plan-
tões folgam na semana anterior. A
exemplo do Gravame, o Sindicato co-
brou esclarecimentos sobre horas
extras após denúncia de não paga-
mento.

Bradesco promete instalar porta giratória em agência de Louveira

EEm resposta à reivindicação do
Sindicato, a gerente de Relações

Sindicais do Bradesco, Eduara Ca-
valheiro, garantiu no último dia 3
que será instalada porta giratória,
com dispositivo detector de metais,

na agência Centro de Louveira no
próximo mês de agosto.

A agência Centro do Bradesco é a
única em Louveira que não tem
porta de segurança, conforme esta-
belece a lei municipal nº 1.169/94.

Inclusive o Sindicato apresentou de-
núncia ao Procon de Louveira no úl-
timo dia 6 de abril. “A lei tem que ser
respeitada”, destaca o diretor res-
ponsável pela subsede do Sindicato
em Valinhos, Eduardo Gomez.


