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FEEB SP-MS

Participante do REG/Replan da CEF
pode migrar ao PFG, decide Justiça

OO juiz Saint-Clair Lima e Silva,
do Tribunal Regional do Tra-

balho da 15ª Região (Campinas),
concedeu no último dia 15 limi-
nar em ação de tutela ingressada
pelo sindicato, onde determina
que a Caixa Federal aceite o in-
gresso dos empregados comissio-
nados participantes do Reg/Replan
não saldados no PFG (Plano de
Funções Gratificadas). A decisão,
que tem efeito retroativo à 1º de
julho deste ano, suspende os efei-
tos da norma regulamentar deno-
minada CI SURCE 035/10, “bem
como qualquer ordem que impe-
ça o acesso destes participantes ao
novo plano de funções”. Caso a
medida judicial seja descumprida,
multa de R$ 5 mil por mês e por
empregado participante do citado
plano de previdência comple-
mentar.

Em sua sentenção, o juiz con-
sidera que a norma do PFG reve-
la uma “...intenção ofensiva, na
medida em que decreta a extinção
do plano PCC/98, independente-

mente da migração dos emprega-
dos para a nova estrutura funcio-
nal. E a gravidade está justamen-
te no fato de que sua extinção não
importa em migração de todos,
mas apenas dos não optantes do
plano de previdência FUNCEF
REG/REPLAN sem saldamento...”.
Em outro trecho, o juiz Saint-Clair
destaca que a Caixa Federal
“...compele forçosamente a esco-
lhas: a manutenção do plano de
previdência antes eleito pelo em-

pregado, mas com a completa es-
tagnação funcional, ou a renúncia
ao seu plano de previdência. Esta
postura é ofensiva até mesmos aos
princípios que motivaram o novo
plano de funções gratificadas,
com o qual a ré busca a consoli-
dação e expansão dos negócios
com um instrumento de gestão de
pessoas capaz de amparar a inte-
gração e a sustentabilidade dos
processos de provimento, remu-
neração e carreira”. 

Para o juiz do TRT Campinas,
a Caixa Federal “...viola o princí-
pio da continuidade da relação
empregatícia, cuja proteção não se
encerra apenas na manutenção
meramente cronológica do con-
trato de emprego, mas principal-
mente os benefícios decorrentes
da maior extensão de qualquer re-
lação, como a melhora das con-
dições de trabalho, a evolução
profissional, as melhoras sala-
riais e o maior comprometimento
com os resultados da empresa”.

O diretor do sindicato, Gabriel
Musso, avalia como vitoriosa a
concessão da liminar. “Apesar dos
avanços, o PFG discrimina parcela
dos empregados. O que é inadi-
missível. Vencemos o primeiro
round e vamos perseguir todos os
caminhos que nos leve a tornar
nula a violenta decisão da Caixa
Federal”. O juiz Saint-Clair de-
terminou ainda a realização de au-
diência entre a instituição finan-
ceira pública e o sindicato. A
data ainda não foi marcada.

Plenária no sindicato debate PFG, em julho deste ano
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Retomada negociação permanente

OOs sindicatos retomaram no úl-
timo 11 o processo de nego-

ciação permanente com a Caixa
Federal. Entre outros pontos, foram
debatidos os termos finais da me-
todologia para promoção por mé-
rito referente a 2010, constituição
do grupo de trabalho (GT) sobre o
Sistema de Ponto Eletrônico (Si-
pon), GT de Saúde, Comissão
para Solução de Conflitos e Co-
missão de Conciliação Voluntária,
esta última criada como instru-
mento para dar quitação do tí-
quete alimentação dos aposenta-
dos.

No que se refere à metodologia
das promoções por mérito foram
feitos os ajustes na proposta ela-
borada pela comissão paritária,
que tratou do assunto, e as partes
se comprometeram em divulgar a
redação final ainda neste mês. Na
campanha deste ano, a Caixa Fe-
deral se comprometeu em pagar a
promoção de 2010 até março de
2011, retroativo a 1º de janeiro do
próximo ano. Todo empregado
que obtiver no mínimo média 8 na
avaliação receberá pelo menos
um delta.
Protesto – Durante a negocia-

ção, os sindicatos condenaram o
afastamento da função de quem
estava substituindo e aderiu à
greve, bem como a suspensão do
pagamento do vale-transporte de
quem participou do movimento

nacional. “A medida da Caixa Fe-
deral foi pura retaliação”, avalia
o diretor Gabriel Musso, que par-
ticipou da negociação como re-
presentante da Federação dos
Bancários de SP e MS.

Gabriel Musso participa de negociação com Caixa Federal

Júlio César Costa
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No Itaú gerente operacional vira multifuncional

NNa maioria das agências do
Itaú os gerentes operacio-

nais exercem também as funções
de caixa e tesoureiro, segundo
apurou o sindicato. Apesar de
serem responsáveis por uma série
de procedimentos – abertura e fe-
chamento de agências, gestão de
funcionários (escriturários e cai-
xas), por exemplo -, não consta en-
tre as atribuições contratuais o
exercício das funções citadas aci-
ma. Na verdade o Itaú criou o “ge-
rente multifuncional” visando
cortar despesas com novas con-
tratações.

Para o diretor do sindicato,
Mauri Sérgio, é um “verdadeiro
abuso. Vivemos hoje numa so-

ciedade tecnológica, onde a in-
formação é veloz, onde equipa-
mentos desempenham multita-
refas. Porém, o ser humano não é

máquina”. Mauri destaca ainda
que os gerentes operacionais não
recebem remuneração específica
para a executar serviços de caixa

ou tesoureiro. “Não recebem nem
mesmo a quebra de caixa. E se der
diferença na hora do fechamento?
Quem vai arcar com os prejuízos
são os gerentes operacionais. O
banco não irá assumir nenhuma
responsabilidade. O que é ina-
ceitável. Não compactuamos com
esse Jeito Itaú de Fazer. O jeito cer-
to é contratação de caixas já”.
COE - O desrespeito com os ge-
rentes operacionais será um dos
pontos da pauta da reunião da Co-
missão de Organização dos Em-
pregados (COE), que se reúne
nesta quinta-feira, dia 18, na sede
da Contraf CUT.  Serão debatidos
também Previdência Privada
(PAC) e Fusão.

Dia Nacional de Luta
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Compensação até
dia 15 de dezembro

OO s dias parados da greve
deste ano, conforme asse-

gura o acordo coletivo, serão
compensados, e não desconta-
dos, até o dia 15 de dezembro.
A compensação deve respeitar
a legislação trabalhista e ser
realizada de segunda a sexta-
feira, exceto feriado. Cabe lem-
brar que as horas extras reali-
zadas antes da greve não po-
dem compensar os dias para-
dos. Qualquer tipo de problema
em seu local de trabalho, entre
em contato com o sindicato
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Encontro debate retomada
das negociações permanentes

AAConfederação Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro (Contraf CUT) realizará no iní-

cio do mês de dezembro, provavelmente nos dias 2
e 3, Encontro Nacional de Dirigentes Sindicais. Na
pauta, a retomada das negociações permanentes com
os bancos. Além da pauta específica de cada ban-
co, seja privado ou público, é necessário agora via-
bilizar a implantação do programa sobre assédio mo-
ral (prevenção de conflitos no ambiente de trabalho),
segurança bancária e reabilitação profissional, que

são conquistas asseguradas no novo acordo coleti-
vo; resultado da histórica greve de 15 dias.

Mesa temática
A Contraf CUT já encaminhou ofício à Fenaban

(Federação Nacional de Bancos) solicitando a ins-
talação imediata das mesas paritárias sobre Saúde
do Trabalhador, Segurança Bancária, Igualdade de
Oportunidades e Terceirização. Os trabalhos dessas
mesas foram suspensos no início da Campanha Na-
cional deste ano.
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Indenização de variável será
paga até dia 30 de dezembro

OOBanco do Brasil tem prazo
até o dia 30 de dezembro

para pagar a indenização da ver-
ba Gratificação Variável aos fun-
cionários oriundos do ex-banco
paulista Nossa Caixa, conforme
assegura o aditivo ao acordo co-
letivo assinado no último dia 29.
A indenização equivale a cinco
anos e será paga aos funcionários
com vínculo empregatício até o
dia 1º de setembro último.

Júlio César Costa

Carlos Bassan



AACaixa de Assistência dos Fun-
cionários do Banco do Brasil

(Cassi) iniciou a implantação da
Ouvidoria, antiga reivindicação
dos participantes do plano de saú-
de. Agora os usuários poderão fa-
zer reclamações e denúncias sobre
qualquer questão relacionada aos
atendimentos.

Para a diretora do sindicato e
conselheira de usuário da Cassi
em Campinas e Região, Deborah
Negrão, a ouvidoria será um im-
portante canal de comunicação
com a entidade. “Uma conquista
histórica que, com certeza, con-
tribuirá para um melhor atendi-
mento”. Deborah inclusive solici-
ta aos usuários que repassem suas

denúncias e reclamações, apre-
sentadas à Ouvidoria, ao sindi-
cato. Sem falar que as sugestões

podem ser encaminhadas à con-
selheira e dirigente sindical, De-
borah Negrão.

Dia de Luta no Banco do Brasil

.
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Pergunta: Trabalhei mais de

dez anos consecutivos em uma

única instituição bancária. Nes-

te mês de novembro fui demiti-

do sem justa causa. Ouvi falar

que além das verbas rescisórias

prevista em lei, o Banco deve

pagar uma indenização adicio-

nal. Como funciona isso?

Resposta: A cláusula qüinqua-

gésima quarta da Convenção

Coletiva dos Bancários

2010/211, prevê uma indeniza-

ção adicional para o empregado

dispensado sem justa causa,

com data de comunicação da

dispensa de 20/10/2010 até o

dia 31/03/2011, não computado,

para este fim, o prazo do aviso

prévio indenizado.

A indenização adicional deve

ser paga juntamente com as

verbas rescisórias, na seguinte

proporção:

Importante frisar que, o empre-

gado com data de comunicação

de dispensa anterior a data da

assinatura da presente conven-

ção, mesmo que o período do

aviso prévio coincida ou ultra-

passe esta data, não faz jus a in-

denização adicional.

Persistindo dúvidas, o jurídi-

co do sindicato está a disposição

para esclarecimentos. 

Crivelli Advogados
Associados

Ti re  suas  dúv i das
Jur íd ico

Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para

jorbanc@bancarioscampinas.org.br

Indenização
para demitidos
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Adesão ao plano odontológico
do BMB até sexta-feira, dia 19

OOprazo de adesão ao plano
odontológico do Banco

Mercantil do Brasil, recente-
mente conquistado, termina nes-
ta sexta-feira, dia 19. O termo de
adesão deve ser acessado e im-
presso através da internet
(www.odontoprev.com.br/im-
plantacao/mercantil). Após
preencher com dados do titular
e eventuais dependentes (côn-
juge ou companheiro (a) e filhos
(as) solteiros (as) menores de 18
anos de idade, o documento
deve ser enviado ao Departa-
mento de RH do BMB. No mes-
mo site, o funcionário poderá
também acessar informações so-

bre a rede credenciada, cober-
turas, procedimentos e canais de
acesso. Quem aderir até o prazo

estabelecido poderá usufruir o
plano a partir de 1º de dezembro
próximo.                 Fonte: SEEB BH

Mercantil do Brasil na greve deste ano
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Cassi implanta ouvidoria

Ciclo de filmes e debates comemora Dia da Consciência Negra

EEm comemoração ao Dia da Consciência Negra, 20
de novembro, a subsede da CUT e o Coletivo de

Combate ao Racismo de Campinas promovem desde
o último dia 5 ciclo de filmes e debates. Confira.
Dia 19
Filme - Vista a Minha Pele (40 minutos)
Comentários: Ronaldo Almeida, Coletivo de Combate

ao Racismo da Subsede CUT.
Dia 26 
Documentário   Machadinho – 60 Anos (20 minutos).
Comentários: Celso Almeida, Coletivo de Combate ao
Racismo da Subsede CUT
Data/local: Sexta-feira, às 14h, na Subsede da CUT
Campinas (Rua Culto a Ciência, nº 56, Centro).

Tempo de vínculo
empregatício com o banco

Valor  da Indenização

Até 5 (cinco) anos
1 (um) valor do aviso pré-
vio

Mais de 5 (cinco) até 10
(dez) anos

1,5 (um e meio) valor do
aviso prévio

Mais de 10 (dez) até 20
(vinte) anos

2 (dois) valores do aviso
prévio

Mais de 20 (vinte) anos
3 (três) valores do aviso
prévio

Júlio César Costa

Júlio César Costa



FARMÁCIA DO SINDICATO

Serviço de Entrega
em Campinas

Taxa: R$ 3,00. Ligue 3731-2688

Confira nossos preços. Desconto de até 35%

Remédio Farmácia do Sindicato Preço de Tabela

Os-cal D 500mg 75 cps R$ 56,24 R$ 74,98

Naprix 5mg 30 cps R$ 26,82 R$ 35,76

Pasalix 20 drgs R$ 15,62 R$ 20,83

Neosaldina 20 drgs R$ 10,74 R$ 14,32

Tudo em duas vezes, sem juros: cheque 30/60 dias
Pagamento à vista com cartões Visa e Mastercard
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Classibancários
Moto Scooter

Vendo, marca FYM, modelo
TI8, 150cc, ano 2008, cor pra-
ta, partida elétrica. Valor R$ 2
mil. Tratar com Bruno. Fone:
(19) 3233-4062.

Moto YBRK
Vendo, 2004/05, 29 mil km,
vermelha, pneus novos. R$
2.700,00. Tratar com Tânia.
Fone: (19) 3869-2616 e 9613-
1321.

Suzuki Thunder 125
Vendo, 2008/09, verde, 6 mil
km, R$ 4 mil. Tratar com Tânia.
Fones: (19) 9613-1321 e 3869-
2616.

Opala 85
Vendo, 4 portas, azul, gasoli-
na, 4 cilindros, ótimo estado.
R$ 6 mil. Documentação em
ordem. Tratar com Pedro, após
às 18h. Fone: (19) 3276-4311.

Honda FIT
Vendo, modelo ELX, automá-
tico, completo, única proprie-
tária. 60 mil km. Tratar com Lú-
cia. Fones: (19) 3756-4918
ou 9775-8408.

Sala comercial
Alugo, 25m2, dois ambientes,
cozinha, banheiro. Rua Álvares
Machadom, 351 (2º andar,
sala 24, Condomínio Connie).
Tratar com Vilma ou Rosa.
Fone: (19) 9283-4454.

Apto na Cel. Quirino
Alugo ou vendo, esquina com
av. Moraes Sales, em Campi-
nas. 2 dormitórios, garagem.
Fone: (19) 9119-7928.

Apto na praia
Alugo, 1 dormitório, praia Gon-
zaguinha, em São Vicente,
ótima localização, próximo de
shopping e mercado. Tratar
com Carmem. Fone: (19)
3223-2327 ou 8812-1131.
Marandaduba com piscina
Alugo apto. Reserve já sua
data. Tratar com Reinaldo. Fo-
nes: (19) 3267-8672 ou 9791-
3044.

Casa 3 dormitórios
Vendo. Edícula com 2 dormi-
tórios, Nova Europa, em Cam-
pinas. Tratar com Fátima. Fone:
(19) 9329-6241.

Dia 11, chegada do Papai Noel

OOPapai Noel estará no Clube dos Bancários no dia
11 de dezembro, a partir das 10h da manhã. A

festa para receber o Noel terá brinquedos (pula pula,
cama elástica e piscina de bolinhas), distribuição de

pipoca e algodão doce e música ao vivo. Às 12h30,
apresentação da peça de teatro “Acorda Papai Noel
que o Natal já Chegou”, com Wagner Kampynas. Não
perca.
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Cinema:Kinoplex

OO s ingressos com desconto
estão a venda na tesoura-

ria do sindicato, no horário das
9 às 16h30. O denominado ci-
neticket da rede Kinoplex, com
salas no Shopping D. Pedro,
em Campinas, custa R$ 10,00
(convencional) e R$ 15,00 (3D).
A venda é exclusiva aos bancá-
rios sindicalizados. Se preferir,
o bancário poderá adquirir os
ingressos diretamente com os di-
retores. Neste caso, o recibo
será fornecido posteriormente.

Topázio: 
Shopping Prado

O convênio com o Topázio
Cinemas, que tem salas no
Shopping Prado, em Campi-
nas, prevê desconto de 50%
em qualquer dia e para qual-
quer filme. Basta apresentar a
carteirinha de sindicalizado,
direto na bilheteria do cinema.

Hopi Hari
Passaporte: R$ 51,00

Wet’n Wild
Passaporte: R$ 44,90
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Caminhada da Lua Cheia

NNeste sábado, dia 20, aconte-
ce a já tradicional Caminha-

da da Lua Cheia. Percurso: 7 km.
Saída: Feijão com Tranqueira, às
18h, em direção ao Bar do Vi-
centão, até a usina Jaguari. No re-
torno, jantar no Bar do Vicentão:

costela no bafo, frango com po-
lenta, arroz, feijão, torresmo, man-
dioca frita e salada. Tudo por R$
20,00. Os interessados devem
efetuar o pagamento até o dia 18.
Informações com Eduardo. Fone:
(19) 9712-9527 ou 3386-0079.

Carlos Bassan


