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Encontro nacional de dirigentes sindicais

OOEncontro Nacional de Diri-
gentes Sindicais será reali-

zado entre os dias 9 e 11 de fe-
vereiro do próximo ano, segun-
do decidiu os coordenadores
das Comissões de Organização
dos Empregados (COE) em reu-
nião realizada no dia 17 de no-
vembro na sede da Contraf CUT,
em São Paulo. Inicialmente pre-
visto para o mês de dezembro, o
Encontro pretende reunir diri-
gentes sindicais de todos os ban-

cos, públicos e privados, para de-
finir as pautas específicas de rei-
vindicações visando o processo
de negociação permanente em
2011. O Encontro pretende ain-
da discutir a implementação de
avanços conquistados na greve
deste ano, contemplados no
acordo coletivo; ou seja, progra-
mas de combate ao assédio mo-
ral, reabilitação profissional e se-
gurança.

Comando avalia campanha

RReunido no último dia 7, em Belo Hori-
zonte, o Comando Nacional dos Bancá-

rios, coordenado pela Contraf-CUT, avaliou
positivamente a Campanha 2010. Para os di-
rigentes dos sindicatos e federações, a greve
mais forte dos últimos 20 anos arrancou o
maior aumento real, valorização do piso, ele-
vação da PLR e cláusulas de combate ao as-
sédio moral e de melhoria da segurança ban-
cária, além de vitórias nos acordos específi-
cos com os bancos públicos. Os participan-
tes também definiram encaminhamentos
para organizar as próximas lutas. “Ao longo
de cinco meses, de maio a outubro, cons-
truímos uma campanha forte, organizada,
com efetiva participação dos bancários dos

setores públicos e privados, que resultou em
conquistas. O passo seguinte agora é colocar
em prática os direitos assegurados no acor-
do, conforme definiu o Comando”, avalia o
presidente do sindicato Jeferson Boava, que
participou da reunião em BH como integrante
do Comando.

Definições
do Comando

1. Realização do Encontro Nacional de Di-
rigentes Sindicais (9, 10 e 11 de fevereiro, em
São Paulo) para organizar o processo de ne-
gociação permanente e definir as prioridades
em cada banco público e privado.
2. Retomada das mesas temáticas com a Fe-
naban (saúde e condições de trabalho, se-

gurança bancária, terceirização e igualdade
de oportunidades).
3. Assinatura de acordos coletivos entre os sin-
dicatos e os bancos sobre a cláusula de pre-
venção de conflitos no ambiente de trabalho,
que visa ao combate ao assédio moral.
4. Assinatura de acordos entre os sindicatos
e os bancos sobre a cláusula de reabilitação
profissional.
5. Retomada das mesas permanentes com to-
dos os bancos públicos e privados, procu-
rando novas conquistas para as questões es-
pecíficas.
6. Retomada do debate sobre o sistema fi-
nanceiro que queremos.
7. Continuidade da luta pelo emprego.

Feliz Natal. Feliz 2011

Júlio César Costa

Júlio César Costa



EX PE DI EN TE - O BAN CÁR IO - PUB LI CAÇÃO DO SIN DI CA TO DOS

BANCÁR I OS DE CAM PI NAS E RE GI ÃO

PRES I DENTE: JEFERSON RUBENS BOAVA

JORNALISTA RESPONSÁVEL: JAI RO GI MEN EZ

(MTB 13.683)
DIR E TO RA DE IM PREN SA: MA RIA APARECIDA

DA SIL VA ALTINO

IM PRESS ÃO: GRÁ FI CA SANTA EDWIGES

SEDE: RUA FER REI RA PEN TEA DO, 460, CENTRO.
FONE.: (19) 3731-2688 - FAX: (19) 3234-5602
CLUBE: (19) 3251-3718
SUB SE DES: AMER I CANA: (19) 3406-7869

AM PARO: (19) 3807-6164
MO GI GUA ÇU: (19) 3841-3993 
SJB VIS TA: (19) 3622-3514

IN TER NET: WWW.BANCARIOSCAMPINAS.ORG.BR

E-MAIL: JORBANC@BANCARIOSCAMPINAS.ORG.BR

TI RA GEM: 11.000 EX EM PLA RES

FILIADO À FEEB SP-MS E CONTRAF-CUT

2 O BANCÁRIO EDIÇÃO Nº 1282

CC A I X AA I X A FF E D E R A LE D E R A L

Sindicatos negociam ponto eletrônico

AAcomissão de acompanha-
mento do Sistema de Ponto

Eletrônico (Sipon), formada por
representantes dos sindicatos e
Caixa Federal, reuniu-se pela pri-
meira vez no dia 29 de novembro.
A criação da comissão foi uma

conquista da Campanha Nacional
dos Bancários 2010, com o obje-
tivo de resolver os problemas do
Sipon e adequá-lo às regras da Por-
taria 1510 do Ministério do Tra-
balho e Emprego, que regula-
menta a utilização de ponto ele-

trônico nas empresas. Nesta pri-
meira reunião foi discutido o fun-
cionamento da comissão e a pau-
ta para o próximo encontro, a ser
realizado no dia 3 de fevereiro de
2011. Os principais pontos para
discussões: reivindicações a res-

peito do login único para os em-
pregados, o fim do acúmulo de ho-
ras negativas no sistema e debate
a respeito da Portaria 1510. Im-
plantado em 2001, de forma uni-
lateral, o Sipon desde o início
apresentou problema.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Ban-
cários de Campinas e Região, inscrito no CNPJ/MF sob
o nº 46.106.480/0001-70, por seu presidente abaixo as-
sinado, convoca todos os empregados da Associação
de Crédito Popular Solidário de Campinas – Banco
Popular da Mulher, da base territorial deste sindicato,
para assembleia geral extraordinária que se realizará
no dia 17 de dezembro de 2010, às 14h30, em primeira
convocação, e às 15h00, em segunda convocação, na
sede da entidade, à Rua Ferreira Penteado, nº 460, Cen-
tro, Campinas/SP, para discussão e deliberação da se-
guinte ordem do dia: 1. Discussão e deliberação sobre
aprovação de proposta apresentada pela Associação de
Crédito Popular Solidário de Campinas – Banco Popu-
lar da Mulher para celebração da Convenção Coletiva
de Trabalho 2010/2011; 2. Deliberação sobre descon-
to assistencial a ser feito nos salários dos empregados
em razão da contratação a ser realizada.

Campinas, 13 de dezembro de 2010
Jeferson Rubens Boava , Presidente

SS A Ú D EA Ú D E CC A I X AA I X A

Sindicato apoia chapa Movimento pela Saúde

EEntre os dias 13 e 17 de
deste mês os emprega-

dos da Caixa Econômica
Federal elegem seus repre-
sentantes no Conselho de
Usuários do Saúde Caixa. O
pleito será disputado por
nove chapas; a diretoria do
nosso sindicato apóia a cha-

pa 2: Movimento pela Saú-
de. Segundo o diretor Ga-
briel Musso, a chapa Movi-
mento pela Saúde tem, en-
tre outros compromissos,
discutir o destino do supe-
ravit do Saúde Caixa. “Que-
remos que seja revertido em
benefícios aos participan-

tes”.
Campinas na chapa 2
Gabriel destaca ainda

que a chapa Movimento
pela Saúde tem um repre-
sentante da base de Cam-
pinas, que é o empregado
Victor Palmas, lotado no Ju-
rídico.

DD I R E I T OI R E I T O
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Audiência sobre ação
do REG/Replan será dia

12 de janeiro

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

balho da 15ª Região (Campinas)
marcou para o dia 12 de janeiro de
2011 a audiência sobre a ação do
REG/Replan. Na ocasião, a Caixa
Federal deve apresentar sua defe-
sa depois da decisão do citado juiz
que, no dia 15 de novembro último,
concedeu liminar em ação de tutela
ingressada pelo Sindicato onde
determina que a instituição finan-
ceira pública aceite o ingresso dos
empregados comissionados parti-
cipantes do REG/Replan não sal-
dados no PFG (Plano de Funções
Gratificadas).

Credisan vai cumprir acordo fechado com Sindicooperativas

EEm negociação com o sindica-
to no último dia 2, a Credisan

concordou em cumprir o acordo
assinado com o Sindicooperativas,
aprovado pelos cooperavitários
em assembleia realizada no dia 21
de setembro último. E mais. A
Credisan concordou também em

pagar abono equivalente a R$
400,00. “Sem dúvida uma im-
portante conquista dos coopera-
vitários da Credisan. Afinal, o
acordo assinado com o Sindicoo-
perativas não prevê o abono”,
destaca o presidente do sindicato,
Jeferson Boava, que na reunião

com a Credisan esteve acompa-
nhado do diretor regional Arsineu.
Entre outros direitos, o acordo es-
tabelece auxílio educação de R$
180,00 e 13º cesta alimentação de
R$ 256,96. Quanto às verbas, se-
rão pagas no dia 20 deste mês, re-
troativas a junho (data-base).

AAComissão de Conciliação
Prévia (CCP) do Banco do

Brasil foi tema debatido em
plenária realizada no úlimo
dia 1ª no sindicato. A renova-
ção do acordo com o BB foi as-
sinado pela Federação dos Ban-
cários de SP e MS e o BB no dia
23 de novembro. Inclusive o
sindicato já encaminhou ao
banco o Termo de Adesão ao
Acordo Coletivo de Trabalho.

CCP debatida em plenária
Júlio César Costa
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Pergunta: Estou doente e com
atestado médico para me afastar
do trabalho por 30 dias, gostaria de
saber se nesse período de afasta-
mento o Banco continuará pagan-
do o auxílio refeição e alimentação?
Resposta: Conforme prevê a cláu-
sula décima quarta da Convenção
Coletiva dos Bancários, o auxílio re-
feição ou tíquete alimentação são
concedidos por dias trabalhados,
devendo ser pago antecipada-
mente até o último dia do mês an-
terior ao benefício, à razão de 22
dias fixos por mês.

Sendo que, o parágrafo segun-
do da cláusula décima quarta pre-
vê expressamente que: “O auxilio
refeição será concedido, antecipa-
damente e mensalmente, até o
último dia útil do mês anterior ao
benefício, à razão de 22 dias fixos
por mês, inclusive nos períodos de
gozo de férias e até 15º dia nos
afastamentos por doença ou aci-
dente de trabalho. Nos casos de
admissão e de retorno ao trabalho
do empregado, no curso do mês, o
auxílio será devido proporcional-
mente aos dias trabalhados”. 

Importante frisar que, em qual-
quer situação não caberá restitui-
ção dos tíquetes já recebidos.

Quanto ao auxílio cesta ali-
mentação prevê a cláusula décima
quinta especificamente em seu
parágrafo terceiro que: “O empre-
gado afastado por acidente de tra-
balho ou doença, fará jus à cesta
alimentação, por um prazo de 180
dias, contados do primeiro dia de
afastamento do trabalho”.

Caso persistam dúvidas sobre
o assunto, o jurídico do sindicato
está a disposição para esclareci-
mentos.

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

Tíquete durante
Afastamento

BB A N C OA N C O D OD O BB R A S I LR A S I L

Sindicato orienta aprovação do acordo
sobre superavit do Plano 1 da Previ

OOsindicato orienta os funcio-
nários a aprovarem o acordo

sobre a utilização do superávit do
Plano 1 da Previ, negociado no úl-
timo dia 24 entre o Banco do
Brasil, a Contraf, entidades do fun-
cionalismo, inclusive associações
de aposentados, e dirigentes elei-
tos do fundo de pensão, em con-
sulta que termina neste dia 15.  “O
superavit pertence ao fundo de
pensão; ou seja, aos participantes.
Portanto, nada mais justo do que
usar a reserva especial em bene-
fícios a todos os participantes,
como prevê o acordo negociado
com o BB”, avalia o presidente do
sindicato, Jeferson Boava.

O acordo entre as entidades e
o BB contempla as seguintes van-
tagens:
1. Incorporação dos benefícios
especiais criados em 2007, na
destinação anterior da reserva es-
pecial - benefício especial de re-
muneração (aumento do teto de
contribuição e benefício de 75%
para 90%) e benefício especial de

proporcionalidade. 
2. Continuidade da suspensão de
contribuições por mais três anos.
3. Criação de um benefício tem-
porário correspondente ao per-
centual de 20% sobre o comple-
mento de aposentadoria ou pen-
são ou de 20% sobre o benefício
projetado, para os funcionários da
ativa. 
4. Criação de um benefício míni-
mo temporário no valor corres-
pondente à diferença entre 70% e
40% da Parcela Previ (PP).
5. Contabilização de dois fundos
previdenciários de igual valor -
um a favor dos associados e outro
a favor do Banco do Brasil - cons-
tituídos pela reserva especial do
Plano 1 apurada em dezembro de
2009, para posterior utilização.
Jornal – Veja no site (www.ban-
carioscampinas.org.br) a edição
especial do jornal O Espelho, ver-
são em pdf, editado pela Contraf,
com detalhes de todos os itens do
acordo e quais os benefícios que
agregam para todos os associados

do Plano 1, tanto os da ativa
quanto os aposentados e pensio-
nistas.

Cabe destacar que somente de-
pois da consulta os benefícios
temporários serão aprovados pe-
los órgãos competentes (Previ,
BB, Ministérios do Planejamento
e Fazenda e Superintendência
Nacional da Previdência Com-
plementar, a Previc) e implanta-
dos.

Como votar
Apesar de não haver previsão

estatutária para essa aprovação, a
consulta foi uma exigência das en-
tidades e dos dirigentes eleitos. Os
associados da ativa votam pelo
Sisbb. Os aposentados e pensio-
nistas pelo telefone 0800-729-
0808.

A partir de janeiro de 2011 será
iniciado processo de negociação
com o BB para debater a revisão
do Plano 1, quando também estará
em pauta o fim do voto de Mi-
nerva. 

Fonte: Contraf-CUT

Previsão Orçamentária - Resumo (em R$)

Receita

Renda Tributária 678.262,70

Renda Social 2.117.387,27

Renda Patrimonial 260.982,52

Renda Extraordinária 661.539,09

Total da Receita 3.718.171,58

Despesa

Administração Geral 1.791.837,80

Contribuições para outras entidades 220.115,94

Jurídico 211.871,69

Imprensa e Divulgação 211.127,51

Clube e atividades sociais 669.700,66

Informática e Assessoria Econômica 95.075,55

Eventos sindicais 439.466,76

Representações regionais 66.618,67

Total da Despesa 3.705.814,58

Aplicação de Capital

(Reformas gerais) 12.357,00

Total de desembolsos 3.718.171,58

SS I N D I C A T OI N D I C A T O

Agenda e calendário – O sindicato já iniciou a distribuição da Agenda e Ca-
lendário 2011. Peça seus exemplares para os diretores. O acordo coletivo da ca-
tegoria e os aditivos BB e Caixa Federal estão inclusos na agenda do sindicato.

Bancários
aprovam

orçamento
2011

RReunidos em assembleia na

sede do sindicato no últi-

mo dia 10, os bancários apro-

varam a Previsão Orçamentária

de 2011. Ou seja, definiram no

que serão aplicados os recursos

da categoria; prioritariamente

na luta.



CBX 750 Four
Vendo, ano 1988, cor vinho, km 45 mil. Tra-
tar com Gilmar. Fone: (19) 9731-8779.

Moto Scooter
Vendo, marca FYM, modelo TI8, 150cc, ano
2008, cor prata, 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. Tra-
tar com Tânia. Fones: (19) 9613-1321 e
3869-2616.

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

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

Sala comercial
Alugo, dois ambientes, copa, banheiro. Rua
Álvares Machado, 351 (2º andar,  sala 24). Tra-
tar com Vilma ou Rosa. Fone: (19) 9283-4454.

Chácara Atibaia
Vendo, 1057m2, escritura, distante mil metros
da represa, em condomínio. Valor: R$ 100 mil.
Um verdadeiro paraíso. Tratar com Tânia.
Fone: (19) 3869-2616 e 9613-1321.

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

Praia Lagoinha
Alugo casa, em Ubatuba, três suítes, a 600
metros da praia. Acomodação para oito pes-
soas. Fim de ano, diária de R$ 450,00. Em
janeiro e fevereiro, diária de R$ 200,00. Tra-
tar com Carlos. Fones: (19) 3212-0706/9166-
1228.

Apto na praia
Alugo, 1 dormitório, praia Gonzaguinha, em
São Vicente, ótima localização, próximo de
shopping e mercado. Tratar com Carmem.
Fone: (19) 3223-2327 ou 8812-1131.

Maranduba com piscina
Alugo apto, em Ubatuba. Reserve já sua data.
Tratar com Reinaldo. Fones: (19) 3267-8672
ou 9791-3044.

Casa 3 dormitórios
Vendo. Jd Sta Terezinha, sete cômodos
grandes. Tratar com Gislayne. Fone: (19) 9188-
3717.

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

Minesol Actif FPS  60 R$ 56,50 R$ 80,72

Pharmaton 30 cps R$ 41,35 R$ 55,13

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

Clopidogrel Medley R$ 66,53 R$ 110,89

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

FF I MI M D ED E A N OA N O

Chegada do Papai Noel reúne mais de 140 crianças

CCom a colaboração de São Pe-
dro, o sol brilhou na Che-

gada do Papai Noel no Clube,
que aconteceu no último dia

11. Recepcionado por mais de
140 crianças, o Noel conversou
muito e anotou os pedidos. Du-
rante todo o dia várias atividades

foram desenvolvidas; entre elas,
distribuição de pipoca e algodão
doce, Pula-Pula, Cama Elástica,
e Piscina de Bolinhas. Sem falar

na peça de teatro “Acorda Papai
Noel que o Natal já Chegou”,
com Wagner Kampynas, e mú-
sica com Fábio. Foi só alegria.

Horário do sindicato
Sede, subsedes e farmácia

Dia 24 – até às 12h
Dia 25 – fechadas

Dia 31 – fechadas
Dia 1º/01 - fechadas
Clube
Dias 24, 25, 31/12 e 1º/01: fechado

Classibancários

Jú
lio

 C
és

ar
 C

os
ta

Jú
lio

 C
és

ar
 C

os
ta


