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FEEB SP-MS

BB e Caixa Federal aprovam pautas

Inscrição para delegado sindical da Caixa Federal termina dia 15

TTermina nesta sexta-feira, dia
15, o prazo de inscrição para

delegado sindical na Caixa Fe-
deral, aberto no último dia 11. Os
candidatos devem ser inscrever

na sede do sindicato, com os di-
retores ou via e-mail (presiden-
cia@bancarioscampinas.org.br).
Neste caso, o candidato deve in-
formar no corpo da mensagem o

nome completo, lotação, matrí-
cula funcional, cidade e fone
para contato.

Cabe observar que os candi-
datos devem ser sindicalizados. A

eleição será realizada em cada
unidade da Caixa Federal entre
os dias 19 e 22 deste mês. O man-
dato de um ano terá início a par-
tir do próximo dia 23. Participe. 

DDurante dois dias (sábado 9 e
domingo 10) 755 delegados

do Banco do Brasil e Caixa Fede-
ral debateram e definiram as pau-
tas específicas da Campanha Na-
cional dos Bancários 2011. No 22º
Congresso do BB, que reuniu 338
delegados (11 da base do Sindi-
cato), assim como no 27º Conecef,
que reuniu 417 delegados (seis da
região de Campinas), foi reafir-
mada estratégia de mesa única
com a Fenaban e, concomitante-
mente, mesas específicas.

Bandeiras prioritárias
Banco do Brasil: piso do Dieese
(R$ 2.293,31); jornada de seis ho-
ras para todos os comissionados
sem redução de salário; aumento
do interstício para 6% na tabela de
antiguidade; ampliação da carreira
de mérito que contemple PE e cai-
xa; mesa de negociação para tra-
tar dos planos de saúde de incor-
porados (ex-Nossa Caixa e Besc);
não descomissionamento em li-
cença saúde; paridade no comitê
de ética e combate efetivo ao as-

sédio moral; fim do voto minerva
na Previ; fim das terceirizações e
das metas abusivas.
Caixa Federal: isonomia (in-
cluindo a realização de Encontro
Nacional); recomposição do poder
de compra dos salários; melhorias
no Saúde Caixa; pagamento do ti-
quete e cesta-alimentação para
todos os aposentados e pensio-
nistas; fim da discriminação aos
empregados do REG/Replan não
saldado; e campanha nacional
pela marcação correta do ponto.

Essa campanha foi sugerida pelos
delegados sindicais da base do
Sindicato e apresentada pela de-
legação de Campinas.

Conferência Nacional
Depois da Conferência Inte-

restadual e desses dois congressos,
a categoria ruma agora para a 13ª
Conferência Nacional, a ser reali-
zada nos dias 30 e 31 deste mês
em São Paulo. Será neste fórum
nacional que os bancários vão
definir a pauta, última etapa de
preparação da Campanha 2011.

Gabriel, diretor do Sindicato, no 27º Conecef; na mesa, a diretora Angela Jeferson, presidente do Sindicato, no 22º Congresso do BB

Delegados da base do Sindicato, no Conecef Delegados da região de Campinas, no congresso do BB
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Sindicato disponibiliza no site vídeo da palestra sobre assédio moral,
sede do Sindicato no dia 26 de maio deste ano. Acesse www.bancariosca

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 1303

II T A ÚT A Ú

Encontro decide intensificar luta

RReunidos em Encontro Nacio-
nal na última sexta-feira, dia

8, bancários do Itaú decidiram in-
tensificar a luta contra as demis-
sões. Realizado um dia após ne-
gociação com o banco, marcada
depois da mobilização dos fun-
cionários no Dia Nacional de Luta
ocorrido na quarta-feira 6, o En-
contro contou com a participação
dos diretores Cezar, Donizetti,
Samuel, Vander e Mauri. Na ro-
dada de negociação do último
dia 7, os sindicatos cobraram o fim
das demissões, confirmadas pelo
presidente do Itaú, Roberto Setu-
bal, em entrevista à revista Exame,
edição do dia 15 de junho último.
O título da matéria é: “Agora, ele
precisa cortar”; e tem a seguinte
abertura: “O Itaú Unibanco iniciou
um duro programa de corte de
custos e reorganização interna
para atingir o grau de eficiência
que seus acionistas esperam”.

Durante a negociação, o Itaú
apresentou os números do Centro

de Realocação, que visa a redis-
tribuição dos funcionários para
vagas surgidas dentro do banco,
evitando demissões. Em 2011, já
foram realocados 812 trabalha-
dores e outros 453 ainda estão em
análise para finalização do pro-
cesso. O número não inclui os re-
sultados do Programa de Oportu-
nidades de Carreira (POC), outro
programa interno que também
tem a característica de disponibi-

lizar vagas.
O banco disponibilizou ainda

dados a respeito das contrata-
ções. No mês de maio foram ad-
mitidos 1.326 bancários, número
que inclui 360 realocações. Em ju-
nho, foram 1.399, sendo 759 rea-
locações. O quadro de funcioná-
rios diretos do banco cresceu de
74.282 bancários em 2009, para
82.079 em 2010 e atingiu 85.591
em 2011.

Fita de Caixa: Os sindicatos co-
braram também solução para o
problema da fita de caixa com
apenas uma via. Em reunião rea-
lizada no dia 27 de abril, o banco
se comprometeu em regularizar os
procedimentos para inclusão da
operação de soma nas fitas de cai-
xa, bem como a inclusão da mes-
ma quando for necessário impri-
mir uma cópia, durante o mês de
maio. “Infelizmente o problema
permanece, provocando transtor-
nos”, destaca o diretor Vander, que
participou da negociação junto
com o diretor Mauri.

Dia de Luta
Em Campinas, o Dia Nacional

de Luta (quarta-feira 6) foi mar-
cado com distribuição do Jornal
da Contraf e reuniões nos locais de
trabalho. A manchete do jornal é
a seguinte: “Eles mentem e estão
demitindo”; na foto Setubal e Pe-
dro Moreira Sales riem durante
anúncio da fusão Itaú e Uniban-
co, em 2008.

Dia de Luta na agência Costa Aguiar, em Campinas

Os diretores Vander e Mauri na negociação com Itaú, no último dia 7

Manifestação no CPSA, em Campinas

EE C O N O M U SC O N O M U S

Sindicato debate planos de Saúde e Previdência em Mogi Guaçu

OOSindicato realizou no último dia 5, na
agência Centro do BB de Mogi Guaçu,

reunião sobre os planos de Saúde e Previ-
dência do Economus. Na ocasião foram apre-
sentados estudos comparativos entre Eco-
nomus e Cassi e Economus e Previ, debati-
do pela primeira vez em plenária realizada no

dia 25 de maio, na sede do Sindicato. Sob coor-
denação do presidente do Sindicato, Jeferson
Boava, e dos diretores Vagner e Deborah, a
reunião contou com a participação de fun-
cionários lotados em Mogi Guaçu e em cida-
des vizinhas; em sua maioria, oriundos das ex-
Nossa Caixa.

Segundo Jeferson, serão realizadas reu-
niões sobre o mesmo tema em outras sub-
sedes do Sindicato. “Queremos construir um
movimento que resulte em mudanças que aten-
dam as necessidades dos contribuintes dos
planos de saúde e previdência. Em outros ter-
mos, o que queremos do Economus”.
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Muitos bancários questionam em nosso plan-
tão jurídico o que é a comissão de Conci-
liação Prévia? Como ela funciona e quais
suas vantagens?

O sindicato dos bancários firmou acor-
do coletivo com vários bancos (Itaú Uni-
banco, Banco do Brasil, Banco Santander,
CEF e Votorantim), na qual prevê para es-
tes bancos o funcionamento da Comissão
de Conciliação Prévia. Ela possibilita a apre-
sentação de reclamação extrajudicial das
verbas trabalhistas pendentes, sem a ne-
cessidade de discutir a reivindicação no po-
der judiciário. Nesta reclamação o banco
avaliará a pretensão do bancário e poderá
apresentar proposta de acordo para a qui-
tação da verba pleiteada.

Caso o bancário aceite a proposta de
acordo do banco, ele dará quitação da ver-
ba que houve o acordo e não mais poderá
reclamar esta verba perante o poder judi-
ciário. Na hipótese de inexistência de pro-
posta por parte do banco ou de proposta
com valor desinteressante, será lavrado ter-
mo de conciliação negativo e o bancário po-
derá pleitear seus direitos pendentes perante
o judiciário.

A comissão de conciliação apenas fun-
ciona para os bancários que já rescindiram
o contrato de trabalho com a instituição fi-
nanceira, inexistindo possibilidade de apre-
sentar reclamação na comissão para os ban-
cários em atividade.

As principais vantagens da reclamação
na comissão é a agilidade na solução, não
precisa de testemunhas e inexiste o for-
malismo do judiciário trabalhista.

De qualquer forma, é necessário que o
bancário compareça no mínimo em uma
reunião no sindicato, com a presença de um
diretor do sindicato, advogado do sindica-
to e um representante do banco.

Caso o bancário tenha interesse de re-
clamar perante a Comissão de Conciliação
é só agendar um horário no jurídico do sin-
dicato, que estará à disposição para es-
clarecer sobre seus direitos, bem como para
apresentar sua reivindicação.

Crivelli Advogados
Associados

Ti re  suas  dúv i das

Jur íd ico

O que é CCP?

SS E G U R A N Ç AE G U R A N Ç A

Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para

jorbanc@bancarioscampinas.org.br

PF multa seis bancos em R$ 635,6 mil

AAPolícia Federal multou os
bancos Itaú, Santander, Bra-

desco, Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal e HSBC em R$
635,6 mil por descumprimento de
leis e normas de segurança. As pu-
nições foram aprovadas no julga-
mento de 49 processos, durante a
90ª reunião da Comissão Consul-
tiva para Assuntos de Segurança
Privada (CCASP) do Ministério da
Justiça, sob a coordenação da PF,
em Brasília. No último dia 6. As
principais infrações dos bancos fo-
ram a ausência de plano de segu-
rança aprovado pela Polícia Fe-
deral, número insuficiente de vi-
gilantes e alarme inoperante, den-
tre outros itens.

Um total de 27 processos foi ar-
quivado por vários motivos. Uns
por falhas administrativas; vá-
rios pela vigência da polêmica
Mensagem nº 12/2009 da Polícia
Federal, que acabou com a rendi-
ção de vigilantes no horário de al-
moço; outros pelo encerramento
de atividades de agências punidas

com a pena de interdição; e ain-
da outros por causa da prescrição,
na medida em que ficaram sem
movimentação nos últimos três
anos.

O novo coordenador-geral da
CCASP, delegado Clyton Eustá-
quio Xavier, afirmou que vai so-
licitar o aumento da equipe de tra-
balho para evitar novas prescri-
ções e disse que está com as por-
tas abertas para dialogar com to-
dos os segmentos. “É lamentável

que vários processos foram ar-
quivados por prescrição. O que
mostra a falta de pessoal para agi-
lizar o trabalho da Polícia Federal.
Esperamos que o novo coordena-
dor-geral possa ampliar a equipe,
a fim de que isso não ocorra mais
e todos os infratores sejam exem-
plarmente punidos”, destacou o
diretor do Sindicato e represen-
tante da Feeb SP-MS, Danilo An-
derson, que participou da reunião.

Fonte: Contraf-CUT

Reunião da Ccasp, em Brasília. Diretor do Sindicato, Danilo representa a Fe-
deração dos Bancários de SP e MS na mesa
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Regras da promoção por mérito serão as mesmas de 2010

EEm rodada de negociação permanente
realizada no dia 28 de junho, os sindi-

catos e a Caixa Federal definiram que a pro-
moção por mérito de 2011 serão com base
nas regras aplicadas no ano passado. Se-
rão mantidos os três critérios objetivos, com
a mesma pontuação em cada um deles. A
frequência valerá sete pontos; Trilha Fun-
damental da Universidade Caixa, dois pon-
tos; e exame do PCMSO, um ponto. A ava-
liação da Trilha Fundamental foi aperfei-
çoada. A pontuação será proporcional à pro-
gressão do empregado. Ao percorrer, por
exemplo, 25% da Trilha, ele terá meio pon-
to. Se chegar a 50%, terá um ponto. Quem
atingir 90% já terá os dois pontos. Os 10 pon-
tos correspondentes aos critérios objetivos
equivalem a 60% da avaliação. Os 40% res-
tantes são decorrência dos critérios subje-
tivos, que terão o mesmo formato da ava-
liação do ano passado, no âmbito das uni-
dades, por suas respectivas equipes.

A Caixa Federal manterá o comprome-
timento financeiro com a promoção por mé-
rito em 1% da folha de pagamento. Admi-
tiu ainda a possibilidade de acatar a pro-
posição dos sindicatos e fechar já no se-
gundo semestre deste ano as regras da pro-
moção de 2012. 

Extinção das áreas de
compensação de cheques

A Caixa Federal apresentou alguns de-
talhes sobre a extinção dos setores de com-
pensação de cheques, conforme compro-
misso assumido na última negociação. O
prazo limite para que isso ocorra será o dia
30 de setembro deste ano. A área possui 105
compensadores. Todos serão absorvidos por
agências de suas cidades ou por suas pró-
prias unidades, sendo que 93 deles traba-
lham em horário noturno. A Caixa Federal
informou que, por impedimento legal, eles
não poderão incorporar o adicional. Os sin-
dicatos afirmaram que alguma medida re-

paradora deve ser tomada, pois alguns des-
ses empregados recebem valores expres-
sivos há bastante tempo. A Caixa Federal
se comprometeu a estudar medidas de re-
dução do impacto financeiro provocado
pela perda do adicional.

Ponto eletrônico
Quanto ao GT Sipon, foram aborados

várias questões; entre elas, horas negativas,
desabilitação do relógio das máquinas,
abertura de mais de uma máquina pelo mes-
mo empregado, dispensa do empregado
com o compromisso de realização de hora
extra posteriormente e fracionamento da jor-
nada de 6h. A Caixa Federal assegurou que
a desabilitação do relógio foi de fato de-
tectada e que estão sendo adotadas me-
didas para que seja coibida. Sobre as de-
mais questões, informou que as soluções
vão exigir mais tempo, podendo se esten-
der até o final do ano.

Fonte: Contraf-CUT com Fenae

Aguinaldo Azevedo



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 médio/mercado

Redermic + 40ml R$  112,61 R$ 160,87

Active C xl 30ml R$ 113,70 R$ 162,43

Redermic eyes R$ 99,51 R$ 142,15

Active C olhos R$ 80,74 R$ 115,34

Active C xl  fluído R$ 83,78 R$ 119,69

Saliker shampoo R$ 38,50 R$ 55,00

Anthelios AC 40 Fluído R$ 50,40 R$ 72,00

Anthelios  50 c/ base R$ 60,00 R$ 85,72

Anthelios AE 50 R$ 63,00 R$ 90,00

Anthelios W40 R$ 59,40 R$ 84,86

Minesol QC30 R$ 51,00 R$ 72,86

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

TT R A B A L H A D O R E SR A B A L H A D O R E S

PROMOÇÃO: 
Linha Dermo Cosméticos

La Roche Posay
Filtros solares Anthelios e Minesol

Dia Nacional de Mobilização

OODia Nacional de Mobili-
zação, 6 de julho, reuniu

milhares de trabalhadores em
várias capitais do país. Orga-
nizado pelo CUT e movimen-
tos sociais (MST, Central de

Movimentos Populares, Mar-
cha Mundial de Mulheres e Via
Campesina), o Dia Nacional
contou com a participação de
10 mil trabalhadores no centro
de São Paulo, mais especifica-

mente na Praça da Sé, de onde
saíram em passeata. O diretor
do Sindicato, Donizetti, inte-
grante da subsede da CUT em
Campinas e da CUT Estadual,
participou do ato. Segundo

ele, o Dia marca o início das lu-
tas do segundo semestre pelo
emprego decente: manutenção
e ampliação dos direitos dos
trabalhadores e aumentos reais
de salários.

PP A R Q U EA R Q U E

CC O N V Ê N I O SO N V Ê N I O S
A Magia dos Dinossauros no Hopi Hari

NNeste mês de julho, o Hopi Hari
apresenta “A Magia dos Di-

nossauros”.
O passaporte duplo custa R$

104,00 (R$ 52,00 por pessoa) para

o bancário sindicalizado; passa-
porte individual, R$ 59,00. Venda
na tesouraria do Sindicato. Pro-
moção válida até o dia 27 deste
mês.

Escola e curso

Escola do Sítio
Barão Geraldo, Campinas. Fone:
(19) 3289-1440/6433. www.es-
coladositio.com.br - faleconos-
co@escoladositio.com.br.

CEA Anbima
O Sindicato pretende realizar
curso preparatório CEA Anbi-
ma (Certificação de Especia-
lista em Investimento). Pré-re-

quisito: CPA 10 ou CP20 e uso
obrigatório de HP 12C. Valores:
para 10 alunos, custo unitário
de R$ 1.500,00; 15 alunos, R$
1.250,00. Caso seja de seu in-
teresse que o Sindicato organi-
ze o curso, entre em contato
com o diretor Eduardo (eduar-
do@bancarioscamoinas.org.br).
Fone: (19) 3731-2688.

Classibancários
Kindle 2 Wi Fi e 3G

Vendo, leitor de livro E ink
ebook. R$ 639,00. Tratar com
Rodolfo Gabriel. Fone (11)
6199-0351.

Ecosport XLT
Vendo, ano 2009/09, preta,
completa. Tratar com Fernan-
da. Valor: R$ 47.500,00.Fone:
(19) 7851-8438.

Moto Yamaha XTZ
Vendo, 250X, linda, 23 mil km,
alarme, injeção, painel digital,
ano 2008, freio a disco, eco-
nômica, ótima dirigibilidade.
Tratar com Marcos. Fone: (19)
9639-9272.

CB 450 DX
Vendo, ótimo estado. Valor: R$
6.800,00. Tratar com Manoel.
Fone: (19) 9764-1986.

Apto em São Vicente
Alugo, 1 dormitório, perto de
shopping e supermercado. Tra-
rar com Carmem. Fones: (19)
3223-2327 e 8812-1130.

Casa 3 dormitórios
Vendo, Parque Imperador, uma
suite, 2 salas, wc e cozinha;
piso inferior com 1 dormitório,

sala e cozinha.Valor: R$ 290
mil. Tratar com Raimundo.
Fone: (19) 9197-2075.

Apto 3 dormitórios
Vendo, 2 vagas de garagem,
01 WC Social com box, 1 suí-
te, sala com sacada, cozinha
planejada, área de serviço
com armário. Condomínio com
área de lazer completa (pisci-
na adulto e infantil, salão de
festas, churrasqueira, play
ground, quadra futebol). Por-
taria 24 horas. Valor: R$ 199
mil. Aceito financiamento ha-
bitacional. Tratar com Lourival.
Mais informações: (19) 9122-
7179 e 8830-5176.

Apto na Vila Industrial
Vendo, 2 dormitórios, novo,
com armário sob medida, 1
WC social com box, gabine-
te,sala para 2 ambientes, co-
zinha planejada, área de ser-
viço com armário, 1 vaga de
garagem. Condomínio com
área de lazer (salão de festas,
churrasqueira, play ground,
portaria 24 horas). Mais infor-
mações, ligue (19) 9232-0145.


