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FEEB SP-MS

Reajuste Salarial
12,8% (5% de aumento real mais a inflação pro-
jetada de 7,5%)
PLR
Três salários mais R$ 4.500,00
Piso
Salário mínimo do Dieese (R$ 2.297,51 em junho)
Vales Alimentação e Refeição e auxílio-cre-
che/babá
Salário Mínimo Nacional (R$ 545,00)

PCCS
Para todos os bancários
Auxílio-educação
Pagamento para graduação e pós
Emprego
Ampliação das contratações 
Combate às terceirizações e à rotatividade 
Garantia contra dispensas imotivadas (Convenção
158 da OIT)
Inclusão bancária para todos os brasileiros

Outras prioridades
Cumprimento da jornada de 6 horas
Fim das metas abusivas
Combate ao assédio moral e à violência organi-
zacional
Segurança contra assaltos e adicional de 30% de
risco de morte 
Previdência complementar para todos os traba-
lhadores
Contratação da remuneração total

Comando entrega pauta à Fenaban
AApauta de reivindicações da

Campanha Nacional 2011 já
está nas mãos dos banqueiros. A
entrega aconteceu no último dia
12, em reunião entre o Comando
Nacional e a Fenaban. O calen-
dário das rodadas de negociações
deve ser definido nos próximos
dias.

Aprovada pela 13ª Conferência
Nacional, realizada em julho, e re-
ferendada pelos bancários da re-
gião de Campinas, em assembleia
no último dia 4, a pauta contem-
pla: reajuste salarial de 12,8%
(composto por aumento real de
5% mais reposição da inflação
projetada em 7,5%), PLR de três
salários mais R$ 4.500, piso do
Dieese (R$ 2.297,51 em junho),
aumentos nos vales refeição e
alimentação e auxílio creche/babá
para R$ 545,00 cada, contratação
da remuneração total e previdên-
cia complementar para todos.

A categoria reivindica ainda
emprego decente (slogan da Cam-
panha), com plano de cargos e sa-
lários para todos, fim das metas
abusivas, combate ao assédio mo-
ral, segurança contra assaltos, ga-

rantia contra dispensas imotiva-
das, mais contratações, fim da ro-
tatividade, reversão das terceiri-
zações, igualdade de oportuni-
dades, aposentadoria digna e ban-
co para todos, sem precarização.

Para o presidente do Sindicato,
Jeferson Boava, que integra o Co-
mando Nacional, o Sindicato
“aposta no processo de negocia-
ção, visando assegurar e ampliar
os direitos da categoria. Porém,
sem avanços, vamos para o em-
bate. A referência é a Campanha
de 2010 quando, diante da enro-
lação da Fenaban, os bancários
partiram para a luta e realizaram
a maior greve dos últimos 20
anos. A conjuntura, claro, é outra.
Mas, a disposição da categoria, te-
nho certeza, permanece a mesma.
A prova disso foi a efetiva parti-
cipação na Consulta promovida
em junho último, que norteou a
pauta aprovada pela 13ª Confe-
rência, agora com os bancos”.
BB e Caixa Federal – O Comando
entrega nesta quarta-feira, dia 17,
as pautas específicas do BB e
Caixa Federal.

Comando e Fenaban reunidos no último dia 12

Principais reivindicações da Campanha

SS E G U R A N Ç AE G U R A N Ç A

Amparo e Nova Odessa aprovam projetos de lei

OOs vereadores de Amparo e Nova Odes-
sa aprovaram, no início deste mês, pro-

jetos de lei sobre segurança com base no mo-
delo apresentado pelo Sindicato em recentes
audiências. Agora são cinco as cidades da base
do Sindicato que determinaram aos bancos a
instalação de uma série de dispositivos de pro-
teção a vida. Ao lado de Amparo e Nova Odes-
sa estão Monte Mor, Mogi Guaçu e Hortolân-

dia.
Em Amparo, o projeto de lei (nº 59/2011)

foi apresentado pelo vereador Rogério Delp-
hino de Britto Catanese e aprovado por una-
nimidade; em Nova Odessa, o projeto de lei
nº 44/2011 foi apresentado pelo vereador Ger-
vásio de Brito. Vencida essa etapa, os proje-
tos seguem para prefeitos sancionar ou vetar.
Elaborado com base em estudo produzido pela

Confederação Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), em par-
ceria com a Confederação Nacional dos Tra-
balhadores Vigilantes (CNTV), o modelo do pro-
jeto de lei foi apresentado aos vereadores e/ou
prefeitos de 25 cidades da base do Sindica-
to. Entre os dias 25 de julho e 8 deste mês, o
projeto foi protocolado nas Câmaras de Aguaí,
Águas da Prata, Campinas, Indaiatuba, Itapi-

ra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul,
Pedreira e Serra Negra.

“A Campanha por Mais Segurança nos
Bancos, lançada pelo Sindicato em abril últi-
mo, mostra resultados concretos. Nossa luta
em defesa da vida está sintonizada com so-
ciedade, com as autoridades legislativas,
com a categoria”, destaca o presidente Jeferson
Boava.

Júlio César Costa
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Dia de Luta em 23 agências e departamentos do BB

NNo Dia Nacional de Luta pela
Jornada de 6h para Todos (11

de agosto), o Sindicato realizou
manifestação em 23 agências e de-
partamentos do Banco do Brasil
em Campinas, envolvendo 808
funcionários. Além de reuniões
nos locais de trabalho, fixação de
cartazes, o Sindicato distribuiu
adesivos e carta aberta. “O movi-
mento teve adesão dos funcioná-
rios de 8h, que cumpriram tão so-
mente a jornada da categoria (6h),
garantida em lei. Inclusive todos

estão trabalharam com adesivo
alusivo a luta”, destaca o presi-
dente do Sindicato, Jeferson Boa-
va.

Conquistada em 1933, a jor-
nada de 6 horas vem sendo siste-
maticamente descumprida pelo
Banco do Brasil. O que configura
completa ilegalidade, comprova-
das pelas recentes decisões da Jus-
tiça favoráveis aos trabalhadores
bancários. A questão, na verdade,
é tratada com descaso pela dire-
toria do Banco que, em junho do

ano passado, assumiu compro-
misso em solucionar a ilegalida-
de, mas até agora não apresentou
nenhuma proposta concreta.
23 agências na luta: Bonfim, Go-
vernador Pedro de Toledo, Centro,
Dr. Quirino, Carlos Gomes, Gli-
cério, Barão de Itapura, Guana-
bara, Unicamp, Paula Bueno, Ta-
quaral, Vila Industrial, Trevo, Ba-
rão Geraldo, Santa Genebra, Nor-
te Sul, Conceição, Benjamin Cons-
tant, Cambuí, Maria Monteiro,
Proença, Anhanguera, Amoreiras

e departamentos.
Propostas

sobre jornada
� 6 horas para todos os comissionados sem redução de sa-
lários.
� Contratação de mais 5 mil funcionários.
� Todos os aplicativos de trabalho no BB devem ser vincu-
lados ao ponto eletrônico.
� Integração de 15 minutos de intervalo na jornada.
� CABB - Integração de 20 minutos de descanso na jorna-
da.
� Caixas - pausa de 10 minutos a cada hora de trabalho.
� Concessão de um folga para provas de certificação.
�Garantir o estudo para certificações dentro do horário de
expediente.
� Horas extras com pagamento de 125% da hora normal.
� Fim da compensação de banco de horas do SISBB e pa-
gamento de 100% das horas extras para todos.
� Reclassificação de todos os dias de greve dos anos an-
teriores (2005 a 2010).

Manifestação na Super Leste Campinas Agência Taquaral

SS E G U R A N Ç AE G U R A N Ç A

AA V I S OV I S O

Sindicatos abrem nova agenda com PF
Clube fechado

EEm função de reformas, o

Clube estará fechado até o

dia 1º de outubro, exceto os

quiosques e campo com gra-

mado sintético.

AAContraf-CUT e a Confederação
Nacional dos Vigilantes (CNTV)

se reuniram pela primeira vez, no úl-
timo dia 3, com o novo titular da Coor-
denação-Geral de Controle da Segu-
rança Privada (CGCSP) da Polícia Fe-
deral (PF), delegado Clyton Eustáquio
Xavier, em Brasília. O delegado, que
também passou a coordenar a Co-
missão Consultiva para Assuntos de
Segurança Privada (CCASP), conhe-
ceu os representantes dos trabalha-
dores, ouviu as suas preocupações,
projetos e expectativas. Ele se dispôs
a mediar a busca de soluções com os
bancos e as empresas de segurança.

Um documento conjunto, entregue
ao delegado pela Contraf-CUT e a
CNTV, traz uma pauta de demandas
para melhorar a segurança e o tra-
balho da PF. As entidades também so-
licitaram o agendamento de reuniões
para discutir os temas apresentados
e estudar medidas para garantir a
aplicação da lei vigente, a proteção da
vida das pessoas e o enfrentamento

aos desafios presentes. Segundo o
diretor do Sindicato, Danilo Anderson,
que representou a Federação dos
Bancários de SP e MS, um dos prin-
cipais temas debatidos foi a lei fede-
ral nº 7.102/83, que trata da segu-
rança nos bancos. Outro tema discu-
tido foi o crescimento do crime da
“saidinha de banco”.

Reunião dia 25
A Polícia Federal convidou na se-

mana passada os representantes da
Contraf-CUT, da Confederação Na-
cional dos Vigilantes (CNTV), da Fe-
deração Brasileira de Bancos (Febra-
ban) e da Federação Nacional das
Empresas de Segurança e Transporte
de Valores (Fenavist) para uma reu-
nião no próximo dia 25, em Brasília.
Um dos temas em discussão será a
onda de crimes de “saidinha de ban-
co”, que provocou a morte de 11 pes-
soas em assaltos envolvendo bancos
no primeiro semestre deste ano, con-
forme pesquisa nacional da Contraf-
CUT.

Sindicato cobra
mudança da unidade

Amoreiras

EEm ofício ao Regional de Lo-
gística/Bauru da Caixa Fe-

deral, Carlos Afonso Palomero,
o Sindicato solicita esclareci-
mentos sobre a mudança dos
serviços prestados no prédio da
Avenida Amoreiras, em Cam-
pinas, para outro local. Apesar
da promessa, a Caixa Federal só
enrolou até agora.

No citado prédio, por exem-
plo, “os problemas de infraes-
trutura são crônicos e generali-
zados, são poucas as opções de
serviços de alimentação na re-
dondeza, sem falar na falta de
segurança. Para completar, o
prédio não tem alvará de fun-
cionamento da prefeitura”, des-
taca o diretor do Sindicato, Ga-
briel Musso. 
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Pergunta - Por força da saída de meu
superior, acabei assumindo as suas fun-
ções. Faço isso há alguns meses, mas
não fui efetivado: não recebo nada a
mais. Posso reclamar isso na Justiça do
Trabalho? Qual o prazo para recla-
mar?
Resposta - Quando há uma substitui-
ção temporária, ou seja, aquela que um
empregado assume as funções de ou-
tro por um período de tempo pequeno
(tipo férias, licenças de saúde), o em-
pregador deve efetuar o pagamento das
diferenças salariais. Esse pagamento
não é devido apenas em casos de afas-
tamentos muito pequenos, como um
curso de um ou dois dias.

Uma substituição longa, como a da
pergunta, deve ser remunerada, apesar
de haver algumas decisões em contrá-
rio na Justiça: alguns Juízes entendem
que não há como fazer uma compara-
ção com uma remuneração que não
existe mais (aquela do ex-empregado).

Apesar da questão não ser pacífica,
nossa avaliação é de que há grande in-
justiça em não ser feito o pagamento
igual, motivo pelo qual devemos apre-
sentar reclamações.

Para entrar na Justiça, isso deve ser
feito dentro de no máximo dois anos do
término do contrato de trabalho e os di-
reitos que podem ser reclamados são
aqueles dos últimos cinco anos (a con-
tar da data de entrada do processo)

Crivelli Advogados
Associados

Ti re  suas  dúv i das

Jur íd ico

Salário do
substituto

RR E M U N E R A Ç Ã OE M U N E R A Ç Ã O

Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para

jorbanc@bancarioscampinas.org.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de Campinas e Região, inscrito no CNPJ/MF sob
o nº 46.106.480/0001-70, por seu presidente abaixo assinado,
convoca todos os empregados do Banco Industrial do Bra-
sil S/A, sócios e não sócios desta entidade de classe, da base
territorial dos municípios de Campinas, Aguaí, Águas de Lin-
dóia, Águas da Prata, Americana, Amparo, Artur Nogueira,
Cabreúva, Cosmópolis, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Es-
pírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia,
Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Jaguariúna, Lindóia, Louveira, Mogi
Guaçu, Mogi Mirim, Morungaba, Monte Mor, Monte Alegre
do Sul, Nova Odessa, Pedreira, Paulínia, Santo Antonio do
Jardim, Santo Antonio de Posse, São João da Boa Vista, Ser-
ra Negra, Socorro, Sumaré, Valinhos e Vinhedo, para As-
sembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 18 de
agosto de 2011, às 17h30, em primeira convocação, e às
18h00, em segunda convocação, com qualquer número de
presentes, no endereço da sede do Sindicato à Rua Ferrei-
ra Penteado, nº 460, Centro, Campinas-SP, para aprovação
do ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DO PROGRAMA
PRÓPRIO DE PARTICIPAÇÃO EM LUCROS OU RESUL-
TADOS 2011, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO SOBRE
PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE 2011/2013
E ACORDO COLETIVO DE PREVENÇÃO DE CONFLITOS
2011/2012.

Campinas, 15 de agosto de 2011.
Jeferson Rubens Boava - Presidente

Itaú paga PR dia 19

EEm comunicado na semana
passada, o Itaú informou que

paga no próximo dia 19 a primeira
parcela da denominada PR (Par-
ticipação Resultados) dos progra-
mas próprios que engloba o AGIR.
O diretor do Sindicato e inte-
grante da Comissão de Organiza-
ção dos Empregados (COE), Mau-
ri Sérgio, esclarece que os “elegí-
veis” são apenas os funcionários
comissionados. Segundo ele, “os
critérios de remuneração são des-

conhecidos, pois o programa não
é negociado com os sindicatos”.
Mauri ressalta que a antecipação
“na maioria dos casos será com-
pensada na PLR”.

PCR
Em relação a PCR não será

feito nenhum pagamento neste
mês de agosto. O diretor e repre-
sentante da Federação dos Ban-
cários de SP e MS na COE lembra
que “no dia 1º de março deste ano
foi antecipado o valor de R$

1.600,00, sendo que ao final do
programa poderá chegar ao total
de R$ 2.100,00; faltaria, portanto,
R$ 500,00, se alcançado os índi-
ces de rentabilidade prevista no
acordo assinado. Caso contrário,
permaneceria uma diferença de
R$ 200,00”.

Mauri observa que o paga-
mento desta diferença deverá
ocorrer no inicio de 2012. “No mo-
mento o Itaú não agendou ne-
nhuma negociação sobre o tema”.

SS A Ú D EA Ú D E BB R A D E S C OR A D E S C O

Sindicato sugere novos credenciamentos

OOSindicato entregou ao Bra-
desco, durante a segunda

reunião para discutir o Saúde
Bradesco, no último dia 11 na sede
da Federação dos Bancários de SP
e MS, uma relação com 50 nomes
de profissionais de várias espe-
cialidades para credenciamento
nas cidades da base; entre elas, Es-
tiva Gerbi, Itapira, Campinas e
Americana. “Além disso, o Sindi-
cato cobrou credenciamentos de
mais médicos nas regiões de In-
daiatuba e São João da Boa Vista”,
destaca o diretor de Saúde, Gus-
tavo Frias. Segundo ele, o Sindi-
cato cobrou também esclareci-
mento sobre o credenciamento de
35 novos médicos – o plano aguar-
dava documentação - anunciado
na primeira reunião, em maio
último. Naquela ocasião, o banco
informou que 29 profissionais fo-
ram credenciados na base do Sin-
dicato (veja edição nº 1295). “O re-

presentante do Bradesco disse que
na próxima reunião vai apresen-
tar um balanço completo sobre os
novos credenciados na região de
Campinas”, observa o diretor Gus-
tavo.

Na terceira reunião, a ser agen-
dada, o banco concordou em dis-
cutir também o plano odontológi-

co (Dental Bradesco), que apre-
senta problemas como o Saúde
Bradesco. “Pedimos aos usuários
dos planos que nos informem so-
bre qualquer tipo de dificuldade,
problema. Pode ser via e-mail, te-
lefone ou diretamente com os di-
retores do Sindicato”, frisa Gus-
tavo.

Gustavo Frias, diretor de Saúde do Sindicato, entrega documento ao Bradesco,
na sede da FEEB SP e MS

CC A S S IA S S I

Diretores são eleitos para Conselho de Usuários

OOs diretores do sindicato, De-
borah Negrão de Campos (ti-

tular/reeleita) e José Vicente Via-
na (suplente) foram eleitos e em-
possados como representantes da

entidade no Conselho de Usuários
da Cassi Campinas, em Confe-
rência de Saúde realizada no úl-
timo dia 11, para o biênio 2011 a
2013.

“O conselheiro, dentre outras
atribuições, acolhe reivindica-
ções e sugestões dos participantes
e remete-as à CASSI. ”, destaca a
diretora Deborah.

Banco de Imagem/seebc



SANDÁLIA DE PRATA
e BANDA GOTCHA

animam 5ª Megafesta

Sandália de Prata: Samba-rock, Soul, Ga-
fieira, Jazz, Rap e Samba

Banda Gotcha: pop dos anos 80

Reserve o seu convite
até sexta, dia 19

AA5ª Megafesta dos Bancários será realizada no dia 27
(sábado) deste mês, no período das 12h às 19h, no

Clube. Para participar, o bancário sindicalizado deve reservar
o convite  até às 17h desta sexta-feira, dia 19. Acesse o site
do Sindicato (www.bancarioscampinas.org.br) e preen-
cha o formulário. Ou, então, envie os dados para o e-mail:
megafesta@bancarioscampinas.org.br. Informe na men-
sagem: nome do sindicalizado, banco, agência e telefone
para contato. Informar ainda dependentes cadastrados, que
participarão da Festa, e nome e idade do convidado, se for
o caso.
Convite: Nominal, intransferível e extensivo aos depen-
dentes cadastrados do bancário/aposentado sindicalizado. 
Cartela: Na apresentação do convite na portaria do Clu-
be, entregue 1 quilo de alimento (por pessoa), exceto sal.

Serão fornecidas cartelas para consumo. Sem custo algum. 
Bancário solteiro: tem direito a levar um acompanhante,
desde que informe previamente o sindicato (para inserção
do nome no convite). 
Convidado: R$ 35,00 (entrada e cartela). A reserva do con-
vite deve ser feita pelo bancário sindicalizado. O convite,
limitado a dois por bancário sindicalizado, não será ven-
dido na portaria do Clube.
Ação solidária – Os alimentos arrecadados serão doados
a entidades beneficentes.
Comemore o Dia do Bancário com sua família e colegas.
Transforme a Megafesta numa grande confraternização. Ha-
verá vários brinquedos, algodão doce e pipoca.
OBS: No dia 28, domingo, o Clube estará fechado para lim-
peza.

Gabriel Wickbold Divulgação


