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Pergunta – Minha esposa está
entrando no nono mês de gesta-
ção. Gostaria de saber se o ban-
co pode me demitir neste período.
Resposta – A Convenção Coleti-
va dos bancários, na cláusula
25ª, prevê que o bancário que se
tornar pai, estará em estabilidade
pelo período de 60 dias após o
nascimento do filho. Neste perío-
do, não poderá ocorrer demissão
sem justa causa.
“CLÁUSULA 25ª: Gozarão de
estabilidade provisória no em-
prego, salvo por motivo de justa
causa para demissão:
h) O pai, por 60 (sessenta) dias
após o nascimento do filho, des-
de que a certidão respectiva tenha
sido entregue ao banco no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, con-
tados do nascimento;”

Desta forma, antes do nasci-
mento do filho, não haverá esta-
bilidade de emprego ao bancário.
Apenas após o nascimento da
criança é que, observando-se o
prazo de 15 dias para apresenta-
ção da certidão de nascimento, o
bancário gozará da estabilidade
pelos 60 dias seguintes ao nas-
cimento.
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Clube revitalizado. Mais acessível; novos equipamentos

Fraldário

Jardim

Acima, playground com grama sintética; abaixo, quiosques

Ambulatório

Vestiário masculino

Acima, vestiário feminino; abaixo, sauna

OO
Clube dos Bancários, localizado no Jardim das Paineiras, em Campi-
nas, passou por uma ampla reforma entre os meses de junho e outu-
bro. Fechado parcialmente no período, o Clube hoje oferece rampas de

acesso aos vestiários e piscina, fraldário, ambulatório, playground com grama
sintética, sauna e vestiários reestilizados, renovação dos quiosques, novo es-
paço coberto da lanchonete, portões de isolamento das quadras, portão eletrônico
para acesso ao estacionamento e jardim em toda área comum. “O Clube foi to-
talmente revitalizado. Agora todas as dependências são de fácil acesso”, des-
taca a diretora de Patrimônio, Patrícia Bassanin Delgado.

Espaço coberto da lanchonete; campo com gramado sintético

Acima, sobrado onde estão localizados os vestiários, sanitários, sauna, ambulatório, fral-
dário e salas de jogos; abaixo rampa de acesso
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Mesa debate
jornada e PCR

AA jornada de 6h e o Plano de Carreira e Re-
muneração (PCR) foram os temas que ini-

ciaram os debates nas mesas temáticas previstas
na cláusula 48º do acordo aditivo com o Banco do
Brasil, no último dia 23, em Brasília. No que se re-
fere à jornada, os sindicatos apresentaram relatório
sobre as ações judiciais movidas em todas as ba-
ses sindicais do país, requerendo o pagamento da
7ª e 8ª horas, as de protesto de interrupção de pres-
crição e as de cumprimento da jornada e seus im-
pactos sobre o passivo trabalhista do banco. Os re-
presentantes do BB se limitaram em informar que
o tema será analisado. “Para quem prometeu so-
lucionar o problema depois da Campanha Nacio-
nal, a posição do banco na mesa foi completamente
evasiva. O BB tem que dizer qual a sua linha de
atuação”, observa o presidente do Sindicato e re-
presentante da Federação dos Bancários de SP e
MS na Comissão de Empresa dos Funcionários
(CEE), Jeferson Boava.
Asneg – A batalha judicial em defesa da jornada
de 6h para os Assistentes em Unidades de Ne-
gócios  A (Asnegs), vale lembrar, foi vencida pelo
Sindicato em primeira instância. A juíza Rita de Cás-
sia Scagliusi do Carmo, da 10ª Vara do Trabalho
de Campinas, em recente julgamento de ação co-
letiva ingressada pelo Sindicato, decidiu que a jor-
nada de trabalho dos Asnegs A é de 6 horas. In-
clusive condenou o BB a implantar a jornada de-
terminada, sob pena de multa diária. Como se tra-
ta de uma decisão em primeiro grau, o banco pode
recorrer. Quanto a ação do Asneg B, a 12ª Vara do
Trabalho de Campinas realizou audiência no últi-
mo dia 21 de novembro.
PCR - Quanto ao PCR, o debate na mesa realizada
no último dia 23, ficou centrado em questões como
o percentual de interstícios da carreira de antigui-
dade; inclusão da pontuação dos caixas e dos con-
gelados (B-0); e aceleração da progressão na car-
reira de mérito com alteração no prazo de promoção
de cada um dos quatro grupos de pontuação. 
Calendário - Aprovada em reunião realizada no úl-
timo dia 17, a CEE apresentou a proposta de ca-
lendário de discussões nas mesas temáticas. O ban-
co também não deu resposta conclusiva. A Co-
missão propõe retomada da mesa na semana de
5 a 9 de dezembro.

Acordo aprovado

RReunidos em assembleia na sede
do Sindicato, no último dia 24, os

funcionários do Banco Popular da Mu-
lher aprovaram o acordo coletivo de
trabalho. Entre outros direitos, o acor-
do estabelece reajuste de 12% no
piso, que passa para R$ 1.400,00.
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Júlio César Costa



NNesta quinta-feira, 1º de de-
zembro, comemora-se o Dia

Mundial de Combate a AIDS. Se-
gundo o Ministério da Saúde,
97% das pessoas têm consciência
que a camisinha é a melhor ma-
neira de se prevenir da Aids e de
outras DSTs (doenças sexual-
mente transmissíveis). Entre a
população jovem, no entanto, o
uso da camisinha não tem apre-
sentado a mesma proporção. A
Pesquisa de Comportamento, Ati-
tudes e Práticas Relacionadas às
DST e Aids (PCAP 2008) apontou
que, entre os jovens de 15 a 24
anos, o uso da camisinha cai de
61% na primeira relação para
50% nas relações sexuais com
parceiros casuais.
Unaids – Relatório divulgado na
semana passada pelo Unaids (Pro-

grama Conjunto das Nações Uni-
das sobre o HIV/Aids), aponta
que o Sistema Único de Saúde
(SUS) oferece tratamento anti-
rretroviral a praticamente 100%
(97%) dos brasileiros diagnosti-
cados com Aids. Segundo o
Unaids, o modelo brasileiro de
prevenção do HIV e assistência é
um dos melhores do mundo, so-
bretudo no tratamento a popula-
ções mais vulneráveis.
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Jornada de Luta no Itaú e Santander reivindica
acordo marco global, emprego e segurança

OOSindicato realizou no último
dia 24, em Campinas, mani-

festações em quatro agências do
Itaú e Santander como parte da
Jornada Internacional de Luta,
que aconteceu na semana passa-
da em vários países da América
Latina, para exigir respeito e em-
prego decente. Os bancários des-
sas duas instituições reivindicam
a assinatura de um acordo marco
global, a exemplo dos instru-
mentos já firmados com o Banco
do Brasil, Danske Bank (Alema-
nha), NAG (Austrália), Nordea
(Península Escandinava) e Bar-
clays África (Inglaterra), para ga-
rantir isonomia de direitos, salá-

rio e emprego.
Durante as manifestações, os

diretores do Sindicato distribui-
ram o jornal Rede Global Bancá-
ria ((editado pela Contraf-CUT,
UNI Américas Finanças e Coor-
denadora de Centrais Sindicais do
Cone Sul), que denuncia a utili-
zação de práticas antissindicais
contra direitos dos trabalhado-
res, desrespeitando normas da
Organização Internacional do Tra-
balho (OIT) e da Organização
para Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE). No
Itaú, que lucrou R$ 10,940 bilhões
de janeiro a setembro deste ano,
os bancários reivindicam tam-

bém participação nos lucros e re-
sultados, fim das metas abusivas
e assédio moral, e uma política in-
clusiva de contratação de mino-
rias, em escala internacional. No
Santander, onde 45% dos lucros
do grupo são originados na Amé-
rica Latina, os bancários cobram
ainda respeito ao direito de liber-
dade sindical, negociação coleti-
va e fim das perseguições e dis-
criminações. Para o presidente
do Sindicato, Jeferson Boava, “a
globalização, a internacionaliza-
ção do sistema financeiro, requer
uma dinâmica de luta em escala
global. Afinal, os problemas dos
trabalhadores se reproduzem em

todos os países; deixaram a esfe-
ra local, não estão circunscritos a
um país, cuja economia é desen-
volvida ou está em desenvolvi-
mento. O acordo global visa di-
reitos básicos para todos os ban-
cários ”. Diante da escalada de as-
saltos e ataques a caixas eletrôni-
cos, durante o protesto, o presi-
dente do Sindicato cobrou mais
segurança nas duas instituições e
mais contratações no Itaú.
Jornada nas agências: Itaú (Cos-
ta Aguiar e Glicério) – Santander
(Barão de Itapura e Campos Sales).
Nas demais agências dos dois
bancos, distribuição do jornal
Rede Global Bancária.

Itaú Costa Aguiar

Santander Campos Sales Itaú Glicério

Santander Barão de Itapura

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

Neutrogena Ultrasheer 55
(88 ml)

R$ 42,00 R$ 60,00

Minesol Actif 60 (50 mg) R$ 63,00 R$ 90,00

Episol 45 Oil free 120g R$ 74,50 R$ 106,42

Ansolar 30 (60g) R$ 55,00 R$  78,57

Loreal Expertise 60(120ml) R$ 38,00 R$ 54,29

Anthelios  xl 60 fluído/50ml R$ 69,20 R$ 98,86

Spectraban T c/ base 60g R$ 38,00 R$ 54,29

Photoderm 100
creme/40ml

R$ 66,00 R$ 94,29

Tudo em 2 vezes, sem juros: cheque 30/60 dias
Cartões Visa e Mastercard em 3 vezes
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Dia Mundial de Combate a AIDS Itaú não abre aos sábados
para renegociar dívidas

PP ressionado pelos sindicatos, o
Itaú suspendeu o Feirão de Re-

negociação aos sábados, conforme
anunciado. O atendimento de
clientes inadimplentes com dívi-
da superior a R$ 500 e com atra-
so entre 30 dias e 5 anos, aconte-
ceu na semana passada (de 21 a
25) e será repetido entre os dias 12
e 16 de dezembro, no período das
16 às 19h.

Cabe esclarecer que o atendi-
mento durante o Feirão, em algu-
mas agências (veja a relação em:
www.bancarioscampinas.org.br),

será prestado apenas pela área co-
mercial. E mais: as agências vão fi-
car fechadas. O cliente terá que
apresentar a carta de renegociação
da dívida ao vigilante para poder
entrar no banco. As horas extras
serão devidamente computadas e
pagas. “Ou seja, não podem ser
compensadas ou incluídas em
eventual de banco de horas. Qual-
quer problema denuncie ao Sin-
dicato”, observa o diretor do Sin-
dicato e integrante da COE (Co-
missão de Organização dos Em-
pregados, Mauri Sérgio.

Santander marca negociação

AApós três meses da entrega da
pauta de reivindicações, rea-

lizada no dia 30 de agosto, o San-
tander finalmente marcou nego-
ciação sobre a renovação do acor-
do aditivo à Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT) e do acordo re-
ferente ao Programa de Participa-
ção nos Resultados Santander
(PPRS). A primeira rodada acon-

tece nesta quinta-feira, dia 1º de
dezembro. Na pauta, garantia de
emprego, cinco dias de ausências
abonadas por ano, adiantamento
de um salário nas férias em dez
vezes sem juros, eleição dos re-
presentantes do SantanderPrevi e
Sanprev, e manutenção da assis-
tência médica para todos os apo-
sentados.

Dia 9, sorteio de TV e DVD

AAFarmácia do Sindicato irá
sortear no dia 9 de dezembro

um aparelho de TV LED 40’ Full
HD e um aparelho de DVD entre
os bancários sindicalizados titu-
lares. A cada R$ 30,00 em compra
efetuada até o dia 7 de dezembro,

o bancário receberá um cupom,
que deve ser preenchido e depo-
sitado em urna instalada na pró-
pria Farmácia. Deve ainda res-
ponder a seguinte pergunta Qual
farmácia completou 11 anos em 5
de agosto de 2011? Participe.

Agenda/Calendário 2012 – Na primeira quinzena de dezembro
o Sindicato irá distribuir Agenda e Calendário 2012 entre os ban-
cários sindicalizados. Aguarde.

Dia 2, doação de sangue no Sindicato

AAHemoclínica estará na sede
do Sindicato, nesta sexta-fei-

ra, dia 2 de dezembro, para cole-
ta de sangue, a exemplo do que

ocorreu no último dia 26 de agos-
to. Informações com o diretor
Eduardo: eduardo@bancarios-
campinas.org.br; ou 3731-2688.

Piano alemão
Vendo, marca F. Weber, ótimo estado,
móvel em Ébano. Valor: R$ 5.500,00.
Tratar com Rutiana. Fone: (19) 8808-
9946.

Apto no Bonfim
Vendo, 3 dormitórios, 2 garagens,
área de lazer completa. Contato: Ru-
bens. Fone: (19) 8153-1183.

Colchão de Mola
Vendo, solteiro, marca Epeda, pouco
uso. Medida: 0,78 x 1,88 – 25 cm altura.

R$ 200,00. Fone: (19) 8137-5848.
Quarto de bebê

Vendo, com berço, cama e cômoda. Va-
lor: R$ 1.400,00 em 2 vezes. Contato
com Claudenir/Erika. Fone: (19) 8186-
7551/7549.

Nintendo Wii
Vendo, pouquíssimo uso, com 1 con-
trole, 4 jogos: Wii Sports, Mario Kart
(com volante), South África (futebol) e
Clube Pinguim. R$ 500,00 à vista.
Fone: (19) 8137-5848.
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