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FEDERAÇÃO
Bancários SP e MS

Na contramão, Bradesco confirma

transferência de plataforma para matriz

SS A N T A N D E RA N T A N D E R

AA
gerente de Relações Sindicais do

Bradesco, Eduara Cavalheiro,

reunida com diretores do Sindicato no

último dia 11, confirmou a intenção do

Banco em transferir parte da Plata-

forma Operacional Corporate Cam-

pinas para a Matriz, na Cidade de

Deus, em Osasco. A gerente informou

ainda que não tem data definida para

a mudança, mas deve ocorrer até o fi-

nal deste ano. Segunda ela, a medida

vai atingir mais onze plataformas es-

palhadas pelo país.

Indagada sobre o fechamento de

postos de trabalho, a gerente garantiu

que não haverá demissão e os fun-

cionários que não forem transferi-

dos, serão realocados. “O Bradesco

está na contramão do sistema finan-

ceiro, dos grandes bancos. Enquanto

o Santander e Itaú instalam polos

tecnológicos, e o Banco do Brasil im-

planta uma superintendência estadual

na região de Campinas, o Bradesco

busca centralizar os serviços na Ma-

triz. Somos contra essa decisão. Dian-

te do impacto da medida sobre a vida

dos funcionários, é necessário abertura

de negociação”, avalia o presidente do

Sindicato, Jeferson Boava. Já o dire-

tor Lourival Rodrigues, destaca que a

intenção do Bradesco é equivocada.

“Processo parecido ocorreu recente-

mente com o Câmbio. O Sindicato ga-

rantiu que nenhum funcionário fosse

demitido. E quem foi transferido não

teve gasto com transporte. Agora, se-

gundo informações, o Banco está re-

vendo a mudança do Câmbio”.

Outros pontos

Após discussão sobre a transfe-

rência da Plataforma Operacional, os

diretores questionaram a gerente de

RH sobre três pontos: promoção, pla-

no de saúde e porta de segurança. 

Hoje, o funcionário assume a nova

função, mas o pagamento da promo-

ção é creditado com muito atraso; em

alguns casos, demora até um ano. A ge-

rente disse que o problema será nor-

malizado. Quanto ao Seguro Saúde e

Saúde Dental, o Sindicato cobrou

ampliação da rede de credenciados.

Cobrou ainda instalação de portas de

segurança com dispositivo detector de

metais nas agências, inclusive em

shoppings.

A gerente assumiu compromisso

em analisar as reivindicações do Sin-

dicato. Além do presidente Jeferson,

e do diretor Lourival, o diretor regio-

nal de Mogi Guaçu, Vagner Mortais,

participou da reunião com a gerente de

Relações Sindicais do Bradesco.

Superintendente debate polo com Sindicato, em Campinas

OOSuperintendente de Relações
Sindicais do Santander, Je-

rônimo dos Anjos, durante reunião
na sede do Sindicato no último dia
14, assumiu compromisso em dis-
cutir as futuras contratações para
o Polo Tecnológico, que está sendo
construído desde 2010 em área do
segundo parque da Companhia de
Desenvolvimento do Polo de Alta
Tecnologia de Campinas (Ciatec).
Jerônimo dos Anjos observou, no
entanto, que necessita de mais in-
formações para prosseguir o de-
bate com o Sindicato. A reunião do
dia 14 foi a segunda realizada,
praticamente, no período de um
mês; a primeira também ocorreu
na sede do Sindicato, no último

dia 17 de abril. “Abrimos um ca-
nal de negociação direta. O supe-
rintendente inclusive concordou

com reuniões periódicas para dis-
cutir temas específicos”, frisa o pre-
sidente do Sindicato, Jeferson Boa-

va. A próxima reunião será reali-
zada dentro de 15 dias.

Para o diretor do Sindicato,
André von Zuben, as reuniões são
importantes, fundamentais. “Cria-
mos um espaço onde poderemos
tratar de assuntos de nossa região.
Aproveito e conclamo os funcio-
nários a repassarem ao Sindicato
informações sobre os problemas
existentes nos locais de trabalho”,
destaca o diretor André.

Além do presidente Jeferson e
do diretor André, a reunião contou
com a participação dos diretores
Cristiano, Stela, Hamilton, Patrícia
e Fátima Domingues. Já o supe-
rintendente esteve acompanhado
dos assessores Fabiana e Marcos.

Júlio César Costa

Superintendente de Relações Sindicais do Santander reunido com diretores
do Sindicato, na sede

Diretores do Sindicato em reunião com a gerente de Relações Sindicais do
Bradesco, na sede

Júlio César Costa
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CC A M P A N H AA M P A N H A

Federação realiza encontros do BB e Caixa Federal

EEm preparação aos congressos
nacionais, a Federação dos

Bancários de SP e MS realizou na
última sexta-feira, dia 18, em Ca-
raguatatuba, encontros interesta-
duais dos funcionários do Banco
do Brasil e empregados da Caixa
Federal. Na pauta do BB, entre ou-
tros pontos, remuneração, pla-
nos de cargos e comissões, saúde
e segurança bancária.

No encontro da Caixa Federal,
discutiu-se jornada, contratação,
segurança bancária, saúde, dentre
outros itens. Já os congressos na-
cionais dos dois bancos públicos
serão realizados na mesma data e
cidade: dias 15, 16 e 17 de junho
em Guarulhos.

Campanha  nacional
A Federação dos Bancários rea-

liza no dia 22 de junho, em pre-

paração à Conferência Interesta-
dual de Bancários (anda sem data
definida), Encontro Regional de
Bancários (Erban), na cidade de
Santos; com a participação de di-
rigentes sindicais de Campinas,
São José dos Campos e Guaratin-
guetá.

O Erban de Santos será o quar-
to; o primeiro será na cidade de
Três Lagoas/MS (24/5), o segundo

em São José do Rio Preto (1º/6) e
o terceiro em Rio Claro (4/6). 

14ª Conferência
A Interestadual, vale destacar,

é preparatória ao 14º Conferência
Nacional dos Bancários, a ser rea-
lizada entre os dias 20 e 22 de ju-
lho em Curitiba, Paraná; fórum da
categoria que fecha a pauta de rei-
vindicações da Campanha Na-
cional 2012.

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

Sindicato quer caixas efetivos e
substitutos vinculados ao PSO

OOSuperintendente Regional do
Banco do Brasil ainda não

deu resposta à reivindicação do
Sindicato, apresentada em reunião
no último dia 7, sobre a vincula-
ção de todos os caixas efetivos e
substitutos à Plataforma de Su-
porte Operacional (PSO), que co-

meçou a ser implantada no início
deste mês de maio em Campinas.
O Sindicato reivindicou também
que todos os caixas efetivos co-
missionados sejam incluídos no
PSO, conforme o próprio banco ga-
rantiu durante a apresentação do
projeto de implantação. Jeferson

Boava, presidente do Sindicato,
destaca que durante a reunião rei-
vindicou ainda o aumento de cai-
xas em várias unidades. O presi-
dente lembra que a migração ao
PSO é opcional. Além de Jeferson,
participaram da reunião as dire-
toras Cida e Deborah.

Chapa 1 vence
eleição na Funcef

AAChapa 1/Movimento pela
Funcef venceu a eleição

para os conselhos Deliberativo
e Fiscal do fundo de pensão
dos empregados da Caixa Fe-
deral, realizada entre os dias 7
e 11 deste mês de maio. 

Apoiada pelo Sindicato, a
Chapa 1 obteve 12.936 votos de
aposentados e empregados da
ativa. O número representa
37,5% do total de 34.425 votos,
divididos entre as cinco chapas
concorrentes. Foram eleitos:
Antonio Luiz Fermino (titular)
e Marco Antonio de Oliveira
Moita (suplente) para o Con-
selho Deliberativo; e Regina
Maria de Costa Brito Pereira (ti-
tular) e Francisco Vagner Dan-
tas (suplente) para o Conselho
Fiscal.

PP R E V IR E V I :  E:  E L E I Ç Ã OL E I Ç Ã O

Diretora do Sindicato é candidata pela Chapa 6

TT ermina no próximo dia 29 as
eleições na Previ (fundo de

pensão dos funcionários do BB),
iniciadas no último dia 18. O
Sindicato apoia a Chapa 6 – Uni-
dade na Previ, que tem como
candidata ao Conselho Consulti-
vo Previ Futuro a diretora Deborah
Negrão de Campos. Os partici-
pantes da Previ elegem também os
representantes nos conselhos De-
liberativo, Fiscal e Consultivo
Plano de Benefícios 1.

Além de defender mais poder
aos participantes e maior inte-
gração, a Chapa 6 propõe:
Para o Plano 1 – aumento do teto
de benefícios para 100% da re-

muneração; redução do valor da
Parcela Previ; criação de novo
benefício baseado na PLR, que in-
clua contribuição do Banco, den-
tre outros pontos.
Para o Previ Futuro - Criação de
novo benefício baseado na PLR,
que inclua contribuição do banco;
ampliação dos empréstimos sim-
ples e financiamentos imobiliá-
rios; inclusão dos funcionários dos
bancos incorporados no Previ Fu-
turo; dentre outros pontos.

Diretora Deborah, presidente Jeferson
e Marcel em reunião no BB

Júlio César Costa
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Ti re  suas  dúv i das

Jur íd ico

Assalto:
abertura de CAT

Pergunta - Sou bancário e ocorreu
um assalto na agência em que tra-
balho. Gostaria de saber se posso
abrir um Comunicado de Acidente
de Trabalho (CAT) devido ao inci-
dente, pois desde então estou com
receio de entrar na agência. 
Resposta - Primeiramente, con-
vém ressaltar que acidente de tra-
balho é aquele que decorre do con-
trato de trabalho. Em outras pala-
vras, é todo aquele acidente que
existiu devido ao cargo funcional do
trabalhador.

Diante disto, entende-se que o
assalto à agência e, consequente-
mente, o assalto sofrido pelos ban-
cários, também é considerado aci-
dente de trabalho, podendo e de-
vendo ser notificado ao INSS, por
meio da emissão do Comunicado de
Acidente de Trabalho (CAT). 

Importante ressaltar que a com-
petência para verificar se há ou não
redução e/ou incapacidade laboral
do trabalhador após o trauma não é
do Banco, mas sim do INSS. Ou
seja, é indiferente que haja ou não
afastamento do trabalho do funcio-
nário, bastando o assalto para con-
figuração do acidente.

O Banco é responsável pela
emissão do documento, tendo o tra-
balhador o direito de imediatamen-
te procurar socorro médico para ve-
rificar eventual dano sofrido, seja ele
físico ou psicológico.

A CAT certamente será uma
forte evidência e instrumento de pro-
teção ao funcionário, caso este ne-
cessite posteriormente de acom-
panhamento médico para trata-
mento que decorra do estresse ou
trauma. Portanto, exija-o para sua
própria prevenção. Caso o empre-
gador se recuse a emitir o docu-
mento, procure o Sindicato.

Crivelli Advogados
Associados

Sindicato participa de ciclo de entrevistas com
estudantes de jornalismo da PUC Campinas

AAdiretora financeira do Sindi-
cato, Ana Stela, participou no

último dia 16 do Ciclo de Entre-
vistas sobre o Mundo do Trabalho,
organizado pelo professor da dis-
ciplina Jornalismo Sindical, do
Curso de Jornalismo da PUC Cam-
pinas, Carlos Gilberto Roldão.
Durante 1h30 (das 19h30 às 21h)
a diretora Stela respondeu per-
guntas sobre o tema “O imposto
sindical como financiador da es-
trutura sindical oficial”, formula-
das por um grupo de estudantes.
A diretora Gisele Paifer e o asses-
sor de imprensa, Jairo Gimenez,
também participaram do Ciclo,
que foi realizada em sala do Cen-
tro de Linguagem e Comunicação
(CLC).

Os diretores do Sindicato par-
ticipam de mais três entrevistas do
Ciclo: dia 23, às 10h: “Competiti-
vidade, custo Brasil e os direitos
dos trabalhadores”; dia 1º de ju-
nho, às 19h20, “O governo federal

e os direitos/interesses dos traba-
lhadores”; dia 8 de junho, às 10h,
“As novas propostas para a ter-
ceirização da força de trabalho”.

Ciclo: cotidiano sindical
Com a participação de diri-

gentes de sindicatos de trabalha-
dores da região de Campinas, o Ci-
clo tem como objetivo “instruir e

incentivar os futuros jornalistas a
escreverem e interpretarem cor-
retamente temáticas que com-
põem o cotidiano das entidades
sindicais representativas das di-
versas categorias profissionais e
das diferentes opiniões inerentes
ao movimento sindical brasileiro”,
esclarece o professor Roldão.

Entrevista concedida em sala do Centro de Linguagem e Comunicação (CLC),
na PUC Campinas

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

GT revisa Programa de Reabilitação Ocupacional

OOGT Saúde do Trabalhador da
Caixa Federal, formado por

representantes dos empregados e
da instituição financeira, promo-
veu detalhada revisão do Progra-
ma de Reabilitação Ocupacional
(PRO), em reunião realizada nos
dias 10 e 11 deste mês de maio, em
Brasília. Desde 2004, ano de im-
plantação do PRO, a Caixa Fede-
ral  realizou mudanças que re-
sultaram em 20 versões diferentes
da original. Foram alterações uni-
laterais, em desacordo com o com-
promisso assumido com as repre-
sentações dos empregados.

O PRO substituiu o programa
denominado PRT. A concepção
absorvida pelo PRO é a de que rea-
bilitação ocupacional requer aná-
lise prévia da condição para re-

torno ao trabalho do empregado
em final de licença-saúde. A aná-
lise é feita por equipe multiprofis-
sional composta, entre outros, por
médico, psicólogo e assistente so-
cial. Cada uma das 16 Gerências
de Pessoas (GIPES) existentes em
pontos distintos do país conta com
uma dessas equipes. São analisa-
das as condições de retorno em to-
dos os casos de licença por aci-
dente de trabalho. Quando se tra-
ta de licença por doença comum,
a análise ocorre apenas quando o
afastamento for por 180 dias ou
mais. 

No caso da condição do em-
pregado não ser considerada ideal
para o retorno ao trabalho, pro-
cede-se a readaptação do am-
biente de trabalho ou a sua trans-

ferência para outro posto de tra-
balho, sempre respeitando as suas
limitações. Não havendo resposta
satisfatória, reinicia-se o processo
em busca da reabilitação deseja-
da. Entre as mudanças promovi-
das pela Caixa no PRO desde
2004, houve apenas uma que não
pode ser admitida pelos repre-
sentantes dos empregados: a que
trata do prazo após o qual, em
caso de afastamento por doença
comum, torna-se necessária a
análise da condição do emprega-
do para retorno ao trabalho. A Cai-
xa Federal alterou o período de 90
para 180 dias. Os representantes
dos empregados no GT querem a
manutenção do prazo original-
mente previsto no programa (90
dias).                       Fonte: Contraf-CUT

Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para

jorbanc@bancarioscampinas.org.br

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 médio/mercado

Omeprazol 20 mg c/28 R$ 28,67 R$ 57,33

Ambroxol xpe ad. medl. R$ 12,05 R$ 18,54

Ossotrat - D 60 cpds R$ 32,77 R$ 50,41

Amidalin pastilha R$ 8,00 R$ 12,31

Pharmaton 30 cps R$ 43,41 R$ 57,88

Tudo em 2 vezes, sem juros: cheque 30/60 dias
Cartões Visa e Mastercard em 3 vezes

P L R / I RP L R / I R

Aviso: preços válidos até o dia 28 de maio de 2012

Adiada reunião entre
centrais e governo

AA reunião entre as centrais sin-
dicais e os ministros da Fa-

zenda, Guido Mantega, e da Se-
cretaria-Geral da Presidência da
República, Gilberto Carvalho, para
discutir a isenção de imposto de
renda sobre a PLR, marcada para
o último dia 16, foi novamente
adiada. A reunião estava agenda-
da para o último dia 8, mas foi
transferida para o dia 16 a pedido
dos representantes do governo fe-
deral. A cena se repetiu. Pior: ago-
ra não tem data marcada.

No dia 16 de março último, as
centrais se reuniram com o minis-
tro da Fazenda pela primeira vez.
Na ocasião, o ministro prometeu
resposta em 15 dias. Não deu. Nas
comemorações do 1º de maio o mi-
nistro Gilberto Carvalho disse que
o governo concorda em discutir
com as centrais sindicais a isenção
de parte do IRPF sobre a PLR. Vale
lembrar que no dia 1º de dezembro
do ano passado os sindicatos en-
tregaram ao presidente da Câma-
ra Federal, deputado Marco Maia
(PT-RS), documento com 220 mil
assinaturas pela alteração da Lei nº
10.101. Do total de adesões, 158 mil
assinaturas são de bancários de
todo Brasil; incluindo 3.349 cole-
tadas pelo Sindicato.

SS O L I D A R I E D A D EO L I D A R I E D A D E

Doação de sangue

AAHemoclínica estará na sede
do Sindicato no dia 22 de ju-

nho (sexta-feira), para 4º Campanha
de Doação de Sangue, a exemplo do
que ocorreu nos dias 26 de agosto
e 2 de dezembro do ano passado e
no último dia 16 de março. Mais in-
formações com o diretor Eduardo.
E-mail: eduardo@bancarioscam-
pinas.org.br; ou 3731-2688.

LL U AU A CC R E S C E N T ER E S C E N T E

Caminhada dia 2

NNo dia 2 de junho (sábado) será
realizada a Caminhada da Lua

Crescente. Percurso: 14 km. Saída:
Feijão com Tranqueira, às 18h, em
direção ao Bar do Vicentão na Fa-
zenda Santa Maria (9109-9289),
onde o participante poderá degus-
tar as conhecidas porções. A ca-
minhada não será realizada em
caso de chuva. Informações com o
diretor Eduardo (3731-2688).

AA M E R I C A N AM E R I C A N A

AA subsede do Sindicato em
Americana realiza no dia 2 de

junho Torneio de Futebol Soçaite.
As inscrições devem ser feitas

no período de 14 a 25 deste mês,
na subsede. Informações: (19)
3406-7869. Ou fale com o diretor
regional José  Carlos.

Subsede realiza
torneio de Soçaite

Subsede promove
Torneio de Truco

AA subsede do Sindicato em
Indaiatuba promove no

dia 16 de junho, na chácara
João Lourenço, Torneio de Tru-
co. As inscrições devem ser fei-
tas com diretor regional, Jacó
dos Santos Bastos, até o dia 11
de junho. Fone: (19) 9883-7779.
Após o Torneio, churrasco de
confraternização.

Cabe lembrar que o Torneio
é exclusivo dos bancários sin-
dicalizados de Indaiatuba, Elias
Fausto, Monte-Mor e Viracopos.

II N D A I A T U B AN D A I A T U B A

Classibancários
Apto na Vila Industrial

Vendo, 3 dormitórios, 7º andar, vários armários,
próximo ao Centro de Campinas. Valor: R$
235.000,00. Aceito financiamento. Tratar com
Irani. Fone: (19) 9144-0379.

Apto no Nova Europa
Vendo, 3 dormitórios, 1 suíte, sala dois ambien-
tes, com sacada, 2 banheiros, cozinha america-
na, piso frio, com kit acabamento no valor de R$
9 mil, uma vaga, excelente localização, lazer com-
pleto, próximo ao supermercado e shopping.
Valor: R$ 212.000,00. Tratar com Leila. Fone: (19)
8126-6256.

Divido apto
No Bonfim, sexo feminino, quarto individual, mo-
biliado, academia, segurança 24h, preferencia por
pessoa do setor bancário. Tratar com Valdete. Fone:
(11) 9792-6384. valdetepuglia@ig.com.br.

Apto Vila Nova
Vendo, próximo à Lagoa do Taquaral, dois quar-
tos com armários, cozinha, banheiro e sala. R$
230 mil. Tratar com Danilo. Fone: (19) 9721-1675.

Apto no Cambui
Vendo, 1 dormitório, 53m2, reformado. Aceito fi-
nanciamento. Valor: R$ 150 mil. Tratar com Lima.
Fone: (19) 9347-7660.

Casa em condomínio
Alugo, dois dormitórios, AE privativa, AL com pis-
cina e churrasqueira, uma vaga, Parque Prado. R$
1.200,00. Tratar com Diego. Fone: (19) 9403-5477.

Terreno no Jambeiro
Vendo, esquina. Tratar pelo fone: (19) 9692-
7974.

Audi A3 1.8 Turbo
Vendo, ano 1999/99, completo, preto, teto solar,
rodas aro 17, com 79 mil km. R$ 21 mil. Tratar com
Lúcia. Fone: (19) 9775-8408.

Honda Civic
Vendo, 2010, banco de couro, automático, prata,
30 mil km, com garantia. R$ 55 mil. Tratar com Otto.
Fone: (19) 9751-1215 ou 3387-3215.

Polo Hatch 2010
Vendo, 4 portas, preto, flex completo. R$ 35.600,00.
Fone: (19) 8138-9934.

Citroen C4 Pallas
Vendo, 2010, preto, 2.0, mecânico, 45 mil km, Flex.
Valor: R$ 43 mil. Conservado. Revisado na con-
cessionária. Garantia até 2012 ou 100 mil km. Tra-
tar com Rita. Fone: (19) 9648-6698.

Clínica da Mão

BB ancário sindicalizado tem des-

conto de 75% em consulta e

50% em qualquer procedimento.

Endereço.: Av. Anchieta, 884,

Cambuí, Campinas Fone: (19)

3232-0609 e 3235-374. E-mail:

clinicamao@clinicamao.com.br

CC O N V Ê N I OO N V Ê N I O CC L U B EL U B E

Feijoada dia 3 de junho

AA lanchonete do Clube dos Ban-
cários vai servir no dia 3 de

junho uma suculenta Feijoada,
com música ao vivo. A reserva do
convite deve ser feita até o dia 30
deste mês, com Zenaide (fone:
3294-2532 ou 9115-7257). Preço:
R$ 17,90.

Júlio César Costa


