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FEDERAÇÃO
Bancários SP e MS

Bancários do Itaú param contra demissões
De janeiro a abril foram demitidos 110 funcionários na região de Campinas

SS ob a coordenação do Sindi-
cato, bancários de 12 agências

do Itaú paralisaram os serviços na
área central e em cinco bairros de
Campinas, no último dia 23, em
protesto contra as demissões. Du-
rante a manifestação, no Dia Na-
cional de Luta, os diretores do Sin-
dicato distribuíram o “Jornal da
Contraf”, específico sobre o fe-
chamento de postos de trabalho
promovido pelas famílias Setubal,
Vilella e Moreira Salles em todas
as unidades do Itaú instaladas no
país. Em Campinas e Região, fo-
ram demitidos 110 funcionários
nos quatro primeiros meses des-
te ano; no mesmo período de
2011, foram demitidos 29 fun-
cionários; um crescimento de
280%. De janeiro a abril deste ano,

o número de demissões se equi-
vale praticamente ao número final
de 2011, que totalizou 139 de-
missões na região de Campinas.

O patrocinador da Seleção Bra-
sileira de Futebol, que recente-
mente lançou uma campanha pu-
blicitária onde convoca todos os
brasileiros com o mote “Vamos jo-
gar bola”, na verdade está pisan-
do na pelota. Apesar de lucrar R$
3,4 bilhões no primeiro trimestre
deste ano, o Itaú fechou 1.964 pos-
tos de trabalho no mesmo perío-
do.

Segundo dados do Diesse (De-
partamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômi-
cos), o Itaú tinha 104.022 funcio-
nários em março de 2011, dimi-
nuiu para 98.258 em dezembro úl-

timo e reduziu para 96.258 em
março deste ano.

Para o vice-presidente do Sin-
dicato, Mauri Sérgio, é preciso in-
tensificar a mobilização em defe-
sa do emprego. “Nossa jornada
não começou e nem terminou no
dia 23 de maio. Com a incorpo-
ração do Unibanco finalizada, o
Itaú iniciou uma onda de demis-
sões. Os sindicatos reagiram com
mobilização”.

O diretor do Sindicato lembra
que no dia 24 de novembro do ano
passado foi realizada a Jornada In-
ternacional de Luta em Defesa do
Emprego em vários países da
América Latina - Campinas par-
ticipou. No dia 21 de dezembro do
ano passado, manifestações em 10
agências da área central de Cam-

pinas. Cabe destacar, o Dia de Luta
foi aprovado no Encontro de Di-
rigentes Sindicais do Itaú, reali-
zado entre os dias 13 e 15 de de-
zembro de 2011. “A bandeira prio-
ritária definida pelo Encontro foi
a defesa do emprego. De lá para
cá, os sindicatos têm insistido
em negociar com o Itaú o fim das
demissões. Para suspender esse
processo, no entanto, é funda-
mental pressionar o Banco, am-
pliar ainda mais a mobilização”,
frisa Mauri Sérgio.

Quem
parou

Agências: Centro, Glicério, Je-
quitibás, Nova Glicério, Senador
Saraiva, Largo do Rosário, Fó-
rum, Bonfim, Barão de Itapura, Ta-
quaral, Moraes Sales e Saudade.

Paralisação em 12 agências, em Campinas Sindicato denuncia fechamento de postos de trabalho

Cadê a PCR?

Em entrevista à revista Você S/A
(edição 167/maio 12), o presi-

dente do Itaú, Roberto Setubal, dis-
se que o desafio atual é retornar o
nível de eficiência anterior à fusão
com o Unibanco.

Segundo ele, a integração dos
dois bancos terminou no final de

2011. O presidente do Itaú disse
ainda que “procuro também ouvir
bastante”. 

Não é o que parece. Com a en-
trada do novo diretor de Recursos
Humanos, Marcelo Orticelli, a ne-
gociação com os sindicatos sobre
a PCR e bolsa de estudo, entre ou-

tros pontos, mudou do dia 26 de
março para o dia 23 de abril. Po-
rém, sem avanço algum; as ques-
tões ainda estão abertas. Até quan-
do? E mais: apesar de pintar que
a situação está tudo ‘azul’, a casa
arrumada, os cortes de funcioná-
rios permanecem. 

Quadro de demissões

Mês
Demitidos

2011
Demitidos

2012

Janeiro 8 33

Fevereiro 4 23

Março 6 22

Abril 11 32

Total 29 110

Demitidos em 2011 = 139

Júlio César Costa
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Caixa Federal promete novas contratações a partir de junho

AACaixa Federal prometeu, du-
rante rodada de negociação

com os sindicatos no último dia
24, realizar uma força-tarefa para
intensificar a contratação de no-
vos empregados a partir de junho.
Os sindicatos exigiram a elevação
do quadro para 92 mil emprega-
dos, conforme prevê o aditivo à
Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT). No final de 2011, esse ob-
jetivo de 92 mil empregados im-
plicava em cinco mil novas con-
tratações, número que ainda está
longe de ser atingido.

Na rodada discutiu-se também
o Sipon, promoção por mérito,
Ret/PV e trabalho aos sábados, do-
mingos e feriados. 
Sipon – Os sindicatos cobraram
agilidade na solução dos proble-
mas no funcionamento do login
único e condenaram a utilização

do sistema de ponto para registro
de horas negativas. Para os sindi-
catos, o registro de hora negativa
significa fazer com que o empre-
gado fique em dívida com a em-
presa e se sujeite a fazer o paga-
mento conforme a conveniência
do gestor. Os representantes da
Caixa Federal ficaram de apre-
sentar resposta sobre as horas
negativas até a próxima rodada de
negociação. Quanto ao login úni-
co, a Caixa Federal informou que
a área de tecnologia está provi-
denciando as adaptações neces-
sárias e que, em breve, voltará a
funcionar.
Promoção por mérito - Na dis-
cussão sobre as regras da avalia-
ção para promoção por mérito
no ano base 2012 – debatida pela
Comissão Paritária do Plano de
Cargos e Salários (PCS) nos dias

22 e 23 últimos - a Caixa Federal
criou impasse ao insistir na exi-
gência de que o empregado com-
plete 365 dias de empresa para ter
direito a participar do processo.
Os sindicatos defenderam a regra
que vigorou nos últimos anos,
de 180 dias como prazo mínimo
para que o empregado possa ser
avaliado e promovido. “Os em-
pregados não aceitam cortes de di-
reitos. Qualquer tentativa de im-
plantação unilateral terá pronta
resposta”, avisa o diretor do Sin-
dicato, Gabriel Musso, represen-
tante da Federação dos Bancários
de SP e MS na negociação. Além
da rodada do dia 24, Gabriel par-
ticipou da reunião da Comissão
Paritária do PCS.
Ret/PV - Os problemas apontados
pelos sindicatos foram a manu-
tenção das rotinas inadequadas e

o excesso de trabalho. A Caixa Fe-
deral reconheceu a carência de
pessoal e disse que já ocorreram
contratações, mas não em quan-
tidade suficiente para suprir se-
quer as 418 vagas com as quais ha-
via se comprometido.

Trabalho em
final de semana

Os sindicatos condenaram a
convocação para o trabalho no dia
12 de maio último, medida que
consideraram mera peça de mar-
keting da Caixa Federal (em Cam-
pinas a Caixa Federal não abriu).
Exigiram pagamento de todas as
horas decorrentes de tal iniciati-
va e cobraram também respeito à
jornada e ao pagamento de todas
as horas extras praticadas nos
feirões, independente das fun-
ções dos empregados que foram
convocados para o trabalho. 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS

DE CAMPINAS E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da entidade supra, no uso das suas atribuições
que lhe conferem o estatuto e a legislação sindical, convo-
ca os senhores associados desta Entidade, quites e em con-
dições de votar, para participarem da Assembléia Geral Or-
dinária a realizar-se no próximo dia 04 de junho de 2012,
às 18h00, em primeira convocação, caso não haja a presença
mínima de 2/3 dos associados em segunda convocação às
18h30, com qualquer número de associados presentes, à
Rua Ferreira Penteado, 460, nesta cidade, a fim de delibe-
rarem sobre as seguintes matérias da Ordem do Dia:
a) Prestação de contas do exercício de 2011;
b) Leitura, discussão, e votação do balanço referente ao exer-
cício de 2011, instruídas com parecer do Conselho Fiscal.

Campinas, 26 de maio de 2012.
JEFERSON RUBENS BOAVA

Presidente

Edital publicado no jornal Folha de S. Paulo, edição
de 26/05/2012

P U C  CP U C  C A M P I N A SA M P I N A S

Estudantes de jornalismo
entrevistam diretor do Sindicato

OOdiretor do Sindicato, André
von Zuben, participou no úl-

timo dia 23 do Ciclo de Entrevis-
tas sobre o Mundo do Trabalho, or-
ganizado pelo professor da disci-
plina Jornalismo Sindical, do Cur-
so de Jornalismo da PUC Campi-
nas, Carlos Gilberto Roldão.

André respondeu perguntas so-
bre o seguinte tema: “Competiti-
vidade, custo Brasil e os direitos
dos trabalhadores”; no último dia
16, durante a primeira entrevista
com diretores do Sindicato, Ana
Stela respondeu sobre o tema “O
imposto sindical como financiador
da estrutura sindical oficial”.

Os diretores do Sindicato par-
ticipam de mais duas entrevistas
do Ciclo, realizado em sala do

Centro de Linguagem e Comuni-
cação (CLC): 

No dia 1º de junho, às 19h20,
“O governo federal e os direitos/in-

teresses dos trabalhadores”; dia 8
de junho, às 10h, “As novas pro-
postas para a terceirização da
força de trabalho”.

André von Zuben durante entrevista coletiva

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

Assembleia de prestação de contas

OOSindicato realiza no dia 4 de junho, na sede, às 18h30, assembleia de prestação de contas. Partici-
pe da discussão e votação do balanço de 2011.

Roberto Mercury
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Ti re  suas  dúv i das

Jur íd ico

Licença paternidade e
estabilidade no emprego

Pergunta: Há muito tempo trabalho como
bancário e constato que minhas colegas,
durante o período de gestação e após o
nascimento de seu filho, tornam-se por-
tadoras de estabilidade provisória no em-
prego. Em decorrência disso, gostaria de
saber se a legislação prevê alguma ga-
rantia de emprego também ao genitor?
Resposta: A Constituição Federal prevê
a licença paternidade pelo prazo de 5 (cin-
co) dias, a partir do nascimento do filho,
ou seja, a legislação atualmente somen-
te protege o genitor durante este período.
Cabe esclarecer que para todos os tra-
balhadores, independente da categoria
profissional, tramita no Congresso Na-
cional (Projeto de Lei nº. 666/2007) o au-
mento da licença paternidade para 15
(quinze) dias, além de estabilidade no em-
prego pelo prazo de 30 (trinta) dias, mas
por ora, tal projeto ainda não foi aprova-
do.

Em contrapartida, para os bancários,
além dos cinco dias de licença paternidade
contida na Constituição Federal, a Con-
venção Coletiva da categoria, prevê es-
tabilidade ao pai pelo período de 60 (ses-
senta) dias, conforme previsão em sua
cláusula vigésima quinta, alínea “h”, des-
de que preenchidos certos requisitos. Ve-
jamos a transcrição da cláusula mencio-
nada:
“Gozação de estabilidade provisória no
emprego, salvo por motivo de justa causa
para demissão: (...)
h) pai: O pai, por 60 (sessenta) dias após
o nascimento do filho, desde que a certi-
dão respectiva tenha sido entregue no ban-
co no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
contados do nascimento;”

Frise-se que a estabilidade prevista na
norma coletiva não protege o bancário de
eventual dispensa por justa causa ou na
hipótese do pai não apresentar certidão de
nascimento do filho, no prazo máximo de
15 (quinze) dias, contados do nascimen-
to.

Desta forma, para a categoria bancá-
ria, fruto de sua luta sindical, pelo prazo
de 60 (dias) é prevista estabilidade provi-
sória ao emprego em decorrência da pa-
ternidade, desde que preenchidos os re-
quisitos acima.

Lembre-se bancário, na hipótese do
banco descumprir seu direito previsto na
norma coletiva, denuncie tal fato ao sin-
dicato, que serão tomadas as providências
administrativas e judiciais contra o banco.

Crivelli Advogados
Associados

Sindicatos cobram fim das metas individuais

Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para

jorbanc@bancarioscampinas.org.br

DDurante reunião do Grupo de
Trabalho de Condições de

Trabalho, no último dia 24, os re-
presentantes dos sindicatos co-
braram do Santander o fim das
metas individuais e dos funcio-
nários da área operacional. 

Os sindicatos levantaram ain-
da os seguintes problemas: desvio
de função (coordenadores exer-

cendo atividade de caixa), traba-
lho fora do expediente e do local
de trabalho (abertura de conta
universitária) e fechamento de
centros operacionais. “Quanto
aos COs, os representantes do
Santander informaram que ainda
não aprofundaram estudo sobre o
setor. Destacaram, no entanto,
que está ocorrendo uma reade-

quação. Em função disso, será
realizada reunião com o setor
para compreender as alterações.
Posteriormente, retomam o de-
bate com os sindicatos”, esclare-
ce o diretor do Sindicato e repre-
sentante da Federação dos Ban-
cários de São Paulo e Mato Gros-
so do Sul no Grupo de Trabalho,
Cristiano Meibach.

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

Encontro preparatório ao 23º Congresso

EEm preparação ao 23º Con-
gresso Nacional, que aconte-

ce entre os dias 15 e 17 de junho
em Guarulhos, o Sindicato reali-
za nesta quarta-feira, dia 30, En-
contro com Funcionários do Ban-
co do Brasil de Campinas e Região,
às 18h30, na sede. Após debate so-
bre a pauta do Congresso e das re-
soluções do Encontro Interestadual
realizado pela Federação dos Ban-
cários de SP e MS no último dia
18, em Caraguatatuba, os partici-

pantes do Encontro da base do
Sindicato elegem os delegados ao
Congresso Nacional.

Campanha Nacional
A Federação dos Bancários rea-

liza no dia 22 de junho, em pre-
paração à Conferência Interesta-
dual de Bancários (ainda 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
quarto; o primeiro foi realizado no
último dia 24 na cidade de Três La-
goas/MS, o segundo será em São
José do Rio Preto (1º/6) e o tercei-
ro em Rio Claro (4/6).

A Interestadual, vale destacar,
é preparatória ao 14º Conferência
Nacional dos Bancários, a ser
realizada entre os dias 20 e 22 de
julho em Curitiba (PR); fórum da
categoria que fecha a pauta de rei-
vindicações da Campanha 2012.

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

Regional preparatório ao 28º Conecef

AAFederação dos Bancários de
SP e MS realiza Congresso

Regional dos Empregados da Cai-
xa Federal no dia 2 de junho, na

sede do Sindicato, para debater as
propostas a serem apresentadas no
28º Conecef e eleger os delegados.
O Regional, aberto a todos os em-

pregados, terá início às 10h. O 28º
Conecef será realizado entre os
dias 15 e 17 de junho, em Guaru-
lhos.

C U TC U T

Sindicato participa de Congresso Estadual

OO s diretores do Sindicato Doni-
zetti, Daniel, Cristiano, Louri-

val, Patrícia e Vera participaram do
13º Congresso Estadual da CUT, rea-
lizado em Serra Negra entre os
dias 16 a 19 de maio. No temário do
Congresso, que contou com a par-
ticipação de 826 delegados (498 ho-
mens e 328 mulheres), conjuntura
nacional/estadual, balanço de man-
dato, estratégia, plano de lutas, e
eleição da Executiva, direção e
Conselho Fiscal.

O diretor Donizetti foi reeleito
para Conselho Fiscal. Os delegados
da base do Sindicato foram eleitos
em assembleia realizada no último
dia 18 de abril.

Concut
Entre os dias 9 e 13 de julho será

realizado no 11º Congresso Nacio-
nal da CUT, em São Paulo. Delega-

dos eleitos na mesma assembleia do
dia 18 de abril: Donizetti, Cristiano,
Lourival e Vera (titulares); e Daniel
(suplente).

Delegados da base do Sindicato

BI/seebc



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

Rinosoro 30 ml gotas R$  6,47 R$ 8,62

Melagrião xpe 150 ml R$ 12,24 R$ 17,49

Cebion 1g 10 cpds EFV R$ 8,89 R$ 11,85

Redoxon EFV 1gr LAR R$ 8,58 R$ 11,44

Resfenol 20 caps R$ 20,63 R$ 31,74

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

Aviso: preços válidos até o dia 4 de junho de 2012

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

Subsede promove Torneio de Truco

Asubsede do Sindicato em In-
daiatuba promove no dia 16

de junho, na chácara João Lou-
renço, Torneio de Truco. As ins-
crições devem ser feitas com di-
retor regional, Jacó dos Santos
Bastos, até o dia 11 de junho.
Fone: (19) 9883-7779. Após o
Torneio, churrasco de confrater-
nização.

Cabe lembrar que o Torneio é
exclusivo dos bancários sindica-
lizados de Indaiatuba, Elias Faus-
to, Monte-Mor e Viracopos.

CC L U B EL U B E

Feijoada dia 3 Caminhada dia 2

AA lanchonete do Clube dos Bancários serve
neste domingo, dia 3 de junho, uma sucu-

lenta Feijoada, com música ao vivo. A reserva
do convite deve ser feita até o dia 30, com Ze-
naide (fone: 3294-2532 ou 9115-7257). Preço:
R$ 17,90.

NN este sábado, dia 2 de junho, será realizada a Ca-
minhada da Lua Crescente. Percurso: 14 km.

Saída: Feijão com Tranqueira, às 18h, em direção ao
Bar do Vicentão na Fazenda Santa Maria (fones:
9109-9289), onde o participante poderá degustar as
conhecidas porções. A caminhada não será realizada
em caso de chuva. Informações com o diretor
Eduardo Gomez (3731-2688).

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

Festa Junina
na AABB

2 de Junho (sábado)
A partir das 16h

Barracas típicas
e música ao vivo

Entrada franca para associa-
do e funcionário do BB, me-
diante identidade funcional.
Não sócio: R$ 5,00
Endereço: Rua Rachid Elias
Zakia, 181, Jardim das Painei-
ras, próximo ao Clube dos Ban-
cários.

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 junho

(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 últi-
mo dia 16 de março. Mais informações
com o diretor Eduardo. E-mail: eduar-
do@bancarioscampinas.org.br; ou
3731-2688.

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 am-
bientes, com sacada, 2 banheiros, cozinha ame-
ricana, piso frio, com kit acabamento no valor
de R$ 9 mil, uma vaga, excelente localização,
lazer completo, próximo ao supermercado e
shopping. Valor: R$ 212.000,00. Tratar com Lei-
la. 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 Val-
dete.Telefone: (11) 9792-6384. valdetepu-
glia@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
financiamento. Valor: R$ 150 mil. Tratar com
Lima. Fone: (19) 9347-7660.

Casa em condomínio
Alugo, dois dormitórios, AE privativa, AL com
piscina e churrasqueira, uma vaga, Parque Pra-
do. 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 so-
lar, rodas aro 17, com 79 mil km. R$ 21 mil. Tra-
tar com Lúcia. Fone: (19) 9775-8408.

Honda Civic
Vendo, 2010, banco de couro, automático,
prata, 30 mil km, com garantia. R$ 55 mil. Tra-
tar 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 concessionária. Garantia até 2012 ou 100
mil km. Tratar com Rita. Fone: (19) 9648-6698.

Júlio César Costa


