
Sind ica to  dos  Bancár ios  de  Campinas  e  Reg ião  -  www.bancar ioscampinas.o rg .b r  -  Facebook.com/Bancarioscps - Twitter.com/Bancarioscps - 13 /02 /2017  -  N º 1 5 0 3

FEDERAÇÃO
Bancários SP e MS

TT O R R EO R R E SS A N T A N D E RA N T A N D E R

Seminário debate reforma
da PREVIDÊNCIA SOCIAL

AA reforma da Previdência Social,
proposta pelo governo fede-

ral, será debatida em seminário a ser
realizado nesta quinta-feira (16), às
19h, na sede do Sindicato.

Organizado pela Federação dos
Bancários de SP e MS e pelo Sin-
dicato, o seminário terá a partici-
pação de duas palestrantes: a so-
cióloga Maria Lúcia Teixeira, pro-
fessora associada da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) es-

pecializada em políticas públicas,
e Denise Lobato Gentil, professora
do Instituto de Economia da UFRJ.

PEC 287
Em tramitação no Congresso

Nacional desde o início de dezem-
bro do ano passado, a Proposta de
Emenda Constitucional (PEC nº
287) altera várias regras referentes
aos benefícios dos trabalhadores
dos setores privado e público. Para
o Departamento Intersindical de Es-

tatística e Estudos Socioeconômicos
(Dieese), em Nota Técnica nº 168,
de janeiro último, a PEC 287 “coloca
em risco a Previdência Social e toda
a estrutura de proteção social cons-
truída a partir da Constituição de
1988”. Em outros termos, fragiliza
a Previdência Social. 

Mudanças
Entre as mudanças, a PEC 287

propõe extinguir a aposentadoria
por tempo de contribuição; estabe-

lecer uma idade mínima única para
aposentadoria (aos 65 anos) para
praticamente todo o conjunto dos
trabalhadores (urbanos e rurais;
do setor público e do privado; pro-
fessores; homens e mulheres); mu-
dança no cálculo e redução do va-
lor dos benefícios previdenciários
em geral. Para o Dieese, em sua ci-
tada Nota Técnica, a reforma pro-
posta “promove a minimização da
Previdência Pública”.

Ato em defesa da assembleia de participantes do
Banesprev e sétima vaga no Conselho Deliberativo

MMais de 250 pessoas, entre di-
rigentes sindicais e funcioná-

rios do Santander, participaram do
ato em defesa da assembleia de par-
ticipantes, como fórum de decisão,
e da sétima vaga no Conselho De-
liberativo do fundo de pensão, que
pertencia ao DIREP (Diretor Repre-

sentante dos Funcionários), reali-
zado no último dia 8.

Convocado pelos sindicatos, as-
sociações de banespianos, federa-
ções e Contraf-CUT, o ato aconteceu
em frente a Torre Santander, em São
Paulo, onde está localizada a matriz
do banco espanhol. Da base do

Sindicato, além da presidente Ste-
la e dos diretores Hamilton e Mar-
celino, o ato contou com vários
participantes.

A realização do ato foi aprovada
em assembleia extraordinária do Ba-
nesprev, ocorrida no dia 28 de ja-
neiro último, em São Paulo. Os

mais 1.600 participantes rejeita-
ram a proposta apresentada pelo
Santander, que previa o fim da as-
sembleia de participantes e da sé-
tima vaga do Conselho Deliberativo.
Os participantes do Banesprev que-
rem que a sétima vaga no CD seja
eletiva.

Dia 16, na sede do Sindicato, às 19h

Presidente Stela durante ato no Santander Ato em frente a Torre Santander
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Sindicato orienta empregado a não aderir
ao PDVE da Caixa Federal, neste momento

OOSindicato orienta os emprega-
dos da Caixa Federal, que reú-

nem as condições exigidas, a não
aderir ao Programa de Desliga-
mento Voluntário Extraordinário
(PDVE), neste momento. Afinal, ao
assinar o termo de adesão os em-
pregados aceitam, integralmente, a
cláusula 3ª do regulamento do
PDVE, que prevê a quitação plena
e geral de qualquer direito.

Apesar de nula na atual juris-
prudência dos tribunais, a cláusu-
la de quitação representa ameaça
aos direitos do empregado. Diante
desse risco e de outras cláusulas
com redação duvidosa, inseridas no

termo de adesão do PDVE sem ne-
gociação com os representantes
dos empregados, os sindicatos so-
licitaram à Caixa Federal a imedia-
ta abertura de negociação; na pau-
ta, retirada da cláusula de quitação
de direitos e alteração do teor de ou-
tras. Em resumo, neste momento,
não faça adesão ao PDVE. Aguarde
o resultado da negociação.

Cláusula 3ª: íntegra
Parágrafo Primeiro – Neste ato o (a)
empregado (a) uma vez recebendo a im-
portância em moeda corrente do país
nesta data, bem como assinando este
termo, dá a CAIXA, plena e geral qui-
tação, para nada mais reclamar em épo-

ca alguma, seja a que título for, em re-
lação aos direitos ou obrigações pre-
sentes ou futuras, em se tratando não
somente do mencionado Contrato de
Trabalho, mas também de todo período
que ficou para trás da data deste termo.

PDVE
Lançado no último dia 6, depois

da aprovação dos ministérios do
Planejamento e Fazenda, o PDVE
prevê indenização de “10 remune-
rações base do empregado, limita-
do ao valor de R$ 500 mil, consi-
derando como referência a data de
31 de janeiro deste ano”. O período
de desligamento será entre os dias
14 deste mês de fevereiro a 8 de

março. Aberta no último dia 7, a
adesão se encerra no próximo dia
20.

De acordo com circular interna,
estão aptos a aderir ao PDVE os em-
pregados aposentados pelo INSS até
a data do desligamento ou que reú-
nem condições de aposentar até o
dia 30 de junho deste ano com, no
mínimo, 15 anos de “efetivo exer-
cício” de trabalho na Caixa Federal;
e “com adicional de incorporação de
função de confiança/cargo em co-
missão/função gratificada até a data
de desligamento (sem exigência de
tempo mínimo de efetivo exercício
na Caixa)”.

GG R U P OR U P O D ED E TT R A B A L H OR A B A L H O

Comando e Fenaban discutem requalificação e realocação

OOComando Nacional dos Ban-
cários e a Fenaban retomaram

no último dia 8 o debate dos temas
do Grupo de Trabalho Bipartite de
Requalificação e Realocação Pro-
fissional, na capital paulista. Con-
quistado da Campanha Nacional
2016, o GT discute critérios para a
construção de centros de requalifi-
cação e realocação de funcionários,
conforme prevê a cláusula 63ª da
Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT). A presidente do Sindicato,
Stela, participou da reunião.

A Fenaban apresentou docu-
mento com as ações desenvolvidas
pelos bancos visando requalificar os
funcionários para um novo am-
biente tecnológico e organizacional,
conforme solicitação dos sindicatos
na primeira reunião do GT, reali-
zada no dia 18 de janeiro passado.
Os sindicatos, no entanto, identifi-
caram que vários projetos só estão

no papel.
O Comando cobrou igualdade de

oportunidades e democratização
das informações sobre as vagas
existentes, os locais e as funções.
Cobrou também transparência na
divulgação das habilidades, co-
nhecimentos e talentos necessá-

rios para cada vaga e função ofere-
cida. Cobrou ainda transparência e
objetividade nos critérios de seleção
interna. Além da garantia de que
não exista nenhum tipo de discri-
minação nas oportunidades.
O GT volta a se reunir no próximo
dia 15.                Fonte: Contraf-CUT

Presidente Stela participa da discussão com Fenaban

Santander paga PLR dia 20

OOSantander credita a segunda
e última parcela da PLR (Par-

ticipação nos Lucros e Resulta-
dos) no dia 20 deste mês de
fevereiro, conforme comunicado
emitido no último dia 6. No
mesmo dia, além do pagamento

do salário, o banco espanhol cre-
dita também a parcela adicional
(referente ao lucro do 2º semestre
de 2016), PPRS (R$ 2.200,00) e
variável semestral para elegíveis.
Cabe destacar que serão descon-
tados os valores pagos em outubro

do ano passado.
Regra Básica

PLR: 90% do salário reajustado, mais
valor fixo de R$ 2.183,53, limitado a
R$ 11.713,59.
Parcela adicional: 2,2% do lucro lí-
quido, divisão linear. Limite: R$
4.367,07.

Correção: Bradesco

NNa matéria intitulada “Bra-
desco Financiamento:

ação para regularizar enqua-
dramento”, publicada na edição
anterior deste jornal (1502),
faltou informar que o diretor do
Sindicato, Guilherme F. L. Sil-
va, também participou da reu-
nião com os funcionários, rea-
lizada no dia 24 de janeiro úl-
timo, no próprio local de tra-
balho.

Denny Cesare
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Sindicatos e BB debatem reestruturação no Ministério Público do Trabalho

RReunidos em audiência no Minis-
tério Público do Trabalho (MPT),

em Brasília, no último dia 7, repre-
sentantes de entidades sindicais, do
Banco do Brasil e procuradores de-
bateram o processo de reestruturação
lançado em novembro do ano passa-
do.

Após o início do processo de rees-
truturação, segundo os representan-
tes do BB, 3.409 funcionários passa-
ram a receber VCP, diante da perda de
suas funções e 690 permanecem nas
funções até o fechamento das agên-
cias. Há 1.619 vagas de funções e, ain-
da segundo o banco, durante o ano
haverá prioridade de ocupação das
funções vagas por funcionários que
estão recebendo a VCP.

Além disso, há 1.148 funcionários
que perderam a gratificação de caixa
desde o último dia 1º de fevereiro e
não estão recebendo VCP; para o BB
não fazem jus ao benefício, por não
se tratar de função. As vagas para cai-
xa também não estão abertas na mes-
ma praça dos que perderam a grati-

ficação. Diante desse quadro, os re-
presentantes de entidades sindicais
solicitaram os números (quantitati-
vos) referentes aos funcionários com
perdas salariais, por estado. Os re-
presentantes do BB assumiram com-
promisso de apresentar os dados so-
licitados na próxima audiência no
MPT

Função de caixa
Os dirigentes sindicais destacaram

que o BB deve reconhecer que caixa
é uma função e não apenas uma gra-
tificação. Os representantes do ban-
co discordaram. Mas, o BB vai anali-
sar as observações do MPT referentes
ao tema e irá informar em breve seu
posicionamento.

Gestantes
Os dirigentes sindicais ressaltaram

que a licença-maternidade deve ser
respeitada pelo processo de reestru-
turação, mas as funcionárias não po-
dem ser excluídas dos processos se-
letivos. Os representantes do BB afir-
maram que nenhuma gestante será
descomissionada.

Súmula 372
Quanto à súmula 372, o banco en-

tende que ela só é aplicada quando do
descomissionamento sem justo mo-
tivo, porém defende ter havido justo
motivo. Para o Ministério Público do
Trabalho (MPT), a súmula se repor-
ta a justo motivo, quer dizer que o tra-
balhador deu motivo para ser desco-
missionado (equivalente à justa cau-
sa).

Hora extra
O MPT fez uma analogia entre in-

denização por perda de hora extra ha-
bitual, prevista na súmula 291 do
TST (Tribunal Superior do Trabalho),
de um mês de salário por ano, em que
houve o recebimento de hora extra
habitual, e a situação de perda da gra-
tificação de caixa.

Escriturário e caixa
Os dirigentes sindicais também

questionaram se os escriturários e os
caixas serão priorizados no SACR.
Outro problema relatado: funcionário
que perde a gratificação de função de
confiança passa a receber a VCP e

continua trabalhando 8 horas diárias,
em desrespeito à jornada de trabalho
estabelecida pela CLT (6 horas). Agra-
vante: os citados funcionários foram
obrigados a assinar um termo re-
nunciando às horas extras.

Em resposta, os representantes
do banco disseram que os escriturá-
rios e caixas, que perderam a gratifi-
cação, serão priorizados no SACR e,
durante os quatro meses, o funcio-
nário receberá remuneração da fun-
ção anteriormente ocupada. Será
analisada a questão sobre a renúncia
às horas extras e o banco trará um po-
sicionamento na próxima audiên-
cia.

Negociação
No dia 22 deste mês de fevereiro

será realizada nova rodada de nego-
ciação entre os sindicatos e o BB.

Audiência
No dia 2 de março será realizada

a terceira audiência no MPT, em
Brasília; a primeira aconteceu no dia
19 de dezembro do ano passado.

Fonte: Contraf

Sindicato ingressa ação na Justiça e exige
incorporação da gratificação de função

DD iante da perda de função im-
posta a vários funcionários

pela reestruturação implantada
pelo Banco do Brasil, a partir de
novembro do ano passado, o Sin-
dicato ingressou ação na Justiça
para exigir liminarmente a incor-
poração da gratificação. A ação tra-
mita na 2ª Vara do Trabalho de
Campinas, desde a semana pas-
sada. Para o Sindicato, a decisão
do BB em cortar a gratificação é
ilegal porque o descomissiona-
mento de funcionário com mais de
10 anos na função gera direito a
sua incorporação, conforme asse-

gura a Súmula 372 do Tribunal
Superior do Trabalho (TST).

Até o momento, a Justiça não se
manifestou sobre o pedido liminar.

Súmula nº 372 do TST
Gratificação de função, supressão ou
redução. Limites. (conversão das
Orientações Jurisprudenciais nos 45

e 303 da SBDI-1) - Res. 129/2005,
DJ 20, 22 e 25.04.2005
I - Percebida a gratificação de função
por dez ou mais anos pelo empre-
gado, se o empregador, sem justo
motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo,
não poderá retirar-lhe a gratificação
tendo em vista o princípio da estabi-
lidade financeira. (ex-OJ nº 45 da
SBDI-1 - inserida em 25.11.1996)
II - Mantido o empregado no exercí-
cio da função comissionada, não
pode o empregador reduzir o valor
da gratificação. (ex-OJ nº 303 da
SBDI-1 - DJ 11.08.2003).

Eleição dos delegados sindicais

Os funcionários do Banco do
Brasil elegem os delegados

sindicais nesta semana, entre os
dias 13 e 17. Coordenada pelo

Sindicato, a eleição será reali-
zada no próprio local de trabalho.
Como estabelece o regulamento
(disponível na edição nº 1501

deste jornal e no site do Sindica-
to) será eleito um delegado sin-
dical para cada grupo de 80 fun-
cionários; no caso do PSO, um de-

legado para cada grupo de 50
funcionários, com mandato de
um ano, a partir do próximo dia
21.

Caref: eleição entre os dias 20 e 24. Diretoria do Sindicato apoia Fabiano Félix (F3154029)

�Júlio César Costa
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Inscrição para Torneio em comemoração
aos 63 anos do Sindicato termina dia 20

TTermina no próximo dia 20 o
prazo de inscrição para o Tor-

neio de Futebol Soçaite em come-
moração aos 63 anos de fundação
do Sindicato (27 de fevereiro), a ser
realizado no dia 4 de março.

Os interessados podem se ins-
crever via telefone (3731-2688), no
Setor de Atendimento, ou mensa-
gem para atendimento@bancarios-
campinas.org.br e esportes@banca-
rioscampinas.org.br. Cada time pode
inscrever, no máximo, 12 atletas;
dois deles como convidados (não é
permitida a participação de jogador

profissional).
Quem pode participar

Sindicalizado, dependente, sócio
usuário e sócio contribuinte do
Clube. 
Outras modalidades: tênis de cam-
po e de mesa (jogos individuais; sin-
dicalizado pode levar um convida-
do). A inscrição pode ser feita no
dia, às 9h. Quanto à clínica de
streetball (basquetebol 3x3, um
convidado para compor o trio),
inscrição também no dia, às 9h30.
Atividade livre: aula de hidrogi-
nástica.

Sindicato distribui ingressos para Festival Internacional de Teatro de Campinas

OOSindicato iniciou na semana
passada a distribuição ingres-

sos para a 13ª edição do Festival In-
ternacional de Teatro de Campinas,
que começou no último dia 12 e se
estende até dia 24 deste mês de fe-
vereiro. Os ingressos são válidos

para três peças: “Baldio”, do grupo
Pavilhão da Magnólia (dias 13 e 14);
“Só”, do grupo Sobrevento (dias 18
e 19); e “Bonito”, do Cabaret Ca-
pricho, do México (dia 23). As três
peças serão apresentadas no teatro
Castro Mendes, sempre às 20h.

Neste ano o tema do também de-
nominado Feverestival é “Encontros
em Cantos”

O pedido de ingressos deve ser
enviado para o seguinte e-mail: fi-
nanceiro@bancarioscampinas.org.br.
É necesário informar nome da peça,

dia e horário.
Cabe lembrar que o número de

ingressos é limitado. E mais: os in-
gressos são exclusivos dos sindica-
lizados.

Os contemplados têm direito a
mais um ingresso (acompanhante). 

AA N B I M AN B I M A

Inscrição para cursos CPA 10 e CPA 20 em Campinas e Americana

TTermina nesta quinta-feira (16)
o prazo de inscrição para os no-

vos cursos preparatórios ao exame
da Anbima, a ser realizado nos
meses de fevereiro, março e abril,
em Campinas. O bancário sindica-
lizado pode se inscrever no Aten-
dimento do Sindicato (sede em
Campinas) ou, se preferir, via e-
mail: atendimento@bancarios-
campinas.org.br. Já o bancário não
sindicalizado deve se inscrever no
site www.cdhp.com.br.

O curso terá dois módulos: CPA
10 e CPA 20 e será ministrado pelo

professor Alexandre Milanezi no
Centro de Desenvolvimento Hu-
mano e Profissional (CDHP), loca-
lizado à Rua Irmã Serafina, 863, 9º
andar, Centro, Campinas.

As aulas do CPA 10 serão às se-
gundas e quartas-feiras (dias 20 e 22
de fevereiro; 6, 8, 13, 15 e 20 de
março), no período das 19h às 23h
(15 minutos de intervalo); carga ho-
rária total de 28h. As aulas do CPA
20 serão também nos mesmos dias:
às segundas e quartas-feiras (dias 20
e 22 de fevereiro; 6, 8, 13, 15, 20, 22,
27, 29 de março; e 3 e 5 de abril),

nos períodos das 19h às 23h (15 mi-
nutos de intervalo); carga horária to-
tal de 44h.

Americana: inscrição
O prazo de inscrição para os cur-

sos em Americana, nos meses de
abril e maio, já está aberto e se es-
tende até o dia 30 de março. Os in-
teressados podem se inscrever via
e-mail: americana@bancarioscam-
pinas.org.br ou pelos fones: (19)
3406-7869 ou (19) 99883-7590

A exemplo de Campinas, as au-
las serão ministradas pelo professor
Alexandre Milanezi; o local será in-

formado em breve. Horários. CPA
10: aos sábados (dias 1º, 8 e 29 de
abril; e 6 de maio). CPA 20: aos sá-
bados (1º, 8 e 29 de abril; e 6, 13 e
20 de maio).

Custo
CPA 10: bancário sindicalizado,
R$ 342,00; em três parcelas de R$
114,00. Bancário não sindicalizado,
R$ 570,00.
CPA 20: bancário sindicalizado,
R$ 534,00; em três parcelas R$
178,00. Bancário não sindicalizado,
R$ 890.00.

Dias 26 e 28: matinê de Carnaval

OOSindicato realiza Matinê de
Carnaval nos dias 26 (do-

mingo) e 28 (terça-feira) deste
mês de fevereiro, no Clube. Ho-
rário: das 14h30 às 17h30. Ani-
mação: Banda Canta Brasil.
Desfile: No último dia das folias

do Rei Momo, desfile de fantasia
e pintura facial, às 15h30. Parti-
cipe.

Aviso: clube fechado
O  Clube estará aberto na se-

gunda-feira, dia 27, e fechado na
quarta-feira, 1º de março.

�Júlio César Costa

�Júlio César Costa


