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FEDERAÇÃO
Bancários SP e MS

BB paga gratificação para caixa por 4 meses

MM O B I L I Z A Ç Ã OO B I L I Z A Ç Ã O

CC O N Q U I S T AO N Q U I S T A

PP R E V I D Ê N C I AR E V I D Ê N C I A

OOBanco do Brasil garantiu aos
sindicatos, em rodada de nego-

ciação realizada no dia 22 de fevereiro
último, em Brasília, o pagamento de
gratificação aos caixas que perderam
a função em decorrência do proces-
so de reestruturação, durante quatro
meses; de 31 de janeiro deste ano até
o próximo dia 31 de maio. “Para o cai-
xa que ainda não se realocou na

função, os possíveis dias sem grati-
ficação serão pagos. Cabe ressaltar
que os sindicatos reivindicaram o pa-
gamento da VCP (Verba de Caráter
Pessoal) aos caixas atingidos, porém
o BB não aceitou. O pagamento da
gratificação, agora aceito pelo BB, no
entanto, evita prejuízo financeiro
imediato”, esclarece a dirigente sin-
dical Maria do Carmo Peggau, repre-

sentante da Federação dos Bancários
de SP e MS na mesa.

Cronogramas: PSO
e escritórios digitais

Apesar de prometido, os repre-
sentantes do BB não repassaram o
cronograma de implantação da Pla-
taforma de Suporte Operacional
(PSO). E mais: também não repassa-
ram o cronograma de implantação

dos escritórios digitais.
PAS: O Programa de Assistência So-
cial (PAS), segundo asseguraram os
representantes do BB, será reade-
quado, visando amenizar a situação
financeira dos funcionários que foram
descomissionados pelo processo de
reestruturação, lançado em novembro
do ano passado.
Próxima rodada: não foi definida.

Dia de Luta em apoio aos bancários do Santander nos Estados Unidos

AA Jornada Internacional de Luta
em apoio aos trabalhadores do

Santander nos Estados Unidos, rea-
lizada em vários países das Américas
e Europa no dia 21 de fevereiro últi-
mo, foi marcada em Campinas com
manifestação na maior agência do
banco espanhol instalada na cidade
(Centro), no período da manhã, com
distribuição do jornal da Rede Global
Bancária. A Jornada teve como papel
denunciar a interferência do San-
tander nos direitos de sindicalização

e livre organização no local de tra-
balho nos Estados Unidos. Como in-
forma o citado jornal da Rede Global
Bancária, editado pela Contraf-CUT,
os trabalhadores do setor financeiro
dos Estados Unidos representam 1/3
da categoria “no mundo e ainda não
estão organizados em sindicatos”.

A Jornada foi discutida e aprova-
da durante reunião da Comissão de
Organização dos Empregados (COE)
Santander, realizada no último dia 7
de fevereiro.

Losango paga gratificação de R$ 3 mil

OOBanco Losango pagou gratifica-
ção de R$ 3 mil para os funcio-

nários, no último dia 24 de fevereiro.
A decisão do banco controlado pelo

Bradesco atende reivindicação dos
sindicatos, já que a instituição apre-
sentou prejuízo em 2016 e estava de-
sobrigada em pagar Participação nos

Lucros e Resultados (PLR), prevista na
Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT).

Antes promotores de venda, os

funcionários decidiram integrar à
categoria bancária no dia 8 de janei-
ro de 2015, durante assembleia rea-
lizada na sede do Sindicato.

Dia 22, Encontro discute contribuição extra para cobrir deficit do Economus

OOSindicato realiza no dia 22
deste mês de março, na sede

em Campinas, às 18h30, Encontro
para discutir recente medida da di-
retoria do Economus visando equa-
cionar o deficit do fundo de pensão,
que prevê contribuições extraordi-

nárias. O Encontro terá a partici-
pação da diretoria executiva do
Economus: Lúcia Helena Cruz
Moya Cuevas (superintendente),
Adilson Nascimento Ferreira (ad-
ministrativo), Maurício Messias
(seguridade) e Marcelo Gonçalves

Farinha (financeiro).
Contribuições extras:

Grupos A, B e C
Funcionário da ativa: 2,04%; apo-
sentado: 3,2%. E mais: criação de
fundo previdencial, com contri-
buição dos funcionários da ativa

(4,19%), aposentados (1,98%) e
pensionistas (4,19%). O Banco do
Brasil também vai contribuir com
os mesmos percentuais. Cabe des-
tacar que os participantes do Eco-
nomus são funcionários da Nossa
Caixa, incorporada pelo BB.

Dia 8, Happy Hour da Mulher, no Clube

EE m comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Sindicato realiza Happy Hour no Clube nesta quarta-feira, dia 8 de março, no período
das 19h às 22h. Música ao vivo. Convite antecipado, na sede do Sindicato: R$ 30,00; no portaria do Clube, R$ 35,00.

Denny Cesare
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CPA 10 e CPA 20:
Inscrição até dia 17

TTermina no próximo dia 17 o
prazo de inscrição para os

novos cursos preparatórios ao
exame da Anbima, a ser realizado
nos meses de março, abril e maio
em Campinas. O bancário sindi-
calizado pode se inscrever no
Atendimento do Sindicato (sede
em Campinas) ou, se preferir, via
e-mail: atendimento@bancarios-
campinas.org.br. Já o bancário
não sindicalizado deve se inscre-
ver no site www.cdhp.com.br.
O curso terá dois módulos:

CPA 10 e CPA 20 e será ministra-
do pelo professor Alexandre Mila-
nezi no Centro de Desenvolvi-
mento Humano e Profissional
(CDHP), localizado à Rua Irmã Se-
rafina, 863, 9º andar, Centro, Cam-
pinas.
As aulas do CPA 10 serão as

terças e quintas-feiras (dias 21, 23,
28 e 30 de março; 4, 6 e 11 de
abril), no período das 19h às 23h
(15 minutos de intervalo); carga ho-
rária total de 28h. As aulas do CPA
20 serão também as terças e quin-
tas-feiras (dias 21, 23, 28 e 30 de
março; 4, 6, 11, 18, 25 e 27 de abril;
2 e 4 de maio), nos períodos das
19h às 23h (15 minutos de inter-
valo); carga horária total de 44h.

Custo
CPA 10: bancário sindicalizado, R$
342,00; em três parcelas de R$
114,00. Bancário não sindicaliza-
do, R$ 570,00.
CPA 20: bancário sindicalizado, R$
534,00; em três parcelas R$
178,00. Bancário não sindicaliza-
do, R$ 890.00.
Importante: Não é cobrado taxa
de inscrição (CPA 10 e CPA 20).
Maiores informações no Setor de
Atendimento do Sindicato.

Cinema, Kinoplex: Ingresso
por R$ 13,00; válido até o
próximo dia 28 de setembro.
Venda na tesouraria do Sin-
dicato (sede, das 9h às
16h30) ou com diretores da
entidade.

Matinê de Carnaval no Clube

OOSindicato realizou Matinê de Carnaval nos dias
26 e 28 de fevereiro último, no Clube. A Banda

Canta Brasil animou a festa popular. 
A exemplo de anos anteriores, o Sindicato promo-

veu desfile de fantasia e pintura facial.
A Matinê contou com a participação de 289 crian-

ças nos dois dias. Veja no site do Sindicato a galeria
de fotos.

Fabiano Félix vence eleição para Caref

OOcandidato Fabiano Félix venceu
o segundo turno da eleição

para representante dos funcionários
no Conselho de Administração do
Banco do Brasil (Caref), realizada
entre os dias 20 e 24 de fevereiro úl-

timo. Apoiado pela diretoria do Sin-
dicato, desde o primeiro turno, Fa-
biano Félix recebeu 20.165 mil vo-
tos; Rosinéia Diana Balbino, 16.809
votos; nulos, 25.046 votos; e em
branco, 11.569 votos. O resultado foi

divulgado no último dia 2.
O Caref tem mandato de dois

anos e, entre suas funções, está a fis-
calização da execução da política
geral de negócios e serviços da ins-
tituição financeira. Fonte: SEEB SP

Salão de Beleza: Lúcia Cabelos, na sede

Promoção

De segunda e terça-feira:

Pé e mão: R$ 25,00

Corte e hidratação: R$ 45,00

Corte masculino: R$ 20,00

Corte feminino: R$ 25,00

Horários: 

Segunda-feira: 8h às 15h

Terça a sexta-feira: 8h às 17h

Celular: (19) 98132-6473

Lúcia Cabelos: pavimento térreo

da sede do Sindicato em

Campinas.

Denny Cesare

Júlio César Costa


