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21ª Conferência define mobilização contra reforma
da Previdência e em defesa dos bancos públicos

RReunidos na 21ª Conferência
Nacional dos Bancários, 604

delegados (395 homens e 209 mu-
lheres) aprovaram as estratégias
de luta em defesa da soberania na-
cional, da liberdade de imprensa e
dos bancos públicos e contra a re-
forma da Previdência e Medida
Provisória (MP) 881, a minirrefor-
ma trabalhista que altera vários
pontos da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT); entre eles, horários
e jornada.

Organizada pelo Comando Na-

cional dos Bancários, a 21ª Confe-
rência realizada em São Paulo, en-
tre os dias 2 e 4 deste mês de agos-
to, aprovou também a defesa do em-
prego, das condições de trabalho, da
mesa única de negociação (bancos
públicos e privados), e da Con-
venção Coletiva de Trabalho (CCT)
e Aditivos (BB e Caixa Federal). E
mais: a unidade deve nortear a
luta da categoria.
Dia de Luta: Para defender os ban-
cos públicos e os direitos dos tra-
balhadores, a 21ª Conferência apro-

vou Dia Nacional de Luta em 4 de
setembro. Já no dia 13 deste mês de
agosto, a CUT conclama os traba-
lhadores a realizarem manifestações
contra a reforma da Previdência
(PEC 6), apresentada pelo governo
Bolsonaro, Quanto à Previdência, os
trabalhadores do ramo financeiro
defendem a construção de propos-
tas visando o cumprimento efetivo
dos direitos sociais previstos na
Constituição de 1988.
Reajuste: Neste ano, cabe destacar,
a Conferência não discutiu temas

como reajuste salarial, definido na
Campanha de 2018, com a assina-
tura da CCT válida por dois anos. A
Convenção prevê a reposição da in-
flação registrada entre os meses
de setembro de 2018 e agosto de
2019, mais 1% de aumento real, a
partir de 1º de setembro.
Delegados: Os bancários de Campi-
nas e Região foram representados por
nove delegados, todos os diretores do
Sindicato: Carlos Augusto (Pipoca),
Cida, Cristiano, Elisa, Lourival, Mau-
ri, Patrícia, Stela e Vander.
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30º Congresso do BB e 35º Conecef: contra o desmonte, o retrocesso

OO30º Congresso dos Funcioná-
rios do Banco do Brasil, realiza-

do nos dias 1º e 2º em São Paulo, que
reuniu 260 delegados, definiu vários
encaminhamentos. Entre eles: am-
pliar o debate sobre teletrabalho e
home office; engrossar a luta contra
a reforma da Previdência; reforçar a
mesa dos bancos incorporados vi-
sando melhorar o regulamento dos
planos de previdência e que sejam ad-
ministrados pela Previ; construir a
reabertura de negociação sobre um

novo plano de custeio da Cassi; or-
ganizar abaixo-assinado contra a me-
dida do Conselho Deliberativo que al-
tera o critério da coparticipação, au-
mentando os valores cobrados; e in-
clusão na pauta do 31º Congresso, em
2020, dos seguintes temas: mulheres,
LGBTI+, negros e pessoas com defi-
ciência (PCD).
Delegados: Cida, Elisa, Linda, Nil-
céia e Marcos Eduardo.
Dias de luta
9 de agosto: contra a reestruturação,

implantada a partir do dia 29 de
julho.
22 de agosto: em defesa da Cassi.

Caixa Federal
O 35º Congresso Nacional dos

Empregados da Caixa Federal (Co-
necef), também realizado nos dias 1ª
e 2 deste mês de agosto em São
Paulo, aprovou as bandeiras de luta
contra o retrocesso. Entre elas, de-
fesa da Caixa 100% pública, do
Saúde Caixa e da Funcef, contrata-
ção de mais empregados e melhores

condições de trabalho, com fim do
assédio moral e do GDP (Gestão de
Desempenho de Pessoas), e combate
ao descomissionamento arbitrário.

O 35º Congresso reuniu 272 de-
legados. Os empregados da Região
de Campinas foram representados
por seis delegados: Carlos Au-
gusto/Pipoca, Lilian, Marcelo e Sil-
vio (diretores do Sindicato) e
Alessandra e Andreia (base).
Dia de luta: 14 de agosto, em defesa
do Saúde Caixa.

Diretores/delegados participantes da Conferência Nacional Plenária final aprova resoluções
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O Sindicato dos Empregados em Esta-
belecimentos Bancários de Campinas e
Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
46.106.480/0001-70, Registro Sindical nº
006.132.02541-7 por sua presidente abai-
xo assinada, convoca todos os empregados
bancários, associados ou não, que prestam
serviços no Banco Bradesco S/A, na base
territorial deste sindicato, dos municípios de
Campinas, Aguaí, Águas de Lindóia, Águas
da Prata, Americana, Amparo, Artur No-
gueira, Cabreúva, Cosmópolis, Elias Faus-
to, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pi-
nhal, Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia,
Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Jaguariúna, Lin-
dóia, Louveira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Mo-
rungaba, Monte Mor, Monte Alegre do Sul,
Nova Odessa, Pedreira, Paulínia, Santo An-
tonio do Jardim, Santo Antonio de Posse,
São João da Boa Vista, Serra Negra, So-
corro, Sumaré, Valinhos e Vinhedo, para a
Assembleia Extraordinária Específica que
se realizará no dia 09 de agosto de 2019,
às 17h00, em primeira convocação, e às
17h30, em segunda convocação, com qual-
quer número de presentes, no endereço da
sede do Sindicato à Rua Ferreira Pentea-
do, nº 460, Centro, Campinas/SP, para dis-
cussão e deliberação acerca da seguinte
pauta: aprovação do Acordo Coletivo de Tra-
balho sobre Sistema Alternativo de Controle
de Jornada de Trabalho, com vigência
compreendida no período de 01/09/2019 a
31/08/2021; Acordo Coletivo de Trabalho re-
ferente as áreas de Análise de Crédito, de
Atendimento e de Suporte do Banco Bra-
desco Financiamentos, com vigência com-
preendida no período de 01/09/2019 a
31/08/2021; e Acordo Coletivo de Trabalho
referente ao “Programa de Capacitação De-
signado CIPA”, com vigência compreendi-
da no período de dois anos iniciando-se em
setembro de 2019 até agosto de 2021, a se-
rem celebrados com o Banco Bradesco S/A.

Campinas, 06 de agosto de 2019
Ana Stela Alves de Lima 

Presidente

BB paga horas extras pré contratadas
pela Nossa Caixa após 30 anos

OOSindicato repassou a ex-fun-
cionários do Banco Nossa Cai-

xa lotados em agências instaladas
na região de Americana, no último
dia 19 de julho, os valores referen-
tes a duas horas extras pré contra-
tadas na admissão. O processo que
pleiteou a descaracterização da re-
ferida hora extra pré contratada
pelo BNC tramitou na Justiça du-
rante 30 anos. O Sindicato ingres-
sou a ação no dia 20 de outubro de

1989.
A Justiça decidiu pelo paga-

mento das duas horas após as 6 ho-
ras trabalhadas (jornada da catego-
ria) como extras. Porém, durante 22
anos discutiu-se a possibilidade
do Sindicato pleitear horas extras
através de processo coletivo. O di-
reito do Sindicato só foi reconhe-
cido em 2011 por decisão do Su-
premo Tribunal Federal. Nos oito
anos seguintes a discussão girou em

torno do direito de fato das duas ho-
ras como extras e dos valores a se-
rem pagos, que totalizaram R$
1.497.529,90, beneficiando 30 ban-
cários do ex-BNC, incorporado pelo
Banco do Brasil.

Batalha judicial
Para a diretoria do sindicato,

Cida, foi uma “longa batalha judi-
cial, com vários obstáculos pelo ca-
minho, mas ao final o sindicato ven-
ceu”.

Bradesco Indaiatuba vence 8º Campeonato de Férias

OO time Bradesco Indaiatuba sa-
grou-se campeão do 8º Cam-

peonato de Férias, modalidade Fute-
bol Soçaite, pela quarta vez, ao der-
rotar o Grêmio Misturados por 3x2, em
jogo final disputado no último dia 27
de julho, no Clube dos Bancários, em
Campinas. O time Acéfalos classificou
em 3º lugar ao derrotar o time LBS Ad-
vogados por 12x3.

O jogador Cauan do Bradesco In-
daiatuba e Everton do Acéfalos ga-
nharam as taças de artilheiro, com 6
gols. O 8º Campeonato reuniu 13 ti-
mes; os jogos foram realizados à noi-
te, durante a semana, entre os dias 10
e 24 de julho.

Acima, o tetracampeão Bradesco Indaiatuba; abaixo, a esquerda, Grêmio Mis-
turados (vice) e, à direita, Acéfalos (3º)

Ingresso para Expoflora

OOSindicato iniciou a venda de ingressos à 38ª
Expoflora, que será realizada no período de

30 de agosto a 29 de setembro, em Holambra. Na
tesouraria do Sindicato, R$ 28,00 cada ingresso;
na portaria da Expoflora, R$ 52,00. Importante: o
número de ingressos a venda é limitado.
Ônibus: No dia 22 de setembro, o ônibus fretado
pelo Sindicato sairá do Largo do Pará às 10h, com
retorno às 17h. Preço da passagem: R$ 35,00.
Informações: 3731-2688 ou com os diretores
que visitam sua agência.
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Reestruturação no BB reduz postos de trabalho e salários

OOBanco do Brasil anunciou no úl-
timo dia 29 um novo plano de

reestruturação que envolve funções,
agências e departamentos. Além do
chamado redimensionamento da es-
trutura organizacional, serão cria-
das 42 novas agências empresas e
uma unidade de inteligência artificial,
333 agências serão transformadas
em Postos de Atendimento Avançado
(PAA) e outros 49 PAAs em agências.

Para “otimizar a distribuição da
força de trabalho, equacionando as si-
tuações de vagas e de excessos nas
unidades”, o Conselho de Adminis-
tração aprovou o Programa de Ade-
quação de Quadros (PAQ), que inclui
um Plano de Desligamento Incenti-
vado (PDI). Quem pode aderir ao PDI:
todos os funcionários; exceto aquele
que se enquadra numa das três se-

guintes situações: “estiver no Quadro
Suplementar (QS), tenha solicitado
dispensa da função após a divulgação
do PAQ, ou pertence ao público-
alvo do Programa de Alternativas
para Executivos em Transição
(PAET)”. Cabe destacar que a adesão
só será efetivada, no caso de escritu-
rário e/ou caixa, se existir excesso no
município; para função comissiona-
da, é necessário que exista excesso do
cargo na própria unidade.

E mais: para o escriturário e/ou
caixa que não esteja em excesso, po-
rém deseja se desligar, “foi criada a
possibilidade de Remoção Especial
pelo SACR, a qual possibilita que um
funcionário que esteja em excesso
concorra para o lugar daquele que
quer optar pelo desligamento, mas
não se encontra nessa situação”. A

mesma lógica se aplica ao detentor de
função, através da Movimentação
Especial pelo TAO. Para quem aderir
ao PDI será pago indenização pecu-
niária de até 9,8 salários.

Reunião com DIPES
Os diretores do Sindicato Elisa,

Cida, Linda e Marcos Eduardo parti-
ciparam de videoconferência com a
Dipes, no mesmo dia do anúncio da
reestruturação, na Gepes Campinas.
Na ocasião, os representantes dos tra-
balhadores reivindicaram VCP para
caixa, maior prazo para o funcioná-
rio decidir sua adesão ao PDI e que as
homologações sejam realizadas nos
sindicatos. Antes de apresentar as rei-
vindicações, os sindicatos repudiaram
a forma em que o BB decidiu im-
plantar a reestruturação. Ou seja,
unilateral, sem negociação com os

sindicatos. 
Para a diretora do Sindicato e re-

presentante da Federação dos Ban-
cários de SP e MS na mesa de nego-
ciação com o BB, Elisa Ferreira, “o
plano de reestruturação resulta, ao
mesmo tempo, em redução de postos
de trabalho via PAQ e salários via re-
classificação das unidades de negó-
cios. Sem falar que, novamente, os
caixas foram prejudicados, com re-
dução significativa de postos de tra-
balho. Em outros termos, o BB optou
em reduzir o número de bancários e
oferecer serviços com subsidiárias,
terceirizadas e correspondentes ban-
cários. Em resumo, é a precarização
do trabalho”.  Todo o processo de im-
plantação do novo plano, incluindo
os desligamentos de funcionários,
será acompanhado pelo Sindicato.

Itaú lança Programa de Desligamento Voluntário

Sindicatos e Santander discutem segurança, saúde, certificação e Km rodado

OOItaú Unibanco lançou no último
dia 29 um Programa de Desli-

gamento Voluntário (PDV). O anún-
cio foi feito em “Comunicado ao
Mercado” no mesmo dia em que di-
vulgou lucro de R$ 13,9 bilhões no
primeiro semestre. A adesão ao PDV
será durante todo o mês de agosto.
Quem aderir receberá até 0,5 salário
por ano trabalhado, com limite de seis
salários e plano de saúde por 60
meses. Ou, então, 10 salários, com co-
bertura de plano de saúde por 24 me-
ses.

Entre os elegíveis ao PDV, fun-
cionário que tem ou terá “idade igual

ou superior a 55 anos até o dia 31 de
dezembro deste ano”; gozava de “es-
tabilidade provisória de emprego
após retorno de período de afasta-
mento por motivo de saúde (aciden-
tário ou não) em que tenha recebido
auxílio-doença previdenciário ex-
clusivamente da espécie B31 ou
B91”; ou gozava de “estabilidade
provisória de emprego em decorrên-
cia do exercício mediante eleição, de
cargo de direção na Comissão Inter-
na de Prevenção de Acidentes
(CIPA)”. Segundo matéria do site do
jornal Folha de S. Paulo,  divulgada
no último dia 30, o Itaú espera a ade-

são de 6.900 funcionários.
Lucro

Estudo do Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese) com base no
balanço, o lucro do Itaú no primeiro
semestre deste ano representa um
crescimento de 8,7% em relação ao
mesmo período de 2018 e de 2,3% no
trimestre. “A receita com prestação de
serviços e tarifas bancárias cresceu
2,4% em doze meses, totalizando
R$ 19,3 bilhões. As despesas de pes-
soal, por sua vez, subiram 5,8%, so-
mando, aproximadamente, R$ 12 bi-
lhões. Com isso, a cobertura destas

pelas receitas secundárias do banco
foi de 160,9% em junho de 2019. A
holding encerrou o 1º semestre de
2019 com 85.161 empregados no
país, com fechamento de 983 postos
de trabalho em doze meses, porém,
foram fechados 1.043 postos somen-
te no último trimestre do ano”.

Para o representante da FEEB
SP/MS na Comissão de Organização
dos Empregados (COE) e diretor do
Sindicato, Mauri Sérgio, “foram fe-
chados postos e locais de trabalho. O
momento exige uma movimentação
contrária. Ou seja, contratação de
mais trabalhadores”.       Fonte: Contraf-CUT

OOs sindicatos e o Santander se reu-
niram no último dia 1º de agos-

to, em São Paulo, para discutir temas
como segurança, saúde, certificação
e quilômetro rodado. A presidente do
Sindicato, Stela, participou da reunião
como representante da Federação
dos Bancários de São Paulo e Mato
Grosso do Sul. 
Segurança:  Nas chamadas agências
convencionais, o Santander infor-
mou que irá cumprir a legislação mu-
nicipal ou estadual que exige a ins-
talação de porta giratória, com dis-

positivo detector de metais. Já nos pon-
tos de atendimento (PA), sem tesou-
raria e caixas, somente caixas eletrô-
nicos abastecidos por terceiros, não se-
rão instaladas as conhecidas portas de
segurança. Nestes locais, segundo o
banco, será implantado um sistema
mais moderno, já aprovado pela Po-
lícia Federal. Quanto aos vigilantes, os
sindicatos reivindicaram a manu-
tenção nos PAs.
Plano de Saúde:  O banco espanhol
não concordou em implantar um
teto de coparticipação, de R$ 200,00,

proposto pelos sindicatos. Porém,
aceitou analisar os casos mais críticos,
evitando maiores custos aos associa-
dos. O Santander comunicou que
estão disponíveis nos sites das ope-
radoras os valores dos exames.
CPA: O Santander aceitou manter o
prazo de 60 dias para o funcionário
que retornar ao trabalho, após trata-
mento de saúde, obter a certificação.
Km rodado: O valor do quilômetro ro-
dado passou de R$ 0,71 para R$ 0,89,
recentemente, após reivindicação dos
sindicatos. Na rodada deste dia 1º fi-

cou definido que o reajuste será com
base no IPCA, sempre no mês de de-
zembro.
DUT:  Os sindicatos reivindicaram
que sejam excluídas da Declaração do
Último Dia Trabalhado (DUT), a ser
entregue ao INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social), as informações so-
bre atividades do funcionário, limi-
tando a informar os dados previstos na
cláusula 46ª da Convenção Coletiva
de Trabalho. O banco irá dar sua res-
posta na próxima rodada de nego-
ciação, ainda sem data definida.




