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Itaú para contra programa 
GERA

Sob a coordenação do Sindicato, os funcionários da 
agência Costa Aguiar (09) do Itaú paralisaram os ser-
viços na manhã do dia 22 deste mês de setembro, em 
Campinas, no período das 7h30 às 10h30, atrasando 
a abertura ao público, em protesto contra o programa 
de remuneração variável denominado GERA. Durante 
a paralisação, diretores do Sindicato se reuniram com 
os funcionários e distribuíram a carta aberta intitula-
da “Projeto Itaú 2030 GERA abusos”, posteriormente 
divulgada em outras agências.

Implantado neste 
ano em substitui-
ção ao AGIR (Ação 
Gerencial Itaú para 
Resultados), o pro-
grama GERA pro-
vocou uma verda-

deira reestruturação do trabalho, aponta a citada carta. 
Além do acúmulo de funções, o programa produziu so-
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brecarga de trabalho dos Agentes de Negócios Caixa, 
assédio moral e aumento das metas. Resultado: insta-
bilidade emocional, medo de demissão e adoecimento.

As mudanças implantadas fazem parte do chamado Pro-
jeto Itaú 2030 que, segundo a própria instituição, busca 
um novo perfil de funcionário. No discurso, o “Banco do 
Futuro” condena a discriminação, defende a diversida-
de e “uma mudança de cultura”. Na prática, no entanto, 
compactua com a humilhação de funcionários, incluin-
do aqueles com mais tempo de casa, fecha os olhos para 
situações constrangedoras durante reuniões de avalia-
ção, onde o desempenho de cada funcionário é expos-
to (o conhecido ranking, que é proibido pela Convenção 
Coletiva de Trabalho/CCT), dentre outras incivilidades.
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BB: Justiça determina 
pagamento da 7ª e 8ª horas 

para supervisor de atendimento
O Tribunal Regional do Trabalho de Campinas 
(15ª Região) julgou procedente a ação coletiva 
ingressada pelo Sindicato pleiteando a 
descaracterização do cargo de confiança para os 
funcionários que exercem a função de Supervisor 
de Atendimento no Banco do Brasil e determinou 
o pagamento da 7ª e 8ª horas diárias como extras.
E mais: o TRT reconheceu o direito ao exercício da jornada 
de 6h por dia, em decisão publicada no dia 3 deste mês de 
setembro. Esta ação, cabe destacar, havia sido julgada im-
procedente pelo juiz Flávio Landi, da 2ª Vara do Trabalho 
de Campinas, e o Sindicato recorreu ao Tribunal.

Para o colegiado da 2ª Turma do TRT que ratificou a de-
cisão, por maioria, de relatoria da juíza Marina de Si-
queira Ferreira Zerbinatti, “ao Supervisor de Atendimen-
to não cabia nenhuma parcela de autonomia ou gestão 
que pudesse justificar seu enquadramento no art. 224, 
parágrafo 2º  da CLT”/Consolidação das Leis do Traba-
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lho (função de confiança), seja pela descrição das ativi-
dades constantes do normativo do banco seja pelas de-
clarações das testemunhas ouvidas (banco e Sindicato).
Nos termos da decisão favorável: “A conclusão é que o 
Supervisor de Atendimento atua apenas como um es-
criturário mais experiente e com algumas responsabi-
lidades além dos demais escriturários, o que justifica o 
pagamento da gratificação, mas sem qualquer autono-
mia ou liberdade para tomar decisões”, requisito este 
que é essencial para autorização do exercício da jorna-
da de 8h diárias prevista no citado art. 224, § 2º, da CLT.
Recurso: O BB pode recorrer ao TST (Tribunal Supe-
rior do Trabalho).

Fonte: LBS Advogados

SINDICATO 
FORTE

É SINDICATO 
REPRESENTATIVO SINDIC

ALIZE-
SE
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Ato público: diretoria do 
Sindicato defende democracia, 

em Campinas
O ato em defesa da Democracia realizado na manhã do 
feriado de 7 de setembro, no Largo do Pará, em Cam-
pinas, contou com a participação de vários diretores 
do Sindicato. Organizado pelas centrais sindicais, o ato 
aconteceu durante a 27ª Edição do Grito dos Excluídos, 
realizado pela Igreja Católica. Cada participante contri-
buiu com um quilo de alimento não perecível. 

Para a presidente do Sindicato, Stela, “o país vive sob a 
ameaça golpista, anunciada pelo capitão reformado do 
Exército, Jair Bolsonaro. Cabe às autoridades, ao Congres-
so Nacional a adoção de medidas que impeçam o des-
respeito à Constituição Federal. Vivemos em um Estado 
Democrático de Direito há mais de três décadas e as ins-
tituições devem ser preservadas. Somente numa demo-
cracia é possível construir uma saída para a tripla crise: 
sanitária, econômica e política”.
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SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS  

DE CAMPINAS E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A Presidente da entidade supra, no uso das suas atribuições que lhe 
conferem o estatuto e a legislação sindical, convoca os senhores as-
sociados desta Entidade, quites e em condições de votar, para parti-
ciparem da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no próximo dia 
07 de outubro de 2021, às 17h30, em primeira convocação, caso 
não haja a presença mínima de 2/3 dos associados em segunda con-
vocação às 18h00, com qualquer número de associados presentes, à 
Rua Ferreira Penteado, 460, nesta cidade, a fim de deliberarem sobre 
as seguintes matérias da Ordem do Dia:

a) Prestação de contas do exercício de 2020;
b) Leitura, discussão, e votação do balanço referente ao exer-
cício de 2020, instruídas com parecer do Conselho Fiscal.
Campinas, 27 de setembro de 2021.
ANA STELA ALVES DE LIMA
Presidente
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Violência doméstica: canal de 
apoio do Sindicato é citado 

durante Encontro de Mulheres 
da CUT

O canal de apoio às bancárias vítimas de violência do-
méstica, lançado pelo Sindicato em março deste ano, foi 
citado durante o 9º Encontro Nacional de Mulheres da 
CUT (Central Única dos Trabalhadores), realizado por vi-
deoconferência nos dias 17 e 18 deste mês de setembro.

Após apresentar o projeto “Basta! Contra a Violência Do-
méstica” da Contraf-CUT (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro), durante o painel 
“Violência e seus impactos para as mulheres”, a secre-
tária de mulheres da entidade sindical bancária, Elaine 
Cutis, destacou que o canal de apoio já existe em Cam-
pinas e Piracicaba. O lançamento nacional do projeto 
da Contraf-CUT aconteceu no último dia 17 de agosto.

Para a diretora do Sindicato e integrante do Coletivo 
de Mulheres da subsede da CUT em Campinas, Elisa 
Ferreira, que participou do 9º Encontro como delega-
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da do ramo financeiro, foram debatidos outros temas; 
entre eles, democracia, direitos, mundo do trabalho, 
espaço sindical e desigualdades.

Canal de apoio
O canal de apoio às bancá-

rias vítimas de violência do-
méstica está previsto na Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT), que garante a prevenção, apoio 
e acompanhamento (cláusulas 48ª a 55ª).

Sigilo: Está assegurada a confidencialidade de 
toda denúncia apresentada ao canal de apoio. 
A bancária terá respaldo em varias áreas; entre 
elas, jurídica e trabalhista. 

Como denunciar
Envie e-mail para  
mulhernaocale@bancarioscampinas.org.br  
ou mensagem pelo WhatsApp: (19) 99883-7986.
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Uni Américas: diretor do 
Sindicato participa de Fórum de 

Comunicadores

O diretor do Sindicato, Gustavo Frias, participou do III 
Fórum de Comunicadores Sindicais  Uni Américas, rea-
lizado por videoconferência na primeira quinzena des-
te mês de setembro.

Na pauta, experiências na comunicação entre os sindi-
catos e os trabalhadores via redes sociais. Atualmente, 
segundo o diretor do Sindicato, dois terços da popula-
ção mundial possuem celulares e mais da metade uti-
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lizam alguma rede social. As mais acessadas são Face-
book, Instagram e Twitter.

Para Gustavo Frias, “a comunicação é uma ponte en-
tre os sindicatos e os trabalhadores. Nesse sentido, é 
de suma importância a troca de conhecimentos entre 
os sindicatos para o aprimoramento desse canal, em 
benefício dos trabalhadores”. 
A Uni Américas é o braço continental da Uni Global Union, 
sindicato global que representa 20 milhões de trabalha-
dores em 150 países; do qual a Contraf-CUT é filiada.

Economus reajusta planos FEAS 
de aposentados da Nossa Caixa

Em nome do aumento dos gastos, o Economus reajus-
tou os planos de saúde FEAS, Pamc, FEAS Básico e Novo 
Feas neste mês de setembro; o percentual de contribui-
ção passou de 15,95% para 22,5%, aplicado sobre so-
bre a renda do titular.

A revisão do custeio dos citados planos de saúde, dire-
cionados aos aposentados do Banco Nossa Caixa (in-
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corporado pelo Banco do Brasil em 2009),  foi definida 
em novembro de 2020 e implantada em janeiro des-
te ano. O objetivo é manter o reajuste por um período 
de 12 meses. Mas, a revisão de custeio pode ser feita a 
qualquer momento, em caso de desequilíbrio econômi-
co-financeiro no período.

Orientação: O Sindicato iniciou estudos sobre os pla-
nos de saúde, visando orientar os participantes.

Incorporados: No aditivo à Convenção Coletiva de Tra-
balho (CCT) firmado com o BB, em 2018 e renovado em 
2020, uma cláusula prevê a instauração de mesa de ne-
gociação específica para discutir as questões penden-
tes que afetam os funcionários de bancos incorpora-
dos. Desde outubro de 2020 a diretoria do BB tem em 
mãos proposta de oferta da Cassi e Previ para todos os 
funcionários do banco. Até o momento, o BB não deu 
nenhum passo para equacionar as pendências.



Eleição: Sindicato abre inscrição 
para delegado sindical na Caixa

Os empregados da Caixa Federal elegem os delegados 
sindicais das unidades entre os dias 13 e 15 de outubro. 
O Sindicato abre o prazo de inscrição no dia 28 deste 
mês de setembro; encerramento no dia 8 de outubro. 
A votação será eletrônica, virtual, via site do Sindicato. 
A apuração será no dia 15 de outubro e a posse no dia 
seguinte (16).

Participe. O delegado sindical é o representante do Sin-
dicato dentro do local de trabalho. Entre outras atri-
buições, manter contato permanente com todos os 
empregados lotados na unidade em que foi eleito re-
presentante, discutir com os empregados quais ferra-
mentas utilizar visando a melhoria das condições de 
trabalho e repassar as reivindicações dos empregados 
ao Sindicato.

O aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), assi-
nado pelo Sindicato e pela Caixa Federal, prevê a elei-
ção de um delegado por local de trabalho, garantindo 
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direitos como irremovibilidade de sua lotação física, a 
partir de sua candidatura e liberação do trabalho para 
atividades sindicais, desde que previamente acordado 
com o gestor.

EDITAL
Eleição de Delegados Sindicais CEF 2021/2022

1. O Sindicato dos Bancários Campinas e Região, por seu pre-
sidente, comunica a todos os empregados da Caixa Econômi-
ca Federal dos municípios de sua base territorial, a abertura 
de processo eleitoral para delegado sindical da Caixa Econô-
mica Federal, de acordo com o seguinte cronograma:
1.1 A Inscrição deverá ser realizada entre os dias 28 de se-
tembro e 8 de outubro, por e-mail: presidencia@bancarios-
campinas.org.br. O candidato deve informar: nome, matrícula 
funcional, matrícula sindical, unidade/agência/departamento, 
cidade, e-mail e telefone para contato.
1.2 A eleição será realizada por meio de sistema eletrônico, a 
ser disponibilizado no site do Sindicato (www.bancarioscam-
pinas.org.br), nos dias 13, 14 e 15 de outubro de 2021.
1.3 O mandato dos Delegados eleitos terá início no dia 16 de 
outubro de 2021, com encerramento no dia 15 de outubro de 
2022.
Campinas 27 de Setembro de 2021
Ana Stela Alves de Lima
Presidente
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Bancário 
Solidário:

Campanha  
Bancário Solidário: retomada

Diante da crise sanitária e econômica, que tem gerado de-
semprego e fome, o Sindicato retoma a Campanha Bancário 
Solidário. Nesta terceira versão, além de dinheiro, serão ar-
recadados alimentos não perecíveis. 

A doação em dinheiro deve feita via depósito bancário. O Sin-
dicato sugere o valor correspondente a dois tíquetes (refeição). 
Mas, qualquer valor será sempre bem-vindo. Já os alimentos se-
rão coletados nos locais de trabalho ou poderão ser entregues 
na sede do Sindicato ou no Clube dos Bancários. Colabore. 

Doação: depósito
Bradesco (237)

Agência: 0046-9
Conta poupança: 46.284-5
CNPJ: 46.106.480/0001-70

chave PIX: 46106480000170
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Festa da  Festa da  
Criança no ClubeCriança no Clube

O Sindicato realizará a 
Festa da Criança no dia 
16 de outubro (sábado), 
no Clube dos Bancários, no 
período das 11h às 17h. 

Além de distribuição de 
sorvete, pipoca e algodão 
doce, vários brinquedos: 
cama elástica, piscina de 
bolinhas, balão pula-pula e 
touro mecânico.

Importante: Os protocolos de segurança 
em tempo de coronavírus serão respeitados.

Festa da  
Criança no Clube

16
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Bradesco
Lourival (19) 99883-7794
Eduardo (19) 99883-7971
Daniel (19) 9 9883-7434
Gustavo (19) 99883-7244
Jacó (19) 99883-7779
Silva (19) 99695-0508
Vagner (19) 99883-7734

Banco do Brasil
Elisa (19) 99883-7195
Linda (19) 99883-7852
Marcos Eduardo (19) 99732-3311
Cida (19) 99883-7806.

Caixa Federal
Pipoca (19) 99883-8287
Marcelo Lopes (19) 99863-7612
Lilian (19) 99787-0247
Silvio (19) 99883-7479.

Itaú
Vander (19) 99883-7685. 
Daniele (19) 99659-5145

Santander
Stela (19) 99883-8352
Cristiano (19) 99883-7736
Patrícia (19) 99883-7152.

Assessores
Carla: (19) 99883-7706
Celso: (19) 99883-7715
Noel: (19) 99883-7837
Walter: (19) 99883-7590.

Ligue para os diretores e 
assessores do Sindicato.

Expediente - O BANCÁRIO - Publicação do Sindicato dos Bancários de Campinas e Re-
gião. Presidente: Ana Stela Alves de Lima. Jornalista Responsável: Jairo Gimenez (Mtb 
13.683). Diretor de Imprensa: Cristiano Meibach. Criação: Airton Francisco - Impressão: 
IGC Gráfica Campinas. Sede: Rua Ferreira Penteado, 460, centro. Fone: (19) 3731-2688 
- Clube: (19) 3251-3718. Subsedes: Americana: (19) 3406-7869 - SJB Vista: (19) 3622-
3514. Internet: www.bancarioscampinas.org.br.  E-mail: imprensa@bancarioscampinas.
org.br. Tiragem: 10.000 exemplares. Filiado à FEEB SP-MS, Contraf-CUT e CUT.

Bancário (a),  
junte-se ao Sindicato.  
Abrace a luta.




