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Itaú assume compromisso em 
resolver problemas na agência 

digital, em reunião com 
Sindicato

Reunido com o Sindicato no último dia 29 de setembro, 
o Itaú assumiu compromisso em alterar procedimentos 
na agência digital instalada em Campinas, visando re-
solver problemas apontados pelos funcionários; entre 
eles, interferência nas ligações telefônicas, excesso de 
reuniões de trabalho e relacionamento com a chefia.
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Após receber as reclamações, o Sindicato solicitou ao 
Itaú a realização de uma consulta junto aos funcioná-
rios. Os problemas foram confirmados e serão equacio-
nados pela instituição financeira, como assegurou du-
rante a citada reunião.

A negociação é o primeiro caminho em busca de so-
luções para os problemas registrados no ambiente de 
trabalho e denunciados ao Sindicato. Cabe aos bancá-
rios da agência digital acompanhar a adoção dos novos 
procedimentos. Caso a situação permaneça inalterada, 
contate o Sindicato. 

Participantes da reunião
Sindicato: presidente Stela e diretores Vander e Da-
niele. Itaú: Romualdo Gabos, Marina Madeira e Gus-
tavo Fernandes (Relações Sindicais) e Graziela Ban-
deira da agência digital em Campinas.
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Ato em São Paulo cobra do BB 
negociação sobre Economus

Diretores do Sindicato, uma delegada sindical e apo-
sentadas representaram a região de Campinas no ato 
em defesa da abertura de negociação sobre o Econo-
mus com o Banco do Brasil, realizado no dia 6 deste 
mês de outubro. Convocado por dois suplentes do Con-
selho Deliberativo do Economus, Elias Mounir Maalouf 
e Adriana Maria Ferreira, com apoio de vários sindica-
tos, o ato ocorreu em frente ao Edificio Sede BB/Torre 
Matarazzo (Avenida Paulista, 1230, em São Paulo).
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Desde a incorporação do Banco Nossa Caixa (BNC), os 
sindicatos e os funcionários pleiteiam a participação 
nos planos de saúde e previdência oferecidos pelo Ban-
co do Brasil. Diante do recente reajuste dos planos de 
saúde FEAS, direcionados aos aposentados do BNC, os 
sindicatos cobram do BB a instauração de uma mesa 
específica para debater as questões pendentes.

A citada mesa está prevista o aditivo à Convenção Co-
letiva de Trabalho (CCT), firmado entre os sindicatos e 
o BB em 2018 e renovado em 2020. Inclusive as enti-
dades representativas dos funcionários encaminharam 
à diretoria do Banco, em outubro do ano passado, uma 
proposta de oferta de Cassi e Previ para todos.

Diretores do Sindicato participantes do ato: Cida, Eli-
sa e Marquinhos.
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Justiça condena Mercantil do 
Brasil a pagar intervalo para 

almoço como extra
O juiz Rafael Marques de Setta, da 11ª Vara do Trabalho de 
Campinas, condenou o Banco Mercantil do Brasil a pagar 
como extra o intervalo para almoço/descanso (1h) não usu-
fruído por funcionários com jornada de 6h/dia que prorro-
garam o horário de trabalho entre os anos 2010 e 2019, 
bem como seus reflexos (FGTS, férias, etc.). A sentença foi 
publicada no dia 19 de julho de 2016.

Além de determinar o cumprimento do artigo 71 da Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT), o juiz Rafael Marques 
de Setta condenou o BMB a pagar uma indenização por 
danos morais coletivos no valor de R$ 200 mil, a ser repas-
sado a uma instituição ou projeto indicado pelo Ministério 
Público do Trabalho.

A ação beneficia 28 funcionários lotados na base do Sin-
dicato, que serão contatados em breve. Como o BMB não 
concordou com o valor do cálculo pericial homologado (R$ 
187.171,24), será repartido entre os beneficiados, neste mo-
mento, a quantia de R$ 120.121,95 - o chamado valor in-
controverso (reconhecido como devido pelo banco).
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Independente da liberação do valor incontroverso aos be-
neficiados, a execução do processo ainda não terminou. O 
Sindicato ingressou com recurso pleiteando o pagamen-
to do valor calculado pelos peritos, mais juros de mora de 
1% ao mês. O Mercantil do Brasil, por sua vez, questiona 
a quantidade de horas extras apuradas. Caso o recurso do 
Sindicato seja aceito pela Justiça, haverá uma diferença a 
ser paga aos 28 beneficiados.
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Sindicatos e Fenaban debatem  
protocolo único contra a 

Covid-19
O Comando Nacional dos Bancários e a Federação Na-
cional dos Bancos (Fenaban) retomaram a negociação 
sobre o Protocolo Único de Prevenção e Controle de 
Risco de Infecção por Covid-19 nos locais de traba-
lho, durante mesa permanente de Saúde realizada no 
dia 1º deste mês de outubro. A formalização do pro-
tocolo é fundamental, principalmente neste momen-
to em que os bancos insistem no retorno ao trabalho 
presencial.

A proposta de um protocolo único foi apresentada pela 
Fenaban no ano passado e, após avaliação, os sindica-
tos encaminharam sugestões. A entidade representati-
va dos bancos, no entanto, pediu mais um tempo para 
formalizar o documento.

Para o diretor do Sindicato Gustavo Frias, que repre-
sentou a Federação dos Bancários de SP e MS na mesa, 
“o protocolo uniformiza as medidas de proteção à saú-
de dos bancários nos locais de trabalho. Cabe ressaltar 
que, desde o início da pandemia do novo coronavírus, 
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cada banco desenvolveu o seu protocolo, atualizado em 
reuniões entre a Comissão de Organização dos Empre-
gados (COE) e a própria instituição financeira”.

O Comando Nacional, segundo Gustavo Frias, destacou 
que o percentual de pessoas que completaram o ciclo 
vacinal (menos de 50%) está longe do ideal. “Mais um 
motivo para a adoção de um protocolo único de prote-
ção contra a Covid-19”. A mesa volta a se reunir no fi-
nal deste mês de outubro.
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Bancos devem exigir passaporte 
de vacinas

Mais de 240 cidades brasileiras 
passaram a exigir o cha-
mado passaporte de va-
cinas (comprovante de 
imunização contra a 
SARS-CoV-2) em es-
paços públicos. Inclu-
sive a Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz), em 
seu boletim Observa-
tório Covid-19, divul-
gado no dia 2 deste mês de 
outubro, destaca ser necessário a 
exigência do citado passaporte em ambiente fechados 
e com aglomerações.

Fabricante de vacina contra a Covid-19 em parceria com 
a biofarmacêutica AstraZeneca, a Fiocruz aponta o pas-
saporte como “uma importante estratégia para estimu-
lar e ampliar a vacinação”. A exigência do documento é 
“central na tentativa de controle de circulação de pes-
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soas não vacinadas em espaços fechados e com maior 
concentração de indivíduos, para reduzir a transmis-
são da Covid-19, principalmente entre aqueles que não 
têm sintomas”.

A Fiocruz observa que “do ponto de vista da saúde pú-
blica, a proteção de uns depende da proteção de ou-
tros. Neste sentido, perseguindo princípio fundamen-
tal da equidade, compreende-se que não haverá saúde 
para alguns se não houver saúde para todos”. A funda-
ção observa ainda que a “ausência de diretrizes em ní-
vel nacional sobre o passaporte de vacinas tem propi-
ciado a judicialização do tema”.

Diante da decisão de várias cidades e da orientação da 
Fiocruz, a diretoria do Sindicato defende que os bancos 
devem também exigir que usuários e clientes apresen-
tem o passaporte de vacinas ao ingressar nas agências. 
Afinal, a pandemia não acabou.
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Diretores do Sindicato 
participam de ato em defesa da 

democracia

O Comitê Suprapartidário, formado pelo PCdoB, PDT, 
Rede, PSOL, PT, PSB, Cidadania e Partido Verde, as cen-
trais sindicais (entre elas, a CUT) e os movimentos so-
ciais realizaram no dia 2 desde mês outubro, ato em 
defesa da Democracia e do Estado de Direito no Largo 
do Rosário, em Campinas, que encerrou com passeata 
até o Largo do Pará.
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No país e no exterior foram realizadas mais de 200 ma-
nifestações contra as ações golpistas capitaneadas por 
Jair Bolsonaro. Em São Paulo (capital), o ato ocorreu na 
Avenida Paulista (em frente ao MASP), no período da 
tarde. Diretores do Sindicato participaram dos atos em 
Campinas e em São Paulo.

Nesta quinta edição, além da defesa da democracia, os 
participantes protestaram contra a fome, o desempre-
go, as pautas autoritárias, as ameaças às instituições  e 
a política negacionista defendidas pelo presidente Jair 
Bolsonaro que, depois de sabotar a compra de vacinas 
contra a Covid-19, investiu contra a imunização de ado-
lescentes.

E mais: o capitão reformado do Exército defendeu o 
chamado “tratamento precoce” contra a Covid-19, prá-
tica que usa medicamentos 
comprovadamente ineficazes 
contra a doença, em discur-
so de abertura da 76ª Assem-
bleia Geral da ONU (Organi-
zação das Nações Unidas), 
realizada no dia 21 de setem-
bro, em Nova York (Estados 
Unidos).

Dia 15 de 
novembro
6º ato em defesa da 

democracia, em Campinas

Local e horário serão 
informados via WhatsApp, no 
site do Sindicato e nas redes 

sociais
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Vídeo sobre licença-maternidade
O escritório LBS Advogados, que presta assessoria jurídica 
ao Sindicato, produziu um vídeo intitulado: “Bancária e a li-
cença-maternidade”.

Além de abordar o direito a licença de 120 dias, previsto no in-
ciso XVIII do artigo 7º da Constituição Federal, a advogada Ana 
Caroline Tavares fala sobre a prorrogação de 60 dias, assegu-
rada pela Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008 e prevista na 
cláusula 25ª da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

Outros temas abordados: estabilidade no emprego, gravi-
dez de risco, nascimento prematuro e grávidas e pandemia 
do novo coronavírus. Confira. Acesse: www.bancarioscam-
pinas.org.br

Convênios: utilize o aplicativo
O Sindicato tem convênios com vários profissionais, empresas e instituições de en-
sino. O aplicativo de convênios para celular, por exemplo, contempla 35 categorias, 
com 113 parceiros que oferecem produtos e serviços com descontos para sindicali-
zados; entre eles, 16 faculdades.

Baixe o app: O aplicativo BancáriosCPS:convênios está disponível nas lojas Apple 
Store e Google Play. É gratuito.

Sugestão: O sindicalizado pode sugerir inclusão de novos parceiros no serviço de con-
vênios. É só entrar em contato com o diretor do Sindicato, Eduardo Gomez. Celular: 
(19) 99712-9527 (WhatsApp) ou fixo do Sindicato: 3731-2688.



15Bancário 
Solidário:

Campanha Bancário Solidário: 
retomada

Diante da crise sanitária e econômica, que tem gerado desemprego e 
fome, o Sindicato retoma a Campanha Bancário Solidário. Nesta tercei-
ra versão, além de dinheiro, serão arrecadados alimentos não perecíveis. 

A doação em dinheiro deve ser feita via depósito bancário. O Sindi-
cato sugere o valor correspondente a dois tíquetes (refeição). Mas, 
qualquer valor será sempre bem-vindo. Já os alimentos serão coleta-
dos nos locais de trabalho ou poderão ser entregues na sede do Sin-
dicato 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



16

Festa da Criança no ClubeFesta da Criança no ClubeFesta da Criança no Clube
O Sindicato realizou a Festa da Criança no 
dia 16 deste mês de outubro (sábado), no 
Clube dos Bancários, no período das 11h às 
17h. Além de distribuição de sorvete, pipo-
ca e algodão doce, vários brinquedos: cama 
elástica, piscina de bolinhas, balão pula-pula 
e touro mecânico.
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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.




