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Pauta da Campanha será fechada
na 14ª Conferência dos Bancários
pauta de reivindicações da
Campanha Nacional deste ano
será debatida e definida neste final
de semana (dias 20, 21 e 22), em
Curitiba, durante a 14ª Conferência
dos Bancários, organizado pelo Comando Nacional (entre seus integrantes, o presidente do Sindicato,
Jeferson Boava). Fórum máximo
da categoria, a 14ª Conferência irá
reunir delegados de todo o país; entre eles, 13 da região de Campinas.
As propostas a serem debatidas
e votadas foram construídas em encontros regionais e conferências
estaduais ou interestaduais, com
base na Consulta Nacional, reali-
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zada em Campinas entre os dias 19
e 29 de junho. Os delegados de
Campinas e Região defenderão as
propostas aprovadas na Conferência Interestadual de SJ do Rio Preto, realizada pela Federação dos
Bancários de SP e MS, nos dias 3 e
4 deste mês. O índice de reajuste a
ser apresentado e defendido, por
exemplo, equivale a reposição da inflação do período de setembro de
2011 a agosto de 2012, mais 5% de
aumento real (veja abaixo as principais propostas). Para o presidente Jeferson Boava, a 14ª Conferência é o coroamento de todo um amplo processo de discussões com os

4º CONGRESSO

Sexta, dia 20, termina prazo
para inscrição de delegados
prazo de inscrição dos delegados ao 4º Congresso dos Bancários, Financiários e Cooperavitários, aberto no último dia 10, termina nesta sexta-feira, dia 20. A inscrição deve ser feita no setor de
Atendimento do Sindicato (sede
Campinas), nas subsedes ou diretamente com os diretores, conforme
prevê o regimento aprovado por
unanimidade pela categoria no dia
27 de junho, em assembleia na
sede do Sindicato.
A escolha dos delegados será
por banco, financeira e cooperativa
de crédito e os candidatos devem ser
sindicalizados. Será eleito um delegado para cada grupo de 60 sindicalizados ou fração superior a 30
sindicalizados. O regimento asse-
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gura um delegado para cada segmento. As eleições dos delegados serão realizadas no dia 27 deste mês
em Campinas e nas subsedes (veja
pagína 3). As teses devem ser encaminhadas até o dia 1º de agosto
Confirmado:
Wilson Cano
O professor do Instituto de Economia da Unicamp, Wilson Cano, já
confirmou participação no 4º Congresso. Cano irá abordar o tema:
“Crise econômica mundial: tendências e possibilidades”. No temário do 4º Congresso, conjuntura
política econômica global, atuação
do sindicato para o próximo triênio,
incluindo planos de luta, e as campanhas salariais dos três segmentos
da categoria.

Veja na página 3 os locais
para escolha dos delegados

bancários, visando a construção
da pauta de reivindicações. “Porém,
não basta apenas fechar a pauta. É
preciso unidade na ação para garantir e ampliar os direitos da categoria”, conclui Jeferson.
Principais
propostas
Remuneração: Cesta alimentação,
13ª cesta e tíquete de R$ 622,00
(cada um); bolsa de estudo; PLR de
três salários mais parcela adicional
de R$ 4.500,00; e contratação da remuneração total (fixa e variável).
Emprego: Garantia de emprego;
garantia contra a demissão imotivada (ratificação da Convenção 158

da OIT); fim da terceirização; e
atendimento nos correspondentes
prestado por bancários.
Saúde e Segurança: Fim do assédio
moral; fim das metas abusivas; manutenção do salário e da complementação do auxílio-doença previdenciário e acidentário; e atualização da lei nº 7.102, que contemple
a instalação de novos dispositivos
de segurança.
Sistema Financeiro: Controle social
do SFN; regulamentação do artigo
192 da Constituição; e construção
da Conferência Nacional sobre o
SFN, com pré-conferência promovida pela Federação dos Bancários.

NEGOCIAÇÃO

CAIXA FEDERAL

Eleição de
delegados
sindicais
s empregados da Caixa Federal elegem entre os dias 25 e
27 deste mês os delegados sindicais. O período de inscrição abre
nesta terça-feira, dia 17, e estende
até o dia 20. Veja edital abaixo.
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EDITAL
Eleições de Delegados Sindicais
CEF 2012/2013
1. O Sindicato dos Bancários de Campinas e Região,
por seu presidente, comunica a todos os empregados da Caixa Econômica Federal dos municípios de
sua base territorial, a abertura de processo eleitoral
para delegado sindical da Caixa Econômica Federal,
de acordo com o seguinte cronograma:
1.1 As Inscrições deverão ser realizadas do dia 17
de Julho de 2012 a 20 de Julho de 2012.
1.2 A eleição será realizada nas Unidades, de 25 de
Julho de 2012 a 27 de Julho de 2012.
1.3 O mandato dos Delegados eleitos se iniciará em
28 de Julho de 2012 e se encerrará em 27 de Julho
de 2013.
Campinas 16 de Julho de 2012
Jeferson Rubens Boava
Presidente

Em setembro,
6ª Megafesta
dos Bancários
Atualize seus dados
Para que o seu convite
seja emitido corretamente,
atualize seus dados.
Acesse o site do Sindicato
(www.bancarioscampinas.org.br),
clique na guia “Serviços”;

depois em
“Atualize seus Dados”.
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BB não aceita discutir mais jornada
de 6 horas, sem redução de salários
debate para solucionar a implantação da jornada de 6h para todos os
comissionados, sem redução salarial, se
depender do Banco do Brasil, nunca vai
sair do papel.
Apesar do compromisso assumido
pelo diretor de Relações com Funcionários e Entidades Patrocinadas do BB,
Carlos Eduardo Leal Neri, na Campanha
2011, os representantes do Banco deixaram claro, durante rodada com os sindicatos no último dia 10, que não negociam
a jornada de 6h para todos e ponto final.
“A postura do BB causou indignação entre os representantes dos funcionários na
mesa e, com certeza, causará dentro dos
locais de trabalho”, destaca o presidente
do Sindicato e representante da Federação dos Bancários de SP e MS, Jeferson
Boava, que participou da rodada. Segundo
ele, o tema será analisado pela Comissão
de Empresa nesta semana, quando devem
ser definidas novas estratégias de luta. Antes de jogar um balde de água fria no de-
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bate sobre a jornada, o citado diretor Carlos Neri apresentou a nova negociadora
do Banco, Aurea Faria Martins.
Sinergia: Os sindicatos apontaram que a
maioria das unidades não conseguiu
atingir a etapa Ouro, o que mostra distorções no processo de acompanhamento de resultados. “Mesmo com várias
mudanças, o Sinergia permanece um
programa equivocado, que dissemina as
abomináveis metas individuais, gerando
a prática de assédio moral. O que é inaceitável. Inclusive não cria parâmetros
para negociação de eventual parcela adicional a PLR da Fenaban na rede de varejo”, avalia o presidente Jeferson.
PSO: Os sindicatos apresentaram os problemas, que não diferem dos ocorridos na
região de Campinas; entre eles, agências
com apenas um caixa. Os sindicatos reafirmaram as seguintes reivindicações:
ampliação do quadro de caixas nas agências (no mínimo dois por local de trabalho), efetivação de todos os caixas e in-

clusão na carreira de mérito.
Pagamento do interstício: Até agora o BB
não pagou os 3% sobre o VCPI; os valores foram definidos em março último. “É
pura provocação, falta de seriedade”, observa o presidente do Sindicato.
Realocação: apenas com
anuência do funcionário
Após denúncia de realocação nos locais de trabalho abrangidos pela Superintendência de Jundiaí, em função do BB
2.0, o Sindicato entrou em contato com
a Super Leste Campinas (estadual) e
com a própria Super de Jundiaí, no último dia 13, e ficou estabelecido o seguinte:
realocação para outra praça só será efetivada com a concordância do funcionário. Caso não seja aceito, o funcionário
permanecerá no mesmo local como extra
quadro. “O funcionário não pode ser penalizado pelas sucessivas reestruturações do Banco. O diálogo esclareceu e parametrizou a questão”, conclui o presidente Jeferson.

BRASIL

Inscrição para delegado sindical abre dia 24
prazo de inscrição de candidatos
a delegado sindical no Banco do
Brasil abre no próximo dia 24 e se estende até o dia 26.
Os funcionários interessados de-

vem se inscrever na secretaria do sindicato, no período das 8h às 17h.
A eleição ocorrerá nos dias 31 de
julho, 1º e 2 de agosto, no próprio local de trabalho. Será eleito um dele-

Regulamento:

legado sindical a saber: (veja quadro abaixo).
8. Terminado o processo de votação, a apuração dos votos
deverá ocorrer na sede do Sindicato ou no local, na presença
dos Delegados com o Diretor Sindical.
9. No agrupamento que houver disputa, será eleito o mais
votado, cabendo considerar que, na hipótese de empate será
considerado vitorioso o candidato com sindicalização mais
antiga junto ao Sindicato dos Bancários de Campinas e Região.
10. Os eleitos terão seu mandato vigorando a partir do dia
3 de agosto de 2012 tendo validade de 1 (um) ano.
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Eleição de delegados
sindicais do BB - 2012
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Campinas e Região, em face das condições previstas no Acordo Coletivo de Trabalho firmado com o Banco do
Brasil S/A, que garante um delegado para cada grupo de 80
funcionários, realizará nos dias 31 de julho, 1º de agosto e
2 de agosto de 2012, eleições para a escolha de Delegados
Sindicais, sendo que o processo de eleição deverá observar as regras do presente regulamento:
1. A eleição de delegado sindical será realizada observando agrupamento de agências abaixo representadas, como
também pelas cidades que compõem as regionais do Sindicato.
2. Para participar do processo de eleição, obrigatoriamente, o candidato deverá se inscrever junto a Secretaria do Sindicato, devendo o mesmo ser associado da entidade e estar trabalhando efetivamente na base territorial do Sindicato.
3. O prazo de inscrições se efetivará no período de 24 a 26
de julho de 2012, devendo as inscrições serem apresentadas junto a Secretaria do Sindicato, no horário das 8 às 17
horas.
4. As eleições ocorrerão mediante votação secreta, sendo
eleitor aquele empregado do Banco do Brasil sindicalizado
ou não, devendo a entidade indicar os membros das mesas
coletoras de voto.
5. Na cédula de votação deverá constar o nome de cada candidato (inscrito para cada agrupamento de agências), que concorre para o posto de delegado sindical.
6. A eleição será realizada nos dias 31 de julho, 1º e 2 de
agosto de 2012, no horário do expediente de trabalho dos
setores do Banco abaixo discriminado, com início às 09:00
horas, podendo a mesma se estender inclusive em horário
noturno, na hipótese de funcionamento do estabelecimento em tal período. No dia 2 de agosto de 2012 a eleição terá
seu término às 17 horas.
7. Para os “agrupamentos de agências” denominação que
passamos a dar para identificação de agências e setores do
Banco do Brasil será eleito para cada um dos mesmos 1 de-
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Agrupamentos
Agrupamento 1
Americana; Av. Cillo; São Vito; e Vila Jones.
Agrupamento 2
Praça XV de Novembro; Cid. Jardim; Fórum Americana; Rua
Duque de Caxias e 26 de Julho.
Agrupamento 3
Hortolandia; Nova Odessa; Sumaré; Praça das Bandeiras;
Nova Aparecida e Remanso.
Agrupamento 4
Amparo; Jaguariúna; Pedreira; Serra Negra; e Socorro.
Agrupamento 5
Catedral; Praça Bueno; Rua Antonio Pedro; 9 de Julho; Circuito das Águas; e Palácio das Águias.
Agrupamento 6
Indaiatuba; Nova Indaia; Monte Mor; Elias Fausto; e Viracopos.
Agrupamento 7
Cidade dos Indaias; Nova Elias Fausto; e Rua Carlos de Campos.
Agrupamento 8
Itatiba; Rua Aguiar Pupo; e Morungaba.
Agrupamento 9
Itapira; Mogi Guaçu; Capela; Mogi Mirim; Estiva Gerbi e Águas
de Lindóia.
Agrupamento 10
Glicério; Rua Quinze de Novembro; e Praça São José.
Agrupamento 11
Paulinia; Cosmópolis; Engenheiro Coelho; Artur Nogueira; Holambra e Santo Antonio de Posse.
Agrupamento 12

gado sindical para cada grupo de 80
funcionários (veja abaixo o regulamento com agrupamentos), com mandato de um ano, a partir do dia 3 de
agosto de 2012.
Av. José Paulino; Posse; Av.Ester e Nogueirense.
Agrupamento 13
São João da Boa Vista; Espírito Santo do Pinhal e Aguai.
Agrupamento 14
Nova São João da Boa Vista; Independência; São Roque da
Fartura e Capitão Silva.
Agrupamento 15
Vinhedo; Valinhos; Louveira; e Cabreúva.
Agrupamento 16
Est. Adoniran Barbosa; Rua 9 de Julho; e Pça Central.
Agrupamento 17
Campinas; GEREV Campinas e AJURE.
Agrupamento 18
Gecex-Campinas.
Agrupamento 19
Carlos Gomes; Cambui, GERAT e Estilo Campinas.
Agrupamento 20
Norte Sul; Empres. Campinas; e Super Leste.
Agrupamento 21
Glicério; S. Público Campinas; e Estilo Maria Monteiro.
Agrupamento 22
Bonfim; CSO; PEE; GEPES; CSO SP; Setor Agrônomo; CSL;
e PSO
Agrupamento 23
Trevo; Unimart; Jd. Londres; e Castelo.
Agrupamento 24
Barão de Itapura; Benjamin Constant; e Av.Brasil.
Agrupamento 25
Taquaral; Empres. Metropolitana e Corporate.
Agrupamento 26
Barão Geraldo; Sousas; Shopping Dom Pedro; Ceasa; São
Quirino; e Estilo Unicamp.
Agrupamento 27
Amoreiras; Proença; e Ouro Verde.
Agrupamento 28
Rua Dr.Quirino; Forum Campinas; e Conceição.
Agrupamento 29
Av. Gov. Pedro Toledo; Rua Sales de Oliveira; Guanabara; e
Anhanguera.
Agrupamento 30
Rua Paula Bueno; Santa Genebra; Distrito de Sousas; e Unicamp.
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8ª de Finais
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Júlio César Costa
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4ª de Finais

Dia 21, sábado, final do
Campeonato de Soçaite
ermina neste sábado, dia 21, o
Campeonato de Férias de Futebol
Soçaite dos Bancários de Campinas
e Região. A partir das 9h, no Clube,
semifinal; às 11h disputa pelo terceiro
lugar; às 12h, a grande final. Com 20
times inscritos, o Campeonato co-

T

meçou no último dia 10, com jogos
durante a semana, no período noturno. Veja no site do Sindicato
(www.bancarioscampinas.org.br) os
resultados das rodadas. Após a final
do Campeonato, confraternização,
ao som da banda Rock Mix.
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AMERICANA

Diretor José Carlos é eleito
vice-presidente do Comsaúde
diretor regional de Americana,
José Carlos, foi eleito vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde (Comsaúde) para o biênio 2012-14,
no último dia 27. Na gestão anterior,
José Carlos exerceu o cargo de secretário. Na diretoria executiva do Com-
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saúde o diretor do Sindicato representa os usuários. O Comsaúde tem
como objetivo atuar na formulação de
estratégias da política de saúde e no
controle da execução da política de
saúde, incluídos seus aspectos econômicos e financeiros.
EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

C O O P E R AT I VA S

Assembleia vota acordo
Sindicato realiza nesta quarta-feira, dia 18, na sede, às 18h30, assembleia com os cooperavitários para
discutir e votar a proposta de acordo coletivo, válido por dois anos. Entre outras cláusulas, reajuste de 8% sobre o
salário de maio último; anuênio de R$
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20,44; auxílio refeição de R$ 19,60 por
dia; cesta alimentação de R$ 299,72; 13ª
cesta de R$ 299,72; bolsa de estudo de
R$ 209,95; e participação nas sobras de
10%, distribuídos proporcionalmente
ao salário de cada funcionário, limitado a dois salários.

O Sindicato dos Empregados de Campinas e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.106.480/0001-70, por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados em cooperativas de crédito e mútuo do Estado de São Paulo, sócios e não sócios, da base territorial deste sindicato, dos municípios de Campinas, Aguaí, Águas de Lindóia, Águas da Prata, Americana, Amparo, Artur Nogueira, Cabreúva, Cosmópolis, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra,
Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Jaguariúna, Lindóia, Louveira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Morungaba, Monte Mor, Monte
Alegre do Sul, Nova Odessa, Pedreira, Paulínia, Santo Antonio do Jardim, Santo Antonio de Posse, São João da Boa Vista, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Valinhos e Vinhedo, para a assembleia geral extraordinária que se realizará no dia 18 de julho de
2012, às 18:00h, em primeira convocação, e às 18:30h, em segunda convocação, no endereço da sede à Rua Ferreira Penteado, nº 460, Centro, nesta cidade de Campinas/SP, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 1. Discussão
e deliberação sobre aprovação da minuta de renovação da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria com vigência de 2012/2014,e
termos aditivos à convenção, bem como delegar poderes para tanto; 2. Autorização à diretoria da entidade para realizar negociações
coletivas, celebrar convenção coletiva de trabalho, bem como convenção coletiva aditiva, bem como delegar poderes para tanto;
3. Deliberar sobre desconto da contribuição assistencial a ser feito nos salários dos empregados em razão da contratação a ser
realizada. Campinas, 14 de julho de 2012.
Jeferson Rubens Boava – Presidente
Edital publicado na edição do dia 14/07/2012 do jornal Folha de S. Paulo

4º Congresso: locais para escolha dos delegados
Eleição de delegados na região

Eleição de delegados em Campinas
Banco

Dia

Horário

Local

Cidade

Dia

Horário

Local

Banco do Brasil

27/07

18h30

Sede do sindicato

Americana

27/07

18h

Subsede

Bradesco

27/07

18h30

Sede do sindicato

Caixa Federal

27/07

18h30

Sede do sindicato

HSBC

27/07

18h30

Sede do sindicato

Itaú/Unibanco

27/07

18h30

Sede do sindicato

Santander

27/07

18h30

Sede do sindicato

Demais bancos

27/07

18h30

Sede do sindicato

Financeiras

27/07

18h30

Sede do sindicato

Cooperativas

EDIÇÃO Nº 1343

27/07

18h30

Sede do sindicato
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Amparo

27/07

18h

Subsede

Indaiatuba

27/07

18h

Coreto da Praça XV de Novembro

Itatiba

27/07

18h

Câmara Municipal: R. Romeu Augusto Rela,
1100. Sala 2

Mogi Guaçu

27/07

18h

Subsede
Salão de Festas da igreja São Bento
Av. José Paulino (ao lado do Bradesco)

Paulínia

27/07

18h

SJ Boa Vista

27/07

18h

Subsede

18h

R. Vicente Rossi, 175,
Bairro Sto Antonio

Valinhos

27/07

3

Campeonato de Férias de Futebol Soçaite
Júlio César Costa

Final neste sábado, dia 21. Na página 3, tabelas de jogos. Na próxima edição, mais 10 times participantes

BB/CEF Indaiatuba

BB Hortolândia

Bradesco Americana Av. Iacanga/12 de Novembro

Bradesco Av. Esportes Valinhos

CEF Área Meio Stadium FC

Crivelli Advogados Campinas

Itaú Senador Saraiva

Real Ceasa

Santander Campos Salles

Santander Paulínia

