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Chapa 1 disputa eleição
da diretoria do Sindicato
Júlio César Costa

ncabeçada pelo atual presidente do Sindicato, Jeferson
Boava, a Chapa 1 foi a única inscrita
para disputar a eleição da nova diretoria para o triênio 2013-16.
Com o encerramento do prazo
de inscrição na última sexta-feira,
8, abre-se o prazo de cinco dias corridos para impugnação de candidaturas (veja edital no verso).
Nos dias 25 e 26 deste mês os
bancários vão às urnas escolher a
direção do sindicato para os próximos três anos. Confira como será a
votação e quem pode votar.
Votação
Os votos dos sindicalizados se-
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Assembleia elege Comissão Eleitoral e define data da eleição, em 20/02

rão coletados nos dias 25 e 26 de
março em urnas fixa (localizada na
sede do sindicato) e itinerantes, que

percorrerão todas as agências, departamentos, postos de serviço e demais locais de trabalho. Cada urna

será comandada por uma Mesa
Eleitoral composta por representantes da chapa inscrita; além de fiscais.
Quem vota
Para os bancários da ativa o direito de voto é assegurado para todos aqueles que se sindicalizaram
ao sindicato até o dia 25 de setembro de 2012 - seis meses de sindicalizado é o prazo mínimo exigido
pelo estatuto. A segunda exigência
é estar em dia com sua contribuição
ao sindicato. Já para o sindicalizado aposentado não existe nenhuma
exigência; o direito de voto está assegurado.

MOBILIZAÇÃO

Sindicatos denunciam desmandos do BB no Congresso. Dia 20, jornada de luta
s desmandos da atual gestão
do Banco do Brasil foram denunciados na Câmara dos Deputados, no último dia 5 em Brasília.
Uma comitiva de dirigentes da Contraf-CUT visitou vários gabinetes e
discutiu os problemas provocados
pela diretoria do BB; entre eles, o
plano de funções comissionadas
implantado no dia 28 de janeiro último sem debate algum. Durante a
visita aos parlamentares os dirigentes entregaram o panfleto inti-
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tulado “Banco do Brasil lucra,
mas gestão põe em risco o futuro”
(veja em www.bancarioscampinas
org.br).
A atividade do último dia 5 abriu
a campanha definida na última
reunião do Comando Nacional dos
Bancários, realizada no dia 22 de fevereiro, que tem como objetivo intensificar a mobilização dos funcionários e alertar o governo e a sociedade sobre os riscos de gestão temerária e do futuro passivo traba-

lhista decorrente dos desmandos
da administração do BB.
Reunião no Dest
Na manhã da última quarta-feira (6), um dia após a visita aos parlamentares, os sindicatos comandados pela Contraf-CUT se reuniram com representantes do Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (Dest), no
Ministério do Planejamento, onde
apresentaram a mesma denúncia
contra o BB. No período da tarde da

mesma quarta-feira, os dirigentes
sindicais se reuniram com o assessor especial do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da
República, José Lopes Feijóo. Na
pauta, os desmandos do BB. Feijóo
se comprometeu em apurar as denúncias.
Calendário
20 de março - novo Dia Nacional de
Luta.
Maio- Congressos dos funcionários
de BB, de 17 a 19, em São Paulo.

MOBILIZAÇÃO

Marcha das centrais reúne 50 mil em Brasília
7ª Marcha das Centrais Sindicais e Movimentos Sociais por
“Cidadania, Desenvolvimento e Valorização do Trabalho”, realizada no
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último dia 6 em Brasília, reuniu
mais de 50 mil manifestantes na Esplanada dos Ministérios. A manifestação enfatizou a necessidade de

ampliar os investimentos públicos
em infraestrutura e nas áreas sociais, fortalecer o mercado interno
e redistribuir renda. A Marcha,

coordenada pela CUT, CGTB, CTB,
Força Sindical, NCST e UG, contou
também com a participação de baterias de escolas de samba.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS
DE CAMPINAS E REGIÃO
RELAÇÃO DE CHAPAS
REGISTRADAS
Em cumprimento ao disposto no estatuto
desta entidade, tornamos público que foi registrada uma Chapa para concorrer às eleições que serão realizadas neste sindicato,
nos dias 25 e 26 de março de 2013: CHAPA 1: Diretoria Geral Efetivos: Jeferson
Rubens Boava, Mauri Sérgio Martins de
Souza, Lourival Rodrigues da Silva, José
Cristiano Massoni Meibach, Ana Stela Alves de Lima, Vandernilson da Cunha Claro, André Luiz de Camargo von Zuben, Elisa de Figueiredo Ferreira, Maria Aparecida da Silva, Gabriel Musso de Almeida Pinto, Damião Adalberto Couto Ribeiro, Carlos Augusto Silva, Gustavo Moreno Frias,
Patrícia Bassanin Delgado, Antonio Donizetti da Silva, Divino Afonso Luz, Tânia de
Paiva Cezarino, Jacó dos Santos Bastos,
José Carlos Leite, Geraldo Tavares, Vagner
Vanderlei Mortais, Hamilton de Almeida e
Arsineu José Ienon De Carvalho; Diretoria
Geral Suplentes: Eduardo Feliciano Sans
Gómez, Samuel Galzerano Nicolette, Daniel Marcos Ortiz de Abreu, Maria Gisele
Paifer Costa, Vera Lúcia Moreira, Flávio
Henrique Martins Mota, Márcio Ramponi,
Fátima Domingues Campos, Linda Angelina Gomes Kuniyoshi, Lucinete Aparecida
Maziero Benitez, José Vicente Viana, Messias Jesus dos Santos, Marcos Eduardo de
Moraes, Paulo César Rossi, Letícia Maria
Gouveia de Oliveira, Marcos Aparecido de
Lima, Adir Pereira da Silva, Marcelo Junqueira Castelli, Nilcéia Eulampio Martins,
Marcelo Lopes de Lima, Luciana Aparecida Liza Correa, Lílian Minchin e Daniele Caroline Miyachiro; Conselho Fiscal Efetivos:
Cezar Augusto Barbosa Paixão, Danilo
Anderson Castilho e Marcelino José da Silva; Conselho Fiscal Suplentes: Deborah
Negrão de Campos, Pedro Ferreira dos
Santos e Silvio Antonio Kuniyoshi; Delegados junto à Federação Efetivos: Aparecida Allita e Maria de Fátima do Couto Ribeiro; Delegados junto à Federação Suplentes: Afonso Lopes Da Silva e Flademir
Alberto Pinheiro Silva. Fica a partir da data
de publicação desta relação, aberto o prazo de 05 (cinco) dias para impugnação de
candidaturas.
Campinas, 09 de março de 2013.
Gonçalo Marques Moreira – Lênis de
Medeiros – Cleide Aparecida Marchetti
Comissão Eleitoral

Edital publicado na edição do dia
09/03/2013 do jornal Correio Popular
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Bradesco Indaiatuba é campeão
do Torneio 59 anos do Sindicato
Júlio César Costa

time do Bradesco Indaiatuba
sagrou-se campeão do Torneio
59 anos de fundação do Sindicato,
modalidade Futebol Soçaite, realizado no último dia 2 no Clube, ao
derrotar o Bradesco Câmbio pelo
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placar de 3x1. O time Santander
Castelo ficou em terceiro lugar
(veja em www.bancarioscampinas.org.br o quadro com resultado
final). Eduardo Amaral, do Santander Castelo, foi o artilheiro com

10 gols.
Além do Futebol Soçaite, que
reuniu 12 times, a comemoração
dos 59 anos do Sindicato (27 de fevereiro), foi marcada com clínica de
tênis e aula de hidroginástica.

SOLIDARIEDADE

Doação às vítimas da chuva em Cubatão
s ciclistas do grupo Domingueiras Bike Campinas está
coletando doações às vítimas da
chuva ocorrida no dia 22 de fevereiro último em Cubatão. Mais de 3
mil pessoas estão desabrigadas e ne-
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cessitam dos seguintes produtos:
fraldas descartáveis, leite (em caixa
ou em pó), materiais de limpeza e
higiene. A arrecadação acontece
até o dia 15, sexta-feira. As doações
devem ser entregues no Atendi-

mento da sede do Sindicato (Rua
Ferreira Penteado,460, Centro, perto do Corpo de Bombeiros). Mais informações com o diretor do Sindicato e ciclista Eduardo Gomez.
Fone: (19) 9712-9527.

Classibancários
Samsung Galaxy e iphone
Vendo. Galaxy modelo S II usado, desbloqueado. R$ 700,00 (aceito parcelamento). Iphone 4 usado, preto, R$ 700,00
a vista ou R$ 760,00 parcelado. Tratar
com Ana Paula (ronarde@hotmail.com).
Corsa Classic 2010
Vendo, Flex, cinza metálico, alarme e travas elétricas, som original-CD, com manual, NF, chave-reserva, 48 mil km, ótimo estado, IPVA e DPVAT pagos. R$
19.700,00. Tratar com Augusto. Fone: (19)
8818-5708.
Honda New Civic LXS-MT
Vendo, 2007, prata, couro, CD, Insufilm,
manual, nota fiscal, chave-reserva, único dono, IPVA e DPVAT pagos, ótimo estado. R$ 36.900,00. Tratar com Augusto.
Fone: (19) 8818-5708.
Suítes em casa de família
Alugo. Estacionamento próprio. Tratar
com dona Helena. Fone: (19) 32296980.
Apto Perfetto Condomínio
Vendo, em frente ao supermercado Enxuto, 2 dormitórios, 8º andar, 1 vaga coberta. Tratar com Damião. Fone: (19)
9365-8612.

FARMÁCIA DO SINDICATO
Serviço de Entrega
em Campinas
Taxa: R$ 3,00. Ligue 3731-2688
Tudo em 2 vezes, sem juros: cheque 30/60 dias
Cartões Visa e Mastercard em 3 vezes

Confira nossos preços. Desconto de até 35%
Remédio
Condroflex 30 saches

Farmácia do Sindicato

Preço médio/mercado

R$ 140,04

R$ 186,72

Artrodar 30 cpr

R$ 83,92

R$ 119,89

Lipless 100 mg 60 cpr

R$ 66,68

R$ 88,91

Vytorin 10/20 28 cpr

R$ 79,03

R$ 105,37

Aviso: preços válidos até o dia 18 de Março de 2013

Passeata das Mulheres pelo Fim da Violência, dia 9, em Campinas

Happy Hour no Clube, sexta-feira, 8 de Março

Dia Internacional da MULHER:
bombom, happy hour e ato público

Bancárias da Caixa Federal e diretores do Sindicato

Bancárias do BB e diretores do Sindicato
Dia Internacional da Mulher, 8
de março, foi comemorado com
distribuição de bombons às bancárias,
happy hour no Clube e ato público no
centro de Campinas.
Durante a semana, os diretores
distribuíram os bombons nas agências
e na sexta-feira, 8 de março, mutirão
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Júlio César Costa

nas agências centrais do Banco do
Brasil, Caixa Federal, Itaú, Bradesco
e Santander. Na noite da mesma sexta-feira, confraternização no Clube,
animada pela sambista Aureluce Santos. E no último sábado, dia 9, os diretores do Sindicato, Hamilton e
Cida, participaram do Ato das Mu-

lheres pelo Fim da Violência no Largo da Catedral, organizado por várias
entidades; entre elas, o Coletivo de
Mulheres da subsede da CUT Campinas. A manifestação encerrou com
passeata pela Rua 13 de Maio.
História: O Dia Internacional da Mulher foi proposto pela socialista ale-

mã Clara Zetkin durante Conferência
Internacional, realizada em Copenhague, Dinamarca, em 1910. É uma
homenagem às operárias têxteis duramente reprimidas durante greve
pela redução da jornada (de 16h para
10h), realizado, em 1857. Desde 1977
é comemorado pela ONU.

Bancárias do Bradesco e diretores do Sindicato

Bancária do Itaú e diretores do Sindicato
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Edição comemorativa: Dia Internacional da MULHER

243 mil mulheres na categoria
s mulheres ocupam 49% do total dos postos de trabalho bancário em todo o país, o que representa 243 mil bancárias. Nos bancos privados elas já são maioria,
53,4% da categoria, de acordo com
levantamento da subseção do Dieese da Contraf-CUT (Confederação
Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro), feito com base
em dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e Emprego, entre janeiro e dezembro de 2012. “A
trajetória das mulheres nos bancos
é uma trajetória de luta para conquistar seu espaço. Até a década de
1970 o sistema financeiro era um
território exclusivamente masculi-
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no. O ex-Banespa aceitou pela primeira vez o acesso de mulheres ao
cargo de auxiliar de escritório apenas em 1968 e o Banco do Brasil em
1971”, lembra Deise Recoaro, secretária de Mulheres da ContrafCUT.
O movimento sindical conquistou importantes vitórias ao longo
desta história, muitas delas relacionadas à maternidade, sendo a
mais recente a ampliação da licença maternidade para 180 dias. Mas
as desigualdades ainda são muitas.
Para se ter uma ideia, as mulheres
entram no banco ganhando em média 22,9% menos do que os homens, de acordo com o levantamento do Dieese. Enquanto as mu-

lheres são admitidas com uma remuneração média de R$ 2.318,33,
os homens chegam ao banco com
R$ 3.006.91. Além disso, as mulheres saem do banco também ganhando menos, uma média de
25,6% a menos do que os homens.
Enquanto as mulheres saem com
uma remuneração média de R$
3.716,32, os homens são desligados
com R$ 4.994,99. “Como constatou
a socióloga Beth Lobo, a classe trabalhadora tem dois sexos e não é
possível desprezar as diferenças
internas da classe trabalhadora. A
unidade da classe vai se dar na medida que o conjunto supere as desigualdades”, avalia a secretária de
Mulheres da Contraf-CUT.

SAÚDE

Meta, mulheres e assédio: relações perigosas no local de trabalho
m dos grandes problemas que
atinge tanto a mulher quanto o
homem está relacionado às doenças
e transtornos mentais, causados
por excessivas pressões por vendas
de produtos bancários, que muitas
vezes desembocam para o assédio
moral.
Embora sejam fenômenos recentes, os assédios moral e sexual no
local de trabalho estão muito pre-
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sentes no dia a dia, e as vítimas, na
maioria dos casos, são mulheres.
Dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) indicam que
52% das mulheres economicamente ativas já foram assediadas sexualmente.
“As mulheres muitas vezes são
pressionadas ou induzidas a utilizarem dos atributos físicos para facilitar a venda de produtos. É mui-

to comum ouvir relatos de bancárias
que dizem serem ‘instruídas’ a aumentarem o decote para aumentarem as vendas”, afirma Deise. “Isso
impacta negativamente na imagem
e na saúde da mulher. Primeiro porque expõe as mulheres a algumas situações de violência já bastante
conhecidas como o assédio sexual
no trabalho, que quando frustrado
gera um outro tipo de assédio, o mo-

ral”, salienta Ivone.
“Queremos que as mulheres sejam valorizadas e reconhecidas
pelo seu profissionalismo, pela sua
capacidade e pelo investimento na
formação e qualificação. Por isso,
precisamos nos organizar em todos
os cantos do Brasil, de modo a denunciar e pressionar para que o assédio não ocorra mais”, ressalta a
secretária-geral da Contraf-CUT.

Mobilização conquista 2º Censo da Diversidade
s bancários e as bancárias
conquistaram na Campanha
Nacional de 2012 a realização do
2º Censo da Diversidade, com planejamento em 2013 e execução em
2014. A conquista é fruto das negociações, da mobilização da categoria e das negociações entre o
Comando Nacional, coordenado
pela Contraf-CUT, e a Fenaban.
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A conquista está prevista no parágrafo 3º da cláusula 47ª da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
de 2012/2013, constando que “à semelhança do Censo da Diversidade realizado no setor bancário durante o ano de 2008, a Fenaban
com a Comissão Bipartite de Igualdade de Oportunidades planejará
um novo levantamento do perfil

dos bancários ao longo do ano de
2013, de forma a efetivá-lo em
2014”.
Expectativas
Ocorreram mudanças profundas no sistema financeiro desde o
1º censo em 2008 e, por isso, o 2º
Censo será uma boa oportunidade
para conhecer a realidade dos bancários e avaliar a situação de dis-

criminação nos bancos.
“O 2º Censo possibilitará ainda
comparar os dados com o 1º Censo, avaliar a eficácia ou não das
ações afirmativas prometidas pelos
bancos e definir novas políticas no
rumo da igualdade de oportunidades”, avalia Andrea Freitas de
Vasconcelos, secretária de Políticas
Sociais da Contraf-CUT.
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