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Assembleia na praça organiza Dia Nacional de Luta

Júlio César Costa

DIA 11, VAMOS PRA RUA
Concentração no Largo do Rosário às 17h
eunidos em assembleia no Largo da Catedral na manhã do último sábado, dia 6, no centro de
Campinas, trabalhadores, estudan-

R

Junte-se ao
Sindicato.
Peça seu adesivo
“Sou Bancário.
Estou na LUTA!”,
aos diretores

tes e movimentos sociais, discutiram a pauta unitária e a organização do Dia Nacional de Luta, que
acontece neste 11 de julho. Parti-

cipe. Na quinta-feira, junte-se ao
Sindicato na rua. Concentração no
Largo do Rosário às 17h. Veja no
quadro abaixo a pauta unitária dos

trabalhadores, definida pelas centrais sindicais CTB, Força Sindical,
UGT, CSP/Conlutas, CGTB, CSB,
NCST, Intersindical e CUT.

Pauta unitária
n contra o PL 4330, da “terceirização”, que retira direitos dos trabalhadores brasileiros e precariza ainda mais as relações de trabalho.
n Transporte público de qualidade.
n 10% do orçamento da União para a saúde pública.
n 10% do PIB para a educação pública.
n fim do fator previdenciário.
n redução da jornada de trabalho para 40 horas sem redução de salários.
n Reforma Agrária.
n suspensão dos leilões de petróleo.

MOBILIZAÇÃO

5º CONGRESSO

Bancários protestam
na rua contra PL 4330

Dia 15, assembleia
vota regimento
Sindicato realiza no próximo dia 15, segunda-feira,
assembleia para discutir e votar
o regimento interno do 5º Congresso dos Bancários, Financiários e Cooperavitários. Participe. A assembleia será na
sede do Sindicato, às 19h.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE
CAMPINAS E REGIÃO, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 46.106.480/0001-70, por
seu presidente abaixo assinado, convoca todos os trabalhadores da categoria: bancários, financiários e de cooperativas de crédito, da base territorial deste sindicato,
nos municípios de Aguaí, Águas de Lindóia,
Águas da Prata, Americana, Amparo, Artur
Nogueira, Cabreúva, Campinas, 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
15 de julho de 2013, às 18h30, em primeira
convocação, e às 19h00, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, no endereço da sede do Sindicato
à Rua Ferreira Penteado, nº 460, Centro,
Campinas-SP, para discussão e deliberação
acerca da seguinte ordem do dia: 1. Discussão e votação do Regimento Interno do
V Congresso do Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos Bancários de Campinas e Região, na forma do art.11 dos Estatutos sociais. 2. Outros assuntos.
Campinas, 08 de julho de 2013
Jeferson Rubens Boava- Presidente
Edital publicado no jornal Correio Popular, edição de
08/07/2013
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Manifestação realizada no último dia 4
ais de 100 bancários participaram do ato de protesto contra o
substitutivo ao PL 4330, contra a terceirização, realizado pelo Sindicato
no Largo da Catedral, no último dia
4, no período da manhã, das 9h às
9h30. Inclusive o ato contou com representantes da subsede da CUT
Campinas e da central Força Sindical.
“A manifestação foi preparatória ao
Dia Nacional de Luta, a ser realizado
nesta quinta-feira, 11 de julho, que
tem em sua pauta unitária combate
contra o PL 4330, que estabelece a
maior reforma trabalhista precarizadora do país” destaca o presidente do
Sindicato, Jeferson Boava.
Convocado pela CUT e Confederação Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro (Contraf), a mobilização tem como objetivo o arquivamento do projeto de lei. No dia 11
de junho último, pressionada pelas
centrais sindicais, a Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJC) adiou por 30 dias a votação do
substitutivo, que iria ocorrer naquele dia. No último dia 3, em Brasília,

M

foi dado mais um passo contra esse
golpe nos trabalhadores, em reunião
quadripartite. Centrais sindicais, parlamentares, empresários e governo federal, depois de mais de três horas de
negociação, decidiram criar um grupo de trabalho para elaborar alterações no substitutivo ao PL 4330. O
grupo se reuniu no último dia 5, e volta a se reunir nos dias 8 e 9. Parlamentares e empresários fizeram questão de afirmar que, caso não haja consenso, o substitutivo será votado no
dia 10. Aliás, a aliança entre parlamentares e empresários ficou evidente na reunião. Segundo eles, o
projeto de lei garante segurança jurídica para todos, incluindo os trabalhadores. As centrais sindicais rebateram tal afirmação. Na verdade, do
jeito que está, o substitutivo ao PL
4330 traz insegurança jurídica para
todas as partes envolvidas e não
atende os interesses da classe trabalhadora. O citado substitutivo, de autoria do deputado Artur Maia (PMDBBA) ao Projeto de Lei (PL) nº 4330 (de
autoria do deputado Sandro Mabel,

PMDB-GO), sob o argumento de regular a questão, amplia a precarização ao permitir o trabalho terceirizado
até mesmo nas chamadas atividadesfim. Em resumo, autoriza a terceirização em qualquer etapa do processo produtivo seja do setor público (inclusive fere o princípio constitucional do concurso público), seja do setor privado, rural ou urbano, desde
que a empresa seja unicamente considerada especializada. E os banqueiros, diga-se de passagem, também
serão agraciados. Os abomináveis
correspondentes bancários estarão
isentos da exigência de especialização
para a condição de prestação de serviços terceirizados.
A CUT defende a regulação, porém deve estabelecer a igualdade de
direitos; direito à informação prévia
(sindicato e trabalhadores devem ser
consultados antes de possíveis terceirizações em uma empresa); proibição nas atividades-fim; responsabilidade solidária entre as empresas
contratante e contratada; e penalização das empresas infratoras.

Pressione deputados contra PL 4330
diretoria do Sindicato orienta a
categoria a pressionar os deputados da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJC) a votar
contra a aprovação do Projeto de Lei

A

(PL) nº 4330/2004, enviando mensagens de protesto. Mande carta, email ou telefone. Sugestão de mensagem: “Sou contra o PL 4330”. Acesse o site do Sindicato (www.banca-

rioscampinas.org.br) e clique na matéria intitulada “Bancário: pressione
deputados contra PL 4330”. Com
mais um clique você terá a relação dos
deputados integrantes da CCJC.

Tudo sobre PL 4330 no Facebook
facebook.com/bancarioscps. Clique em “Não ao PL 4330”

