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Sindicatos preparam Campanha Nacional
Júlio César Costa

m preparação à 21ª Conferência
Nacional da categoria, a Federação dos Bancários de São Paulo e
Mato Grosso do Sul realiza a Conferência Interestadual nos dias 15 e 16
deste mês de julho, em Ribeirão Preto. Na pauta, reivindicações e bandeiras de luta gerais e específicas.
Neste ano, a 21ª Conferência não discutirá o tema reajuste salarial, que foi
definido na Campanha de 2018.
A Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT), que tem validade de dois
anos, prevê a reposição da inflação

E

Presidente do Sindicato, Stela, na Interestadual de 2018

REGIÃO

Estiva Gerbi volta a ter lei sobre segurança nos bancos
prefeita de Estiva Gerbi, Cláudia
Botelho de O. Diégues (MDB),
sancionou no último dia 23 de maio
a Lei 1046, que trata da instalação de
novos dispositivos de segurança em
agências bancárias e postos de serviços localizados na cidade. O projeto
que originou a lei (nº 021/2019), de
autoria do vereador Nadir Domingues
de F. Filho (Cidadania), foi elaborado
a partir de modelo apresentado pelo
Sindicato durante a Campanha por
Mais Segurança nos Bancos, relançada no dia 11 de abril de 2011 em
Mogi Mirim.
Produzido pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), em parceria
com a Confederação Nacional de Vigilantes (CNTV), o modelo de projeto de lei foi apresentado para os ve-
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readores e prefeitos das 37 cidades
que compõem a base do Sindicato.
Estiva Gerbi foi a segunda cidade
a tornar lei o projeto sobre segurança apresentado pelo Sindicato, em outubro de 2011; a primeira foi Hortolândia. Porém, em 2016 a lei foi revogada.
O que prevê a lei
Os bancos têm prazo de 120 dias
para instalar os novos dispositivos de
segurança. São eles:
- Porta eletrônica de segurança individualizada, em todos os acessos
destinados ao público, incluindo o espaço de autoatendimento, com detector de metais.
- Vidros laminados resistentes a impactos e a disparos de armas de fogo,
nas fachadas externas no nível térreo
e nas divisórias internas das agências

Sindicato realiza assembleia com
trabalhadores do Banco John Deere
Sindicato realiza assembleia com os trabalhadores do Banco John Deere no dia 3 deste mês
de julho, no Clube dos Bancários, para discutir e votar proposta de acordo referente às ações coletivas em
tramitação na Justiça, que tratam de pré-contratação
de horas extras, intervalo de descanso das mulheres
e hora de almoço.
A assembleia terá início às 18h. Endereço do Clube: Rua Nazaré Paulista, 858, Jardim das Paineiras,
Campinas.
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e postos de serviço bancários no
mesmo piso.
- Sistema de monitoração e gravação
eletrônicas de imagens, em tempo
real, através de circuito fechado de televisão, interligado com central de
controle fora do local monitorado.
- Divisórias opacas e com altura de
dois metros entre os caixas, inclusive nos caixas eletrônicos, para garantir a privacidade dos clientes durante as suas operações bancárias.
- Biombos ou estrutura similar com
altura de dois metros entre a fila de
espera e a bateria de caixas das agências, bem como na área dos terminais
de autoatendimento, cujos espaços
devem ser observados pelos vigilantes e controlados pelas câmeras de filmagem, visando impedir a visualização das operações por terceiros.

Encontro do BB preparatório
ao congresso nacional
Sindicato realiza Encontro preparatório ao
30º Congresso Nacional dos Funcionários do
Banco do Brasil no dia 4 deste mês de julho, às
18h, na sede em Campinas. No Encontro serão debatidas as propostas dos bancários de Campinas e
Região e eleitos os delegados ao Congresso, a ser
realizado nos dias 1º e 2 de agosto em São Paulo.
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entre os meses de setembro de 2018
a agosto de 2019, mais 1% de aumento real. A 21ª Conferência Nacional será realizada entre os dias 2
e 4 de agosto em São Paulo.
Bancos públicos
Às vésperas da Conferência Nacional serão realizados os congressos
dos bancos públicos: 30º Congresso
Nacional dos Funcionários do Banco
do Brasil e 35º Congresso Nacional
dos Empregados da Caixa Federal
(Conecef), nos dias 1º e 2 de agosto,
também em São Paulo.

Nova diretoria
toma posse dia 18
diretoria eleita em março
último toma posse no dia
18 deste mês de julho. A solenidade oficial será realizada na
Casa de Portugal e terá início às
18h. A categoria está convidada. Reserva de convite até o dia
12 de julho, com a secretária da
presidência, Leila, pelo telefone
(19) 3731-2688.
Presidida por Ana Stela Alves de Lima, a nova diretoria
tem mandato de três anos e
nove meses (15 de julho deste
ano a 14 de abril de 2023).

A

ORGANIZAÇÃO

Assembleia elege
delegados aos
congressos da CUT
Sindicato realiza no dia 10 deste mês de julho, na sede em
Campinas, às 18h30, assembleia para
eleger os delegados ao 13º Concut
(Congresso Nacional da CUT) e ao
15º Cecut (Congresso Estadual da
CUT). O Nacional será realizado entre os dias 7 e 10 de outubro, em Praia
Grande, litoral Sul de São Paulo; o Estadual, entre os 8 e 10 novembro; o
local ainda não foi definido.
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Supremo Tribunal Federal
(STF) concluiu no último dia
13 de junho o julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade por
Omissão (ADO 26), proposta pelo
Partido Popular Socialista (PPS),
hoje Cidadania, e do Mandado de
Injunção (MI) 4.733, proposto pela
ABGLT (Associação Brasileira de
Gays, Lésbicas e Transgêneros),
que pediam a criminalização da homofobia e da transfobia (LGBTIfobia). Os ministros Gilmar Mendes
e Cármen Lúcia votaram a favor do
enquadramento da homofobia e da
transfobia na lei dos crimes de racismo (Lei Federal 7.716). Os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello e o presidente do
STF, Dias Toffoli, votaram contra.
Com os dois votos favoráveis na ses-

O

são do dia 13, o placar final ficou
8x3.
Em sessão realizada no dia 23 de
maio último, a ministra Rosa Weber
e o ministro Luiz Fux votaram a favor da equiparação da homofobia e
da transfobia aos crimes de racismo,
formando-se a maioria (seis votos); o STF é constituído por 11 ministros.
O primeiro voto, após quatro sessões, foi proferido no dia 21 de fevereiro pelo relator da ADO 26, ministro Celso de Mello, que reconheceu a omissão do Congresso Nacional e enquadrou a homofobia e
a transfobia como crimes de racismo. Os ministros Edson Fachin
(relator do MI 4733), Alexandre de
Moraes e Roberto Barroso acompanharam o relator da ADO 26.

O PPS/Cidadania pediu ao STF
em 2013, na ADO 26, que declarasse a omissão do Congresso Nacional por não ter elaborado legislação criminal para punir todas as
formas de homofobia e de transfobia. No MI 4733, o objetivo também
era criminalizar “todas as formas de
homofobia e transfobia”.
Com a decisão final do STF, o Poder Legislativo terá que elaborar lei
para criminalizar a homofobia e a
transfobia, regulamentando a determinação constitucional de punir
“qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais” de grupos ou indivíduos
(artigo 5º, inciso XLI, da Constituição Federal). Até a aprovação de
lei específica pelo Congresso Nacional, valerá a decisão do STF.

8º Campeonato de
Férias no Clube
8º Campeonato de Férias, modalidade Futebol Soçaite, terá
início no dia 10 deste mês de julho e
se estende até o dia 27, no Clube dos
Bancários em Campinas. O prazo de
inscrição termina no dia 1º.
A exemplo de anos anteriores, os
jogos serão realizados durante a semana, no período noturno. A semifinal e final serão realizadas no dia 27
(sábado), durante o dia.
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Cursos em Campinas:
CPA 10/20 e CEA
(Terças e quintas-feiras)
Início: 6 de agosto de 2019
Término:
27 de agosto (CPA 10). 26h/aula
12 de setembro (CPA 20). 48h/aula
17 de outubro (CEA). 88h/aula
Certificação de Especialista em Investimentos
Horário: 19h até às 23h (15 minutos de intervalo)
Prazo de inscrição: 5 de agosto
Informações:
atendimento@bancarioscampinas.org.br
Custo para sindicalizado
CPA 10: R$ 366,00 (3 parcelas de R$ 122,00)
CPA 20: R$ 576,00 (3 parcelas de R$ 192,00)
CEA: R$ 1.146,00 (3 parcelas de R$ 382,00)

EDITAL DE 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 sua
presidente abaixo assinada, convoca todos os trabalhadores, associados ou não, do Banco John
Deere S/A, substituídos processualmente nas ações
coletivas 0013300-57.2017.5.15.0077, 001234864.2017.5.15.0114 e 0012347-79.2017.5.15.0114, que
tratam de pré-contratação de horas extras, intervalo
de descanso das mulheres e hora de almoço, para
a assembleia geral extraordinária que se realizará no dia 03 de julho de 2019, às 17h30, em primeira
convocação, e às 18h00, em segunda convocação,
no clube dos bancários, na Rua Nazaré Paulista, nº
858, Jardim das Paineiras, Campinas-SP, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do
dia: 1. Análise de proposta de acordo com relação aos
processos acima.
Campinas, 28 de junho de 2019
Ana Stela Alves de Lima
Presidente

EDITAL 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 sua presidente abaixo assinado, convoca seus associados, 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 10 de julho de 2019, às 18h00, em primeira convocação, e às
18h30, em segunda convocação, 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. Eleição de Delegados para o
15º CECUT e 13º CONCUT.
Campinas, 1º de julho de 2019
Ana Stela Alves de Lima
Presidente

Marcos Ribolli

STF criminaliza homofobia e transfobia

Forró dos Bancários no Clube: dia 6 de julho, a partir das 19h.
Bancário sindicalizado não paga.

EDITAL ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
ESPECÍFICA
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de Campinas e Região, inscrito no CNPJ/MF
sob o nº 46.106.480/0001-70, Registro Sindical nº
006.132.02541-7, por sua presidente abaixo assinado,
convoca todos os empregados bancários, associados ou
não, que prestem serviços no conglomerado do Banco
Itaú Unibanco S/A, na 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 extraordinária específica que se realizará dia 03 de julho de 2019 às
17:30h, em primeira convocação, e às 18:00hs, em segunda convocação, na sede da entidade, à Rua Ferreira Penteado, nº 460, Centro, Campinas/SP, para discussão
e deliberação acerca da seguinte pauta: aprovação do
Acordo Coletivo de Trabalho para Regulamentação de Jornada Extraordinária (Sábado, Domingo e Feriados) – Seguimento de Veículos (Bancarização) com vigência de dois
anos a contar de 1º de julho de 2019, a ser celebrado com
o conglomerado do Banco Itaú Unibanco S/A.
Campinas, 01 de julho de 2019
Ana Stela Alves de Lima
Presidente
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