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or unanimidade, a assembleia re-
alizada no último dia 17, na sede 

do sindicato , elegeu a Comissão 
Eleitoral e aprovou a data da elei-
ção da diretoria. Nos dias 29 e 30 
de março, em primeiro escrutínio, os 
bancários vão às urnas eleger a dire-
toria para o triênio 2016/19; o man-
dato começa no dia 15 de julho. 

Todo o processo eleitoral, como 
garante democraticamente o esta-
tuto do sindicato, será coordenado 
pela Comissão Eleitoral, que é for-
mado pelas bancárias Adriana Ap. 
Frutuoso (aposentada do Santan-
der), Célia Maria de Ananias (apo-
sentada do Santander) e Cleide Ap. 
Marchetti (aposentada do Bradesco).

O prazo de inscrição de chapas 
já está aberto e termina no dia 4 de 
março, conforme estabelece o ca-
lendário eleitoral (edital na pág. 2). A 
exemplo de eleições anteriores, pre-
valecerá a ética, transparência e de-
mocracia. Valores assegurados pelo 
nosso moderno estatuto, aprovado 
pela categoria no final dos anos 80, 
antes da Constituição de 1988.

Votação: Os votos dos sindi-
calizados serão coletados nos dias 
29 e 30 de março em urnas fixa (lo-
calizada na sede do sindicato) e iti-
nerantes, que percorrerão todas as 
agências, departamentos, postos de 
serviço e demais locais de trabalho. 
Cada urna será comandada por uma 
Mesa Eleitoral composta por repre-
sentantes das chapas inscritas, pari-
tariamente, além dos fiscais.

Inscrição de chapa: Qual-
quer sindicalizado no gozo de seus 
direitos sociais pode organizar uma 
chapa para concorrer às eleições. A 
chapa deve ser inscrita até o próxi-
mo dia 4 de março. A inscrição pre-
cisa atender todos os requisitos e 
documentos exigidos pelos estatu-

tos da entidade.
Para ser candidato: O direi-

to a candidatar-se a qualquer cargo 
da diretoria do Sindicato é defini-
do pelo artigo 52 de nosso estatu-
to. Tem que ser maior de idade: no 
mínimo 18 anos idade. Como todo 
eleitor, precisa estar sindicalizado há 
mais de seis meses e, claro, estar em 
dia com as contribuições. Outra exi-
gência é comprovar vínculo empre-
gatício na categoria profissional na 
base territorial do sindicato, por um 
mínimo de 12 meses. Já os aposenta-
dos só podem ser candidatos se não 
exercerem outra atividade econômi-

ca nem manter nenhum vínculo em-
pregatício fora da categoria bancária.

Composição de chapa: Se-
rão eleitos 23 integrantes da Direto-
ria Geral, três integrantes do Con-
selho Fiscal e dois Representantes 
junto à Federação dos Bancários 
de São Paulo e Mato Grosso do Sul. 
Para cada um desses candidatos (di-
retores efetivos) é necessário a indi-
cação de um diretor suplente. Uma 
chapa completa totaliza, assim, 56 in-
tegrantes.

Mas é possível inscrever chapas 
com menos sindicalizados. Neste 
caso é preciso preencher todos os 

cargos efetivos, 28 candidatos, mais 
um mínimo de 2/3 (dois terços) dos 
suplentes.

Comissão Eleitoral:  A Co-
missão Eleitoral é a autoridade má-
xima que coordena e organiza todo 
o processo eleitoral. O nosso sin-
dicato foi o primeiro a democrati-
zar esse instrumento, garantindo o 
poder de decisão da categoria. An-
tes só o presidente do sindicato (ou 
pessoas indicadas por ele) tinha esse 
poder.

Horário de atendimento: Du-
rante o prazo para registro e impug-
nações de candidaturas, a Comissão 
estará à disposição no período das 
9h às 17h, na sede, com pessoa ha-
bilitada para o atendimento e pro-
tocolo.

Quem vota: Para os bancários 
da ativa o direito de voto é assegu-
rado para todos aqueles que foram 
sindicalizados até o dia 28 de setem-
bro de 2015 - seis meses de sindi-
calizado 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 exi-
gência; o direito de voto está asse-
gurado.

Na mesa coordenadora da assembleia, Lourival (secretário do Sindicato), Jeferson 
(presidente do Sindicato), Davi Zaia (Federação dos Bancários de SP e MS) e Nilo 

(advogado do Sindicato)

Eleição da diretoria será dias 29 e 30 de março
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12º Festival 
Internacional de 
Teatro de Campinas

O Sindicato está distribuindo 
ingressos para a segunda 
semana do 12º Feverestival. 
Serão 30 ingressos para as 
peças: 
“Aqui Estamos com Milhares de Cães Vin-
do do Mar” (dia 20) ou “Mar” (dia 27). 
Local: Teatro Castro Mendes. Horário: 20h.
O número de ingressos é limitado e exclusivo a bancários 
sindicalizados, com direito a um acompanhante. Reserve 
via e-mail: financeiro@bancarioscampinas.org.br
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epresentantes das principais cen-
trais sindicais e sindicatos do país, 

de vários estados brasileiros, envol-
vendo dezenas de categorias, partici-
param nesta terça-feira, 16 de feve-
reiro, da mobilização nacional contra 
o PLS 555, que cria a Lei de Respon-
sabilidade das Estatais.

 O projeto constitui uma grave 
ameaça às empresas públicas em geral, 
entre elas, à Caixa Federal, Correios, 
BNDES e Petrobras. Apresentado 
pelo presidente do Senado, Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL), o PLS 555 torna 
as empresas públicas em S.A. (Socie-
dade Anônima). O PLS 555, na práti-
ca, prepara o caminho para a privatiza-
ção, flexibiliza as regras para que uma 

Mobilização consegue adesão de senadores 
contra o PLS 555 e adia votação pela terceira vez

estatal feche um contrato sem licita-
ção, e obriga as empresas públicas a 
seguirem regras de governança e con-
trole proporcionais à relevância e ao 
risco do negócio. Em outras palavras, 
aumenta a interferência de acionistas 
sobre as empresas públicas.

 Hoje, a independência permite, 
por exemplo, que a Caixa Federal in-
vista em moradia para cidadãos com 
renda baixa, saneamento básico e 
microcrédito, dentre outras impor-
tantes políticas públicas para o país.

Nesta semana, diversos represen-
tantes sindicais se reuniram no Senado 
e iniciaram as conversas com os par-
lamentares para esclarecer sobre os 
perigos reais do projeto e pedir apoio 

contra sua aprovação. Com a pressão, 
a votação foi adiada pela terceira vez, e 
agendada para a próxima semana.

 A mobilização contra o PLS 555 
começou no segundo semestre do 
ano passado. Ganhou alcance nacio-
nal com ampla repercussão, mas de-
verá ser ainda mais intensificada.

 O Sindicato dos Bancários tem 
realizado diversas ações nas portas 
das agências de Campinas e na região, 
entre elas um abaixo-assinado con-
tra o PLS 555 está sendo levado nas 
agências, além de orientação e ações 
na internet. Acesse o site do Sindica-
to (www.bancarioscampinas.org.br), 
confira a relação de e-mails dos se-
nadores e envie uma mensagem para 

fazer a pressão. Sugestão de texto: 
“Senador. Defenda os trabalhadores. 
Rejeite o PLS 555”. Nas redes sociais 
use a hashtag#NãoaoPLS555.

 Entre na mobilização contra o 
PLS 555. Participe! Assine o docu-
mento lançado pelo Sindicato, que 
será encaminhado ao Congresso 
Nacional. O envolvimento de todos 
é fundamental para que este projeto 
de lei não seja aprovado. 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAMPINAS E REGIÃO
Aviso de Edital

Nos dias 29 e 30 de março de 2016, será realizada a eleição para composição da Diretoria Geral, Conselho Fiscal e Delegados junto à Federação, efetivos e suplentes, para 
o mandato com período de 15 de julho de 2016 a 14 de julho de 2019. O prazo para registro de chapas é de 15 (quinze) dias, encerrando-se em 04 de março de 2016. Os pe-
didos de registro de chapas serão dirigidos à Comissão Eleitoral, formalizados em 3 (três) vias, cada uma com os documentos necessários, devendo ser observado o limi-
te mínimo de candidatos para aceitação do Registro da chapa, conforme previsão do art. 64 do Estatuto. Podem concorrer os associados que tiverem, na data da eleição em 
primeiro escrutínio, mais de 6 (seis) meses de sindicalização, 1 (um) ano de vínculo empregatício na base territorial do sindicato, que estejam em gozo dos direitos sociais, e 
tenham pelo menos 18 (dezoito) anos de idade e, em se tratando de aposentado, que não exerça atividade econômica e não tenha vínculo empregatício (exceto na categoria 
profissional). Durante o prazo para registro e impugnações de candidaturas, a Comissão Eleitoral estará à disposição das 09:00 às 17:00h, com pessoa habilitada para o aten-
dimento e protocolo. As mesas coletoras de votos serão instaladas na sede do Sindicato, bem como nas agências bancárias localizadas em Campinas e Região, sendo que es-
tas serão constituídas de forma itinerante, em roteiro que será definido e divulgado pela Comissão Eleitoral. Os trabalhos de funcionamento das mesas coletoras terão início 
às 08:00h com término às 18:00h, com exceção daquelas que necessitem coletar votos no período noturno. As mesas coletoras terão o funcionamento mínimo de seis horas. 
Fica desde já estabelecido que o segundo escrutínio, caso seja necessário, ocorrerá nos dias 05 e 06 de abril de 2016, e o terceiro escrutínio nos dias 12 e 13 de abril de 2016, 
com as mesas coletoras sendo instaladas nos mesmos locais e horários estabelecidos para o primeiro escrutínio. O presente Edital de convocação encontra-se afixado na sede 
do Sindicato, na Rua Ferreira Penteado, nº 460, e nas sub-sedes, regulando-se o processo eleitoral pelo estatuto do sindicato. 

Campinas, 18 de fevereiro de 2016.
Jeferson Rubens Boava

Presidente
Célia Maria de Ananias – Adriana Aparecida Frutuoso – Cleide Ap. Marchetti

Comissão Eleitoral

Local: Clube dos Bancários
Horário: a partir das 9h

Rua: Nazaré Paulista, 858, Jardim Paineiras, 
Campinas

Participe. Torça para o seu time!

Edital publicado no jornal Correio Popular, edição do dia 18/02/2016


