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Conferência Interestadual debate
reivindicações da Campanha
Federação dos Bancários de São
Paulo e Mato Grosso do Sul realiza a Conferência Interestadual no
dia 17 deste mês de maio, em Itanhaém, para discutir e definir as
reivindicações da Campanha Nacional.
As resoluções da Interestadual
serão apresentadas na 20ª Conferência Nacional, a ser realizada entre os
dias 8 e 10 de junho, em São Paulo,
As reivindicações que serão dis-

A

cutidas e votadas na Interestadual foram apresentadas em três encontros
regionais (Erban), realizados pela Federação entre os dias 24 e 26 de abril
em Caraguatatuba, que reuniram dirigentes de 23 sindicatos filiados.
Os bancários de Campinas e Região foram representados por 20 diretores no Erban realizado no último
dia 26. As reivindicações estão dividas em quatro temas: remuneração,
emprego, saúde e condições de tra-

balho e liberdade sindical.
A Conferência Nacional, cabe
destacar, define a pauta de reivindicações da categoria. Vencida essa
etapa preparatória, terá início o processo de negociação com a Fenaban,
quando se estabelece o índice de reajuste dos salários, a PLR, os valores
dos tíquetes, dentre outros pontos.
A data-base da categoria é 1º de
setembro. Será a primeira Campanha
Nacional sob as regras da nova le-

gislação trabalhista, em vigor desde
o dia 11 de novembro do ano passado.
Congressos e Encontros
A Conferência Nacional dos Bancários será precedida de dois congressos de bancos públicos (34º Conecef e 29º Congresso do BB) e encontros nacionais dos bancos Itaú,
Bradesco, Santander e Mercantil do
Brasil, que serão realizados nos dias
7 e 8 de junho, em São Paulo.

Consulta nacional sobre as prioridades da Campanha. Participe. Responda o questionário.

SAÚDE

Dia 15, plenária discute propostas do BB para Cassi
Sindicato realiza no dia 15 deste mês de maio, na sede em
Campinas, plenária com os associados da Cassi.
Na pauta, as propostas do Banco
do Brasil para a Caixa de Assistência
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dos Funcionários. A plenária terá
início às 18h.
Entre as propostas apresentadas
pelo BB, durante reunião com os
sindicatos no último dia 24 de abril,
cabe destacar: quebra do princípio da

solidariedade, com a instituição da
cobrança de valor unitário até R$
360,57 por dependente; aumento da
contribuição de 3% para 4% por funcionário (da ativa e aposentado),
mantendo a contribuição ordinária

por parte do Banco em 4,5% por titular; aumento do valor da coparticipação; fim da paridade na gestão; e
instalação do voto de Minerva para o
patrocinador no Conselho Deliberativo.

Encontros do BB e Caixa
preparatórios aos congressos

MOBILIZAÇÃO

1º de Maio de resistência

Sindicato realiza no dia 23 deste mês de maio, Encontro preparatório ao 29º Congresso Nacional
dos Funcionários do Banco do Brasil, às 18h, na sede em Campinas. No
Encontro serão debatidas propostas
e eleitos os delegados ao Congresso,
a ser realizado nos dias 7 e 8 de junho em São Paulo. Na pauta do
Congresso, emprego, carreira, terceirização, banco digital, dentre outros pontos.

Júlio César Costa
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Já a Federação dos Bancários de
SP e MS realiza no próximo dia 12,
na sede do Sindicato, às 9h, Encontro Estadual preparatório ao 34º Conecef. Além de discutir propostas, o
Encontro elegerá os delegados ao
congresso nacional. Na pauta do
34º Conecef, a ser realizado nos
dias 7 e 8 de junho em São Paulo,
Caixa 100% pública, Saúde Caixa,
Funcef, dentre outros pontos.

Patrocinador fecha SantanderPrevi. Conselheira
reivindica suspensão da medida e negociação
conselheira fiscal do SantanderPrevi, Patrícia Bassanin Delgado, solicitou ao patrocinador a
suspensão do fechamento do fundo
de previdência, em carta enviada no
último dia 25. A medida foi anunciada pela vice-presidente de RH do
Santander, Vanessa Lobato, em comunicado emitido dois dias antes.

A
s centrais sindicais CUT, CTB e
Intersindical e movimentos sociais realizaram ato comemorativo ao
1º de Maio na Praça da Matriz, em
Campinas, no período da manhã.
Antes, por volta das 9h30, passeata
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pelas ruas Barão de Jaguara e General Osório e Avenida Francisco Glicério. Neste ano, o slogan foi 1º de Maio
de Resistência: em defesa dos direitos,
dos empregos, dos salários e da aposentadoria.

A conselheira fiscal destaca em
sua carta que já participou de várias
reuniões do SantanderPrevi e em
“nenhuma delas, os representantes do
Santander sinalizaram que o patrocinador pretendia fechar o plano de
previdência”. Confira no site do Sindicato: íntegra da carta e vídeo da
conselheira.

7º Campeonato de Férias, no Clube
Departamento de Esportes do
Sindicato realiza o 7º Campeonato de Férias dos Bancários, modalidade Futebol Soçaite, no próximo
mês de julho, no Clube da categoria
em Campinas. O prazo de inscrição
abriu no dia 1º deste mês de maio e
se estende até o dia 25 de junho. A rodada de abertura será no dia 3 de julho (terça-feira); final, no dia 21 do
mesmo mês (sábado). Os jogos serão
realizados durante a semana, no período noturno. Os interessados podem se inscrever via telefone (3731-

Júlio César Costa

O

2688), no Setor de Atendimento, ou
por e-mail: atendimento@banca-

rioscampinas.org.br e esportes@bancarioscampinas.org.br. Cada time tem

direito a inscrever, no máximo, 12
atletas; dois deles podem ser convidados (vedada a participação de jogador profissional).
Técnico: Além dos 12 atletas, cada
time poderá inscrever um técnico,
desde que seja bancário sindicalizado.
Jogador avulso: inscrição individual.
O Departamento de Esportes coordenará a montagem de um time.
Quem pode participar: sindicalizado,
dependente, sócio usuário e sócio
contribuinte do Clube.

ORGANIZAÇÃO
vice-presidente do Sindicato,
Mauri Sérgio, tomou posse como
Secretário de Assuntos Jurídicos da
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), em solenidade realizada na
Quadra do Seeb de SP, no último dia
26. Já o diretor de Imprensa, Lourival
Rodrigues, tomou posse como integrante do Conselho Diretivo. A ex-presidente do Sindicato dos Bancários de
São Paulo, Juvândia Moreira Leite,
assumiu a presidência da Contraf. A
nova diretoria da Confederação foi
eleita durante o 5º Congresso, realizado entre os dias 6 e 8 de abril, em
São Paulo.
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Diretores do Sindicato
tomam posse na Contraf

Escola de futebol,
no Clube
Departamento de Esportes do Sindicato e o professor Kadinha firmaram parceria para a instalação de uma Escola de Futebol Infantil no Clube dos Bancários, em
Campinas. A inscrição deve ser feita diretamente com o professor: (19) 99115-9266 ou
via e-mail: felizardokadinha@gmail.com.
Turmas: quarta e sexta
Inicialmente a Escola irá oferecer duas
turmas: quarta e sexta-feira (masculino e feminino). Idade: 6 a 9 anos, das 17h às 18h;
10 a 12 anos, das 18h às 19h. Mensalidade:
R$ 60,00; matrícula, gratuita. Local: campo
com gramado sintético, no Clube.
Professor kadinha: ex-atleta profissional, técnico e licenciado pelo Conselho Regional de
Educação Física (Cref).
A Escola é exclusiva para dependentes
de sindicalizados.
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Assembleias da Cabesp e
Banesprev aprovam contas
eunidos em assembleia na tarde
do último dia 28 de abril, no Esporte Clube Banespa, em São Paulo,
os participantes da Cabesp (Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco
do Estado de SP) aprovaram as contas de 2017 e a previsão orçamentária deste ano. A base do Sindicato foi
representada por quatro diretores do
Sindicato: Hamilton, Marcelino, Stela e Vera.
Banesprev
No mesmo dia 28, no período da
manhã, o Banesprev (Fundo Banespa
de Seguridade Social) realizou assembleia para discutir e votar as contas de 2017, proposta orçamentária e
o plano de custeio (Plano II) deste ano.
Os três pontos da pauta foram aprovados. A assembleia foi realizada no
mesmo local (ECB).
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