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6º Congresso da categoria será dia 24

App BancáriosCPS: convênios

Eleição dos delegados de Campinas

Banco Dia Horário Local

Banco do Brasil 9/11 18h30 Sede do sindicato

Caixa Federal 9/11 18h30 Sede do sindicato

Itaú 9/11 18h30 Sede do sindicato

Bradesco 9/11 18h30 Sede do sindicato

Santander 9/11 18h30 Sede do sindicato

Demais bancos 9/11 18h30 Sede do sindicato

Financeiras 9/11 18h30 Sede do sindicato

Cooperativas 9/11 18h30 Sede do sindicato

Eleição dos delegados da Região

Cidade Dia Horário Local

Americana 9/11 18h30 Subsede

Amparo 9/11 18h30 Subsede

Indaiatuba 9/11 18h30 Sede, em Campinas

Itatiba 9/11 18h30 Sede, em Campinas

Mogi Guaçu 9/11 18h30 Subsede

Paulínia 9/11 18h30 Sede, em Campinas

SJ Boa Vista 9/11 18h30 Subsede

Valinhos 9/11 18h30 Sede, em Campinas

OO6º Congresso de Bancários, Fi-
nanciários e Cooperavitários

de Campinas e Região será realiza-
do no dia 24 deste mês de novem-
bro, conforme prevê o regimento
aprovado pela categoria no último
dia 31, em assembleia na sede do
Sindicato.

A escolha dos delegados de

Campinas será por banco, finan-
ceira e cooperativa de crédito; os
candidatos devem ser sindicaliza-
dos. Na base, por regionais. Será
eleito um delegado para cada gru-
po de 100 sindicalizados ou fração
superior a 50 sindicalizados. O re-
gimento assegura um delegado para
cada segmento. O período de ins-

crição dos delegados será entre os
dias 1º e 8 deste mês de novembro;
a eleição dos delegados será reali-
zada no dia 9. Confira abaixo os lo-
cais de votação. As teses devem ser
encaminhadas até o dia 14.

No temário do 6º Congresso,
perspectivas econômicas, impactos
das novas tecnologias no mundo do

trabalho e atuação do sindicato. Para
a presidente do Sindicato, Stela, “o
Congresso é o fórum onde a cate-
goria debate e define qual o papel
da entidade de representação e o
plano de lutas específicas e gerais.
De forma democrática, bancários, fi-
nanciários e cooperavitários deci-
dem os rumos do Sindicato”.
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Sindicato exige do Bradesco fim da divulgação de ranking

AApresidente do Sindicato, Ana
Stela, e o diretor de Imprensa,

Lourival Rodrigues, cobraram do di-
retor regional do Bradesco, Antonio
Piovezan, o fim da divulgação de
ranking individual de resultados
(vendas), durante reunião realizada
no último dia 18, em Campinas.
Apesar de proibida pela Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT, cláusu-

la 39ª), a exposição do ranquea-
mento é utilizada com frequência,
principalmente pelos gerentes re-
gionais, até em audioconferência. O
diretor regional do Bradesco disse
que será emitida uma orientação
com base na CCT.

Para o diretor do Sindicato, Lou-
rival Rodrigues, além do compro-
misso assumido pelo representan-

te do Bradesco, é preciso o envol-
vimento dos funcionários para aca-
bar com o desrespeito à CCT. “O
melhor caminho é a denúncia. O
que pode ser feito pelo site
(www.bancarioscampinas.org.br),
basta clicar em “Fale Conosco” no
alto da página; por e-mail (presi-
dencia@bancarioscampinas.org.br)
ou pelo telefone: (19) 3731-2788. O

sigilo é absoluto”.
Cláusula 39ª:

Monitoramento de resultados
“No monitoramento de resultados, os bancos, não
exporão, publicamente, o ranking individual de seus
empregados.”
“Parágrafo primeiro: É vedada, ao gestor, a co-
brança de cumprimento de resultados por men-
sagens, no telefone particular do empregado.”
“Parágrafo segundo: Em caso de eventual dúvi-
da quanto ao fiel cumprimento de regras referen-
tes à presente cláusula, as partes estabelecem que
a judicialização seja precedida, obrigatoriamente,
de negociação coletiva.”

Lançada campanha em defesa da Caixa 100% pública, em Campinas

OOSindicato lançou no último dia
24, em Campinas, a campanha

“Não tem sentido privatizar a Caixa”,
com distribuição de folheto na agên-
cia Centro da Caixa Federal. Elabo-
rada pela Federação Nacional das As-
sociações do Pessoal da Caixa Eco-
nômica Federal (Fenae), a campanha
tem como objetivo “mobilizar os em-

pregados num primeiro momento,
mostrando que a empresa precisa
continuar 100% pública, forte, social
e a serviço dos brasileiros”. Para par-
ticipar da campanha, basta acessar o
site www.naotemsentido.com.br e en-
viar vídeos ou depoimentos opinando
“por quais motivos o banco não pode
ser privatizado ou enfraquecido”. 
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EDITAL ASSEMBLEIA
EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA

O Sindicato dos Empregados em Esta-
belecimentos 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 seu presidente abai-
xo assinado, convoca todos os empregados
do Itaú Unibanco S/A, sócios e não sócios,
na base territorial deste sindicato, dos mu-
nicípios de Campinas, Aguaí, Águas de Lin-
dóia, Águas da Prata, Americana, Amparo,
Artur Nogueira, Cabreúva, Cosmópolis,
Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Espírito
Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra,
Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Ja-
guariúna, Lindóia, Louveira, Mogi Guaçu,
Mogi Mirim, Morungaba, Monte Mor, Mon-
te 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
que se realizará dia 07 de novembro de
2018 às 17:30h, em primeira convocação,
e às 18:00h, em segunda convocação, na
sede da entidade, à Rua Ferreira Pentea-
do, nº 460, Centro, Campinas/SP,  para dis-
cussão e aprovação da seguinte ordem do
dia: Deliberação e aprovação das condições
estabelecidas para o funcionamento da Co-
missão de Conciliação Prévia – CCP.
Campinas, 01 de novembro de 2018

Ana Stela Alves de Lima 
Presidente

Sindicato convoca
beneficiários da Fundação

Francisco Conde

OOTribunal de Justiça autorizou re-
centemente o pagamento dos re-

cursos aos ex-funcionários do BCN, be-
neficiários da Fundação Francisco Con-
de (FFC). Os valores estão depositados
em conta judicial no Banco do Brasil.

Diante dessa decisão, o Sindicato so-
licita aos beneficiários da base (Cam-
pinas e Região) que enviem os seguin-
tes dados: nome completo, CPF, Banco,
agência e conta para o e-mail: finan-
ceiro@bancarioscampinas.org.br. Cabe
destacar que o pagamento será efetua-
do em vários lotes. O Sindicato está fa-
zendo levantamento para saber quem
são os contemplados no primeiro lote.

Dia de Luta em defesa da Cassi
e contra o descomissionamento

OODia Nacional de Luta em De-
fesa da Caixa de Assistência

dos Funcionários do Banco do Bra-
sil (Cassi) e contra o descomissio-
namento, 18 de outubro, foi mar-
cado com distribuição do jornal “O
Espelho”, edição especial, e reu-
niões na agência Centro (Rua Cos-
ta Aguiar) e no Complexo Bonfim,
em Campinas.

Leia matéria completa no site do
Sindicato.
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Torneio de Truco em Indaiatuba

OOSindicato irá promover Torneio
de Truco e confraternização no

1º de dezembro (sábado) em In-
daiatuba, exclusivo para sindicali-
zados e dependentes da cidade
sede, Elias Fausto e Monte-Mor. 

As inscrições para o Torneio, as-

sim como a participação no evento,
devem ser feitas diretamente com o
diretor regional Jacó Bastos até o dia
24 deste mês de novembro. Fone:
(19) 99883-7779.

O bancário sindicalizado pode
inscrever um convidado para dis-

putar o Torneio. É vedada a inscri-
ção de bancário não sindicalizado
como convidado.

Local/horário
Chácara João Lourenço, nº 2000, Es-
trada dos Leites, em Indaiatuba, a
partir das 10h.

Subsede participa do Natal da APAM, em Americana

PPelo décimo sétimo ano consecu-
tivo, a subsede do sindicato em

Americana participa do Natal Feliz
promovido pela APAM (Associação
de Promoção ao Menor de America-
na).

As sacolinhas já estão disponíveis,

aguardando madrinhas/padrinhos.
O prazo para devolução das sacoli-
nhas na subsede é 10 de dezembro.
Os interessados devem entrar em
contato com o diretor regional José
Carlos. Fone: (19) 99130-5517; ou na
subsede: (19) 3406-7869. As sacoli-

nhas serão entregues às crianças du-
rante a chegada do Papai Noel na As-
sociação, a ser realizada no dia 14 de
dezembro.

A APAM tem capacidade de aco-
lher 130 crianças, com idade entre
seis meses a quatro anos e seis meses.

Errata: Data incorreta no edital publicado na edição nº 1550 deste jornal, assim como a data da publicação no
jornal Correio Popular. Onde se lê “...22 de outubro de 2018”; leia-se, “...21 de outubro de 2018”.

Regulamento da Campanha no site: www.bancarioscampinas.org.br
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