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FEDERAÇÃO
Bancários SP e MS

ASSEMBLEIA dia 29 referenda pauta aprovada pela
15ª Conferência Nacional. Às 19h, no SINDICATO

Reajuste de 11,93%, PLR de três salários mais R$ 5.553,15

OOSindicato realiza no próximo
dia 29, segunda-feira, às 19h

na sede, assembleia para discutir e re-
ferendar a pauta de reivindicações da
Campanha 2013 aprovada pela 15ª
Conferência Nacional dos Bancários,
encerrada no último domingo, dia 21,
em São Paulo. Em plenária geral, a
maioria dos 629 delegados (422 ho-
mens e 207 mulheres; 16 da base do
Sindicato) definiu reajuste de 11,93%
(inflação estimada nos últimos doze
meses em 6,6%, incluindo 5% de au-
mento real); PLR de três salários
mais parcela fixa de R$ 5.553,15; ga-
rantia de emprego; fim das metas abu-
sivas; e combate ao assédio moral
(manutenção do acordo sobre a Co-

missão de Prevenção dos Conflitos no
Ambiente de Trabalho). Entre as ban-
deiras gerais, reforma política, con-
ferência nacional sobre o Sistema Fi-
nanceiro e fim do PL 4330. A pauta
será entregue à Fenaban no dia 30.

A Conferência decidiu ainda re-
meter ao Comando Nacional a pro-
posta que cria o Protocolo de Combate
às Metas Abusivas, apresentada pelo
Sindicato e aprovada pela Conferên-
cia Interestadual (Suarão), que esta-
belece regras para a comercialização
de produtos e serviços. Veja no site
(www.bancarioscampinas.org.br) a
íntegra da proposta de Protocolo.

Fórum máximo de decisão da ca-
tegoria, a 15ª Conferência, realizada

durante três dias (19, 20 e 21) con-
cluiu um amplo processo de debate
da pauta durante os meses de maio,
junho e julho, iniciado em encontros
regionais, conferências interestaduais
e estaduais e Consulta Nacional. “Fe-
chamos a pauta. O passo seguinte é
a aprovação em assembleia e poste-
rior entrega à Fenaban. Porém, não
basta concluir essa etapa de cons-
trução da pauta. É fundamental ago-
ra levar novamente o debate para den-
tro dos Bancos e organizar a catego-
ria para novas jornadas de luta, com
grande mobilização. A unidade de
ação, com respaldo dos bancários dos
setores público e privado, será  de-
cisiva na mesa de negociação com a

Fenaban”, avalia o presidente do Sin-
dicato, Jeferson Boava.

#vempraluta, bancário
Antes dos debates e votação das

propostas, o Comando Nacional dos
Bancários apresentou na plenária
geral a mídia da Campanha, que terá
como slogan “#vempraluta, bancá-
rio”.

16 delegados da base
Os bancários da região de Cam-

pinas foram representados na 15ª
Conferência pelos seguintes delega-
dos/diretores: Carlos Augusto, Cida,
Cristiano, Cézar, Daniel, Danilo, De-
borah, Donizetti, Elisa, Gabriel, Gus-
tavo, Hamilton, Jeferson, Marcelino,
Mauri e Silva.

Plenária aprova pauta Delegados da base da Federação dos Bancários na plenária

Calendário de luta
Até 29/7 - Realização de assembleias para
aprovar a pauta definida na 15ª Conferência.
30/7 - Entrega da pauta de reivindicações à Fe-
naban.
6/8 - Dia Nacional de Luta contra o PL 4330.
12 e 13/8 - Mobilizações em Brasília para con-
vencer os parlamentares a rejeitarem o PL 4330.
22/8 - Dia Nacional de Luta dos Bancários, com
passeatas no final do dia.
28/8 - Dia do Bancário, com atos de come-
moração e de mobilização.
30/8 - Greve de 24 horas, em defesa da pau-
ta geral dos trabalhadores apresentada ao go-
verno e ao Congresso Nacional pela CUT e de-
mais centrais sindicais.

Principais reivindicações
nReajuste salarial de 11,93% (inflação estimada nos
últimos doze meses em 6,6%, incluindo 5% de aumento
real).
nPLR: três salários mais R$ 5.553,15.
nPiso: R$ 2.860,21 (salário mínimo do Dieese).
nVales alimentação, refeição, 13ª cesta e auxílio-cre-
che/babá: R$ 678 ao mês para cada (SM nacional).
nFim das metas abusivas e do assédio moral.
nFim das demissões, mais contratações.
nCombate às terceirizações, ao PL 4330.
nAprovação da Convenção 158 da OIT, que proíbe as
dispensas imotivadas.
nPlano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para
todos os bancários.
nAuxílio-educação: pagamento para graduação e pós.
nPrevenção contra assaltos e sequestros, com fim da
guarda das chaves de cofres e agências por bancários.
nIgualdade de oportunidades, com a contratação de pelo
menos 20% de trabalhadores afrodescendentes.

Presidente Jeferson fala na plenária geral; na mesa coordenadora, o diretor
Gustavo

Júlio César CostaNando Neves
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Regulamento:
Eleição de delegados
sindicais do BB - 2013

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancá-
rios de Campinas e Região, em face das condições previs-
tas no Acordo Coletivo de Trabalho firmado com o Banco do
Brasil S/A, que garante um delegado para cada grupo de 80
funcionários, realizará entre os dias 5 e 8 de agosto de 2013,
eleições para a escolha de Delegados Sindicais, sendo que
o processo de eleição deverá observar as regras do presente
regulamento:
1. A eleição de delegado sindical será realizada observan-
do agrupamento de agências/dependências abaixo repre-
sentadas, como também pelas cidades que compõem as re-
gionais do Sindicato.
2. Para participar do processo de eleição, obrigatoriamen-
te, o candidato deverá se inscrever junto a Secretaria do Sin-
dicato ou subsedes, devendo o mesmo ser sindicalizado da
entidade e estar trabalhando efetivamente na base territo-
rial do Sindicato.
3. O prazo de inscrições se efetivará no período de 24 a 31
de julho de 2013, devendo as inscrições serem apresenta-
das junto a Secretaria ou subsedes do Sindicato , no horá-
rio das 8 às 17 horas.
4. As eleições ocorrerão mediante votação secreta, sendo
eleitor aquele empregado do Banco do Brasil sindicalizado
ou não, devendo a entidade indicar os membros das mesas
coletoras de voto.
5. Na cédula de votação deverá constar o nome de cada can-
didato (inscrito para cada agrupamento de agências/de-
pendências), que concorre para o posto de delegado sindi-
cal.
6. A eleição será realizada nos entre os dias 5 e 8 de agos-
to de 2013, no horário do expediente de trabalho dos seto-
res do Banco abaixo discriminado, com início às 09:00 ho-
ras, podendo a mesma se estender inclusive em horário no-
turno, na hipótese de funcionamento do estabelecimento em
tal período. No dia 8 de agosto de 2013 a eleição terá seu
término às 17 horas.
7. Para os “agrupamentos de agências/dependências” de-
nominação que passamos a dar para identificação de agên-

cias e dependências do Banco do Brasil será eleito para cada
um dos mesmos 1 delegado sindical a saber: (veja abaixo).
8. Terminado o processo de votação, a apuração dos votos
será realizada na sede ou subsedes do Sindicato, no dia 9
de agosto de 2013, às 9h. Os candidatos podem participar
do processo de apuração.
9. No agrupamento que houver disputa, será eleito o mais
votado, cabendo considerar que, na hipótese de empate será
considerado vitorioso o candidato com mais tempo de sin-
dicalização junto ao Sindicato dos Bancários de Campinas
e Região.
10. Os eleitos terão seu mandato vigorando a partir do dia
12 de agosto de 2013 tendo validade de 1 (um) ano.

Agrupamentos
Agrupamento 1
Americana; Av. Cillo; São Vito; e Vila Jones.
Agrupamento 2
Praça XV de Novembro; Cid. Jardim; Fórum Americana; Rua
Duque de Caxias e 26 de Julho.
Agrupamento 3
Hortolândia; Nova Odessa; Sumaré; Praça das Bandeiras;
Nova Aparecida e Remanso.
Agrupamento 4
Amparo; Jaguariúna; Pedreira; Serra Negra; Águas de Lin-
dóia; e Socorro.
Agrupamento 5
Catedral; Praça Bueno; Rua Antonio Pedro; 9 de Julho; Cir-
cuito das Águas; e Palácio das Águias.
Agrupamento 6
Indaiatuba; Nova Indaia; Monte Mor; Elias Fausto; e Viraco-
pos.
Agrupamento 7
Cidade dos Indaias; Nova Elias Fausto; e Rua Carlos de Cam-
pos.
Agrupamento 8
Itatiba; Rua Aguiar Pupo; e Morungaba.
Agrupamento 9
Itapira; Mogi Guaçu; Capela; Mogi Mirim; e Estiva Gerbi.
Agrupamento 10
Glicério-Itapira; Rua Quinze de Novembro; e Praça São José.
Agrupamento 11
Paulinia; Cosmópolis; Engenheiro Coelho; Artur Nogueira; Ho-
lambra e Santo Antonio de Posse.

Agrupamento 12
Av. José Paulino; Posse; Av.Ester e Nogueirense.
Agrupamento 13
São João da Boa Vista; Espírito Santo do Pinhal e Aguai.
Agrupamento 14
Nova São João da Boa Vista; Independência; São Roque da
Fartura e Capitão Silva.
Agrupamento 15
Vinhedo; Valinhos; Louveira; e Cabreúva.
Agrupamento 16
Est. Adoniran Barbosa; Rua 9 de Julho; e Pça Central.
Agrupamento 17
Campinas; GEREV Campinas e AJURE Campinas.
Agrupamento 18
Gecex-Campinas.
Agrupamento 19
Carlos Gomes; Estilo Maria Monteiro, GERAT Campinas.
Agrupamento 20
Norte Sul; Estilo Norte Sul; Cambuí e Super Leste.
Agrupamento 21
Glicério; S. Público Campinas; Benjamin Constant; e Proen-
ça.
Agrupamento 22
Bonfim; Av. Gov. Pedro de Toledo; CSO; PEE; GEPES; CSO
SP; Setor Agrônomo; CSL; e PSO.
Agrupamento 23
Trevo; Unimart; Jd. Londres; e Ouro Verde.
Agrupamento 24
Barão de Itapura; Guanabara Campinas; e Av.Brasil.
Agrupamento 25
Taquaral; Rua Paula Bueno; Empres. Metropolitana e Cor-
porate.
Agrupamento 26
Sousas; Shopping Dom Pedro; Ceasa; São Quirino; Distrito
de Sousas; e Fórum Campinas.
Agrupamento 27
Amoreiras; Anhanguera; Dr. Quirino; e Conceição.
Agrupamento 28
Rua Sales de Oliveira; Empres. Campinas; Castelo; e Esti-
lo Campinas.
Agrupamento 29
Barão Geraldo; Sta Genebra; Unicamp e Estilo Unicamp.

Sindicatos cobram do BB garantias para funcionários

OO s sindicatos e o Banco do Brasil
se reuniram no último dia 16,

em Brasília, para discutir a reestru-
turação da Dirao (Diretoria de Rees-
truturação de Ativos Operacionais),
a nova GDP (Gestão de Desempenho
Profissional), faltas de greve, PSO,
SACR (remoção), saúde e previdên-
cia.

Avaliação
Para o presidente do Sindicato, Je-

ferson Boava, que participou da reu-
nião, “os sindicatos apresentaram
suas propostas e o Banco do Brasil es-
clareceu várias pendências. No que se
refere ao regulamento do novo FEAS,
aprovado pelo Conselho Deliberativo
do Economus no início deste mês de

julho, o BB assumiu compromisso em
verificar. Mas não deu nenhuma res-
posta ao pedido da Federação dos
Bancários de SP e MS sobre a pror-
rogação do prazo de adesão ao PDA
(Plano de Desligamento de Aposen-
táveis), encerrado no último dia 12”.
Veja no site (www.bancarioscampinas
org.br) o resultado da rodada.

BB A N C OA N C O D OD O BB R A S I LR A S I L

OOprazo de inscrição de candidatos
a delegado sindical no Banco do

Brasil abre no próximo dia 24 e se es-
tende até o dia 31.  Os funcionários in-
teressados devem se inscrever na se-

cretaria do sindicato e subsedes, no
período das 8h às 17h. 

Eleição entre dias 5 e 8
A eleição ocorrerá entre os dias 5

e 8 de agosto, no próprio local de tra-

balho. Será eleito um delegado sin-
dical para cada grupo de 80 funcio-
nários (veja edital abaixo), com man-
dato de um ano, a partir do dia 12 de
agosto de 2013.

Inscrição para delegado sindical abre dia 24

CC A I X AA I X A FF E D E R A LE D E R A L

Inscrição para
delegados sindicais

até dia 26

OO s empregados da Caixa Federal
elegem entre os dias 29 e 31 des-

te mês de julho os delegados sindi-
cais. O período de inscrição abre
nesta terça-feira, dia 23, e se estende
até o dia 26. Veja edital ao lado.

EDITAL
Eleições de Delegados Sindicais - CEF 2013/2014

1. O Sindicato dos Bancários de Campinas e Região, por seu presidente, comunica a to-
dos os empregados da Caixa Econômica Federal dos municípios de sua base territorial, a
abertura de processo eleitoral para delegado sindical da Caixa Econômica Federal, de
acordo com o seguinte cronograma:
1.1 As Inscrições deverão ser realizadas do dia 23 de Julho de 2013 a 26 de Julho de
2013.
1.2 A eleição será realizada nas Unidades, de 29 de Julho de 2013 a 31 de Julho de 2013.
1.3 O mandato dos Delegados eleitos se iniciará em 1º de agosto de 2013 e se encerrará
em 31 de Julho de 2014.

Campinas 23 de Julho de 2013
Jeferson Rubens Boava

Presidente

Em agosto,
7ª Megafesta

dos Bancários
Atualize seus dados

Para que o seu convite seja emitido
corretamente, atualize seus dados.

Acesse o site do Sindicato
(www.bancarioscampinas.org.br), 

clique na guia “Serviços”;
depois em

“Atualize seus Dados”.

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, Registro Sin-
dical nº 006.132.02541-7, por seu presidente abai-
xo assinado, convoca todos os empregados em es-
tabelecimentos bancários dos bancos públicos e pri-
vados, sócios e não sócios, da base territorial des-
te sindicato, dos municípios de Campinas, Aguaí,
Águas de Lindóia, Águas da Prata, Americana, Am-
paro, Artur Nogueira, Cabreúva, Cosmópolis, Elias
Fausto, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal,
Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Ita-
pira, Itatiba, Jaguariúna, Lindóia, Louveira, Mogi Gua-
çu, Mogi Mirim, Morungaba, Monte Mor, Monte
Alegre do Sul, Nova Odessa, Pedreira, Paulínia, San-
to Antonio do Jardim, Santo Antonio de Posse, São
João da Boa Vista, Serra Negra, Socorro, Sumaré,
Valinhos e Vinhedo, para a assembleia geral ex-
traordinária que se realizará no dia 29 de julho de
2013, às 18h30, em primeira convocação, e às 19h00,
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. Autorizar à diretoria para
realizar negociações coletivas, celebrar convenção
coletiva de trabalho, convenções/acordos coletivos
aditivos, bem como convenção/acordos de PLR e,
frustradas as negociações, defender-se e/ou instaurar
dissídio coletivo de trabalho, bem como delegar po-
deres para tanto; 2. Deliberar sobre aprovação da mi-
nuta de pré-acordo de negociação e minuta de rei-
vindicações da categoria bancária, data base 1º de
setembro de 2013 definida na 15ª Conferência Na-
cional dos Bancários; 3. Deliberar sobre desconto a
ser feito nos salários dos empregados em razão da
contratação a ser realizada; 4. Outros assuntos de
interesse da categoria profissional.

Campinas, 23 de julho de 2013
Jeferson Rubens Boava

Presidente 

Edital publicado no jornal Folha de S. Paulo, edi-
ção de 23/07/2013
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Termina dia 26 prazo para inscrição de delegados

Eleição de delegados em Campinas

Banco Dia Horário Local

Banco do Brasil 30/07 18h30 Sede do sindicato

Bradesco 30/07 18h30 Sede do sindicato

Caixa Federal 30/07 18h30 Sede do sindicato

HSBC 30/07 18h30 Sede do sindicato

Itaú 30/07 18h30 Sede do sindicato

Santander 30/07 18h30 Sede do sindicato

Demais bancos 30/07 18h30 Sede do sindicato

Financeiras 30/07 18h30 Sede do sindicato

Cooperativas 30/07 18h30 Sede do sindicato

Eleição de delegados na região

Cidade Dia Horário Local

Americana 30/07 18h Subsede

Amparo 30/07 18h Subsede

Indaiatuba 30//07 18h Coreto da Praça XV de Novembro

Itatiba 30/07 18h
Câmara Municipal: R. Romeu Augusto Rela,

1100. Sala 2

Mogi Guaçu 30/07 18h Subsede

Paulínia 30/07 18h
Salão de Festas da igreja São Bento

Av. José Paulino (ao lado do Bradesco)

SJ Boa Vista 30/07 18h Subsede

Valinhos 31/07 18h
R. Vicente Rossi, 175,

Bairro Sto Antonio

5º Congresso: locais para escolha dos delegados

OOprazo de inscrição dos delegados
ao 5º Congresso dos Bancários,

Financiários e Cooperavitários, aber-
to no último dia 16, termina nesta
sexta-feira, dia 26. A inscrição deve
ser feita no setor de Atendimento do
Sindicato (sede Campinas), nas sub-
sedes ou diretamente com os direto-
res, conforme prevê o regimento
aprovado pela categoria no último dia
15, em assembleia na sede do Sindi-

cato.
A escolha dos delegados será por

banco, financeira e cooperativa de
crédito e os candidatos devem ser sin-
dicalizados. Será eleito um delegado
para cada grupo de 80 sindicalizados
ou fração superior a 40 sindicaliza-
dos. O regimento assegura um dele-
gado para cada segmento. As eleições
dos delegados serão realizadas nos
dias 30 e 31 deste mês em Campinas

e nas subsedes (veja tabelas). As te-
ses devem ser encaminhadas até o dia
5 de agosto. O 5º Congresso de Ban-
cários, Financiários e Cooperavitários
de Campinas e Região será realizado
nos dias 9 e 10 de agosto  No temá-
rio, conjuntura política econômica
global, atuação do sindicato para o
próximo triênio, incluindo planos de
luta e campanhas dos três segmentos
da categoria.

MM O B I L I Z A Ç Ã OO B I L I Z A Ç Ã O

Sindicato debate Campanha no Bradesco em Sumaré

OOSindicato realizou reunião com
os funcionários da agência Cen-

tro do Bradesco, em Sumaré, no pe-
ríodo das 8h às 11h (horário de aber-
tura), no último dia 17, para discutir
o processo de negociação da pauta es-
pecífica. No mesmo período, os dire-
tores do Sindicato distribuíram o Jor-
nal do Cliente, editado pela Contraf-
CUT, onde conclama os clientes e
usuários a denunciarem qualquer
tipo de desrespeito ao Banco Central
e ao Procon. A manifestação em Su-
maré, que faz parte da Campanha
Nacional de Valorização, foi a sexta
realizada pelo Sindicato nos últimos
dois meses: Campinas (22/05), Itati-

ba (14/06), Mogi Guaçu (18/06), Ame-
ricana (26/06) e Amparo (03/07).

A pauta específica foi entregue ao
Bradesco no dia 17 de abril último e

negociada em rodadas realizadas
nos dias 6, 14 e 19 de junho. No últi-
mo dia 5 os sindicatos e Bradesco re-
tomaram a negociação e debateram
o programa de reabilitação profissio-
nal (edição nº 1383).

A exemplo do lançamento da Cam-
panha em Campinas, que tem como
slogan “Bancário não é lata. É gente
como você, gente de verdade”, a ma-
nifestação em Sumaré foi animada
com a música “Homem de Lata”,
uma paródia de “Homem Primata”,
da banda Titãs, em alusão ao robô que
o Bradesco usa em sua campanha pu-
blicitária ao comemorar os 70 anos de
fundação.

Reunião com bancários discute pauta específica

CC A M P A N H AA M P A N H A

Financeiras e sindicatos negociam dia 8

OO s sindicatos e a Federação In-
terestadual das Instituições de

Crédito, Financiamento e Investi-
mento (Fenacrefi) se reúnem no

dia 8 de agosto para negociar a pau-
ta de reivindicações da Campanha
2013, entregue no último dia 16. 

Entre as reivindicações, unifi-

cação da data-base e reajuste sala-
rial de 12,30%, que corresponde à
reposição da inflação entre 1º de ju-
nho de 2012 a 31 de maio último,

calculada em 6,95%, mais 5% de
aumento real.

A data-base dos financiários é 1º
de junho.

Júlio César Costa



1 51 5 ªª CC O N F E R Ê N C I AO N F E R Ê N C I A

Emprego e fim das metas são prioridades
da categoria bancária, aponta Consulta

AA garantia de emprego e o fim das
metas abusivas foram definidos

pelos bancários como bandeiras prio-
ritárias na Campanha Nacional des-
te ano, aponta a Consulta realizada
em maio último, apresentada no se-
gundo dia da 15ª Conferência Na-
cional dos Bancários, (20), que acon-
teceu no Hotel Holiday Inn, em São
Paulo. De um total de 37.097 bancá-
rios, 16.667 defendem que o Brasil
volte a ser signatário da Convenção
158 da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), que proíbe a de-
missão imotivada. Essa norma foi ra-
tificada pelo Brasil em 1992, duran-
te o governo Itamar Franco, e entrou
em vigor em abril de 1996. Em no-
vembro do mesmo ano, o então pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso
denunciou à OIT que a Convenção
deixaria de ser aplicada a partir de
1997.

O fim das metas abusivas foi de-
fendido por 24.645 bancários con-

sultados. Outro dado decorrente das
metas abusivas: a cada grupo de cin-
co bancários, um faz tratamento de
saúde. O resultado da Consulta na-
cional norteou na tarde do dia 20 (sá-
bado) as discussões nos grupos te-
máticos: emprego; reestruturação
produtiva no Sistema Financeiro; re-

muneração; e condições de trabalho.
Na base do Sindicato, a Consulta en-
volveu 2.511 bancários, que aponta-
ram as reivindicações prioritárias da
Campanha.

Momento atual
Após a apresentação do resultado

da Consulta, painel sobre “Análise de

Conjuntura” reuniu Márcio Monzane
(UNI Finanças), João Sicsú (professor
da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro e ex-diretor do Ipea) e Altami-
ro Borges (Coordenador do Centro de
Estudos da Mídia Alternativa Barão
de Itararé).

Durante o debate sobre o mo-
mento atual em que vive o país, o pre-
sidente do Sindicato e secretário-
geral da Federação dos Bancários de
SP e MS, Jeferson Boava, destacou
que a onda de protestos, que varreu
o pais em junho último, não surgiu do
nada. Segundo ele, foi soprada por
ventos democráticos de várias partes
do mundo. Da praça Thair, no Egito,
do Ocupe Wall Street, da Madri dos
indignados, da praça Taksim em Is-
tambul. Jeferson defendeu que os
bancários, dentro desse cenário efer-
vescente, também “ocupem as ruas
durante a Campanha Nacional e mos-
tre à sociedade qual é a agenda dos
trabalhadores do ramo financeiro”.

Presidente do Sindicato fala sobre onda de protestos no país, durante painel
“Análise de Conjuntura”, no dia 20

MM O B I L I Z A Ç Ã OO B I L I Z A Ç Ã O

Dia 6, nova jornada de luta contra PL 4330

AA s centrais sindicais realizam
nova jornada de luta contra o

Projeto de Lei (PL) 4330, que propõe
regular a terceirização, no dia 6 de
agosto. Um dia depois do encerra-
mento dos trabalhos da comissão
quadripartite, formada por trabalha-
dores, empresários, deputados e go-
verno federal para discutir altera-
ções no PL. Na mesa de negociação,
o embate é duro; muita resistência do
patronato. As centrais insistem em cin-
co temas: igualdade de direitos; direito
à informação prévia (sindicato e tra-
balhadores devem ser consultados
antes de possíveis terceirizações em
uma empresa); proibição nas ativi-
dades-fim; responsabilidade solidária
entre as empresas contratante e con-
tratada; e penalização das empresas
infratoras.

A mobilização contra o PL 4330
obteve sua primeira vitória no dia 11
de junho, quando a Comissão de
Constituição e de Justiça e de Cida-

dania (CCJC) adiou por 30 dias a vo-
tação do substitutivo do deputado
Arthur Maia (PMDB-BA) ao projeto de
lei (PL) 4330, de autoria do deputado

Sandro Mabel (PMDB-GO). A segun-
da aconteceu no último dia 5, quan-
do foi criada a comissão quadripartite;
a terceira, no último dia 10 quando o
PL foi retirado da pauta de votação.

Protesto na praça
O primeiro ato de protesto contra

o PL 4330, organizado pelo Sindica-
to, aconteceu no último dia 4, quan-
do reuniu mais de 100 bancários no
Largo da Catedral. “Sem pressão o PL
pode voltar à pauta de votação. É pre-
ciso respaldar os representantes dos
trabalhadores na Comissão. Dia 6, os
trabalhadores devem mostrar clara-
mente posição contrária ao PL 4330
que, se aprovado como está, vai es-
tabelecer a maior reforma trabalhis-
ta precarizadora do país”, destaca o
presidente do Sindicato, Jeferson Boa-
va.

Diretora do Sindicato, Elisa, fala contra o PL 4330 em debate durante painel sobre ter-
ceirização e reestruturação produtiva no SFN, na 15ª Conferência

CC L U B EL U B E

Dia 27, sábado, final do Campeonato de Soçaite

TT ermina neste sábado, dia 27, o
Campeonato de Férias de Futebol

Soçaite dos Bancários de Campinas
e Região. A partir das 9h30, no Clu-
be, semifinal; às 11h30 disputa pelo
terceiro lugar; às 12h30, a grande fi-

nal.  Com 14 times inscritos, o Cam-
peonato começou no último dia 16,
com jogos durante a semana, no pe-
ríodo noturno. Veja no site do Sindi-
cato (www.bancarioscampinas.org.br)
os resultados das rodadas.

Piscina do Clube
fechada até setembro

OOClube dos Bancários, locali-
zado no Jardim das Paineiras,

em Campinas passa por reformas
em todas as áreas. Em função
disso, a piscina está fechada des-
de o último dia 16 e reabre em se-
tembro.
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