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Trabalhadores defendem empresas públicas
em ato no Largo do Rosário, em Campinas
s trabalhadores ocuparam o Largo do Rosário no último dia 17
durante ato em defesa das empresas
públicas, organizado pela subsede da
CUT em Campinas. No período de
duas horas (17h30 às 19h30), performance teatral com a trupe “Resgatando o Circo”, música ao vivo com
a cantora Marília Corrêa e falas de dirigentes sindicais contra o pacote de
privatização lançado recentemente
pelo presidente da República, Michel
Temer. No último dia 3, os trabalhadores ocuparam o Centro do Rio de
Janeiro para defender as empresas públicas e a soberania nacional; naquele
dia a Petrobras completou 64 anos de
fundação.
O ato em Campinas, que é parte
da campanha “se é público, é para todos”, contou com a participação de
bancários, petroleiros, eletricitários,
servidores públicos federais da Justiça do Trabalho (Sindquinze), trabalhadores da Sanasa (Sindae) e professores da rede pública (Apeoesp). E

Júlio César Costa
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Dirigentes sindicais: Elisa, Ana, Paiva, Stela e Carlos Augusto
mais: entre os dirigentes sindicais, os
presidentes dos sindicatos dos bancários de Limeira (Ana Lúcia Ramos
Pinto) e Piracicaba (José Antonio
Fernandes Paiva).
A presidente do Sindicato, Stela,
em sua fala, conclamou a unidade na
luta em defesa das empresas públicas,
que são estratégicas para o desenvolvimento econômico e social do

país. Stela disse também que os bancos públicos são instrumentos de
fomento ao crédito e às políticas sociais. A diretora do Sindicato Elisa
Ferreira comentou o papel do Banco
do Brasil e o diretor Carlos Augusto
Silva (Pipoca) abordou a importância
da Caixa Federal na aplicação de
programas sociais.
O citado pacote de privatização do

DIREITO

Santander e sindicatos debatem reforma trabalhista
epresentantes do Santander afirmaram no último dia 18 que o
banco espanhol analisa, no momento, as mudanças na legislação estabelecidas pela reforma trabalhista
(lei nº 13.467/2017), que entra em vigor em novembro próximo, durante
reunião com os sindicatos na sede da
Federação dos Bancários de SP e
MS. Indagados sobre temas como
contratação e homologação, os representantes do Santander destaca-
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ram que nenhum ponto está definido.
A reforma trabalhista que prevê a
redução de direitos e a flexibilização
das relações de trabalho foi aprovada pelo Câmara dos Deputados no último dia 27 de abril e no dia 11 de julho pelo Senado; dois dias depois (13
de julho) foi sancionada pelo presidente da República, Michel Temer. Inclusive no último dia 8 de agosto, o
Comando Nacional dos Bancários

entregou à Fenaban proposta de Termo de Compromisso, que visa delimitar a aplicação da nova legislação.
O Termo foi aprovado pela 19ª Conferência Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro, realizada entre
os dias 28 e 30 de julho, na capital
paulista.
Participaram da reunião os seguintes
diretores do Sindicato: Stela (presidente), Fátima, Patrícia, Vera, Cristiano, Hamilton e Marcelino.

Eleição Cabesp: diretoria do Sindicato apoia Camilo, Wagner e Vera
diretoria do Sindicato apoia os candidatos Camilo Fernandes (diretoria administrativa), Wagner Cabanal
(diretoria financeira) e Vera Marchioni (conselho fiscal). Associado, vote em pessoas dispostas a estabelecer
limites à representação do Santander na Cabesp, que possam impedir o desmonte da caixa beneficente. Vote em
pessoas comprometidas em renovar a gestão da Cabesp. A votação, iniciada no último dia 21, termina no próximo
dia 21 de novembro.
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governo federal, que visa cobrir o
rombo anual da União, cumprir a
meta de deficit, prevê a venda de empresas do Grupo Eletrobras, Casa da
Moeda e fatia da Infraero (Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária).
Audiências em Mogi Guaçu
No dia 31 deste mês de outubro,
será realizada audiência na Câmara
dos Vereadores de Mogi Guaçu em
defesa dos bancos públicos, às 19h.
Será a quarta audiência. A primeira
aconteceu no dia 21 de setembro, na
Câmara de Vereadores de Campinas; a segunda, dia 20 em Americana; e a terceira, dia 23 em Paulínia. As
audiências fazem parte da campanha
nacional em defesa das empresas
públicas.
Local: Câmara de Vereadores de
Mogi Guaçu (Rua José Colombo, 235,
Loteamento Morro do Ouro). Audiência proposta pelo vereador e
presidente da Câmara, Luís Zanco
Neto (PTC), a pedido do Sindicato.

Bradesco atende
reivindicação
sobre VR
m comunicado aos funcionários, emitido no último dia 18, o
Bradesco informa que agora é possível a transferência de valores do
vale-alimentação (VA) para o valerefeição (VR), sem a necessidade de
autorização do gestor. A medida
atende reivindicação dos sindicatos.
Como funciona
O funcionário deve acessar o sistema SAP até o dia 10 de cada mês
para fazer a solicitação. Os valores
serão creditados no antepenúltimo
dia do mês. Se for feita após a data
estabelecida (10), a alteração será
efetuada no mês subsequente; ou
seja, o crédito será efetuado no
antepenúltimo dia do mês subsequente. Não é permitido zerar o valor do cartão de VA.
A transferência de valores do VR
para o VA, que já era permitida, permanece. Basta o funcionário solicitar.
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Fonte: Contraf-CUT

Dia 11, Festa da Criança no Clube

Convênios
Educação
Colégio Franciscano Ave Maria. Rua Barão de
Jaguara, 190, Bosque, Campinas. Bancário sindicalizado e dependente: desconto de 15% a partir do 1º ano do Ensino Fundamental.
Aulas de dança
Henrique Carioca. Rua Barreto Leme, 920,
Centro, Campinas. Desconto de 25% para sindicalizado ou dependente. Celular: (19) 99176-4335.
Academia
Gracie Barra Unimart Shopping. Avenida John
Boyd Dunlop, 350, Jardim Aurélia, Campinas. Fone:
(19) 3744-4808 ou 98120-6955. Bancário sindicalizado e dependente: 10% de desconto na mensalidade.
Podologia
Sociedade dos Pés. Praça Largo das Andorinhas,
41, Sala 2, Centro, Campinas. Fone: (19) 25131010. Bancário sindicalizado e dependente: desconto de 10%.
Nutricionista
Mariana Ferrari. Rua Visconde de Taunay, 420,
Sala 23, 2º andar, Vila Itapura, Campinas. Fone:
(19) 3231-7953. Bancário sindicalizado e dependente: desconto de 15% em consulta e 10% em
exame de bioimpedância.
Psicóloga
Maíra de Almeida Santos Reis. Avenida Doutor
Carlos Grimaldi, 498, Jardim Conceição, Campinas. Fone (19) 3206-0076. mairaasreis@yahoo.com.br.
Buffet Folia Teen
Marya Luiza Silveira dos Reis. Avenida Francisco
José de Camargo Andrade, 434, Jardim Chapadão, Campinas. Fone: (19) 3305-7803 ou 983381988. Bancário sindicalizado e dependente: desconto de 10%. www.buffetfoliateen.com.br
Curso: Coach
Paula Roberta Alves Rodrigues de Queiroz.
Bancários de sucesso. Rua João Pessoa, 1015,
sala 1, Bosque dos Cedros, Nova Odessa. Fone:
(19) 99642-1307. www.bancariosdesucesso.com.br.
Bancário sindicalizado e dependente: desconto de
10%.
Idioma
Wizard. Avenida Francisco Glicério, 759, Centro,
Campinas. Fone: (19) 3232-5000. Bancário sindicalizado e dependente: 35% de desconto.
www.wizard.com.br/campinascentro.
Clube
Rio Branco Esporte Clube. Estrada Municipal,
555, Riviera Tamborlim, Americana. Fone: (19)
3465-3034. Bancário sindicalizado: desconto de
20% na mensalidade familiar ou individual e
50% na aquisição de ingressos (área coberta do
estádio, em jogos do time Rio Branco).

Sindicato realizará a Festa da
Criança no próximo dia 11 de
novembro no Clube dos Bancários,
no período das 10h às 16h. Além de
distribuição de sorvete, pipoca e algodão doce, vários brinquedos: cama
elástica, piscina de bolinhas, balão
pula-pula e bolha flutuante. Às
13h30, apresentação da peça “Peter
Pan”, com Wagner Kampynas. Participe.
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Torneio de Soçaite em Mogi
subsede do Sindicato em Mogi
Guaçu realizará Torneio de Futebol Soçaite no dia 11 de novembro,
na AABB de Mogi Mirim. Os interessados devem se inscrever entre os
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dias 23 deste mês de outubro e 3 de
novembro, na subsede. Informações:
(19) 3841-3993 ou mogi@bancarioscampinas.org.br. O Torneio é exclusivo de sindicalizados e dependentes.

Informações do Sindicato
via WhatsApp
Cadastre-se no site
do Sindicato
bancarioscampinas.org.br
TV do Sindicato
You Tube: bancarioscps

Clube: feriados
Calendário
2 de novembro: fechado
(Finados)
15 de novembro: aberto
(Proclamação da República)
20 de novembro: aberto
(Consciência Negra). Fechado
no dia 21/11/2017
8 de dezembro: aberto
(Nsa. Sra. Conceição, padroeira
de Campinas)

Cursos
CPA 10 e 20
Campinas
Início: 6 de novembro
Término:
29 de novembro (CPA 10)
20 de dezembro (CPA 20)
(segundas e quartas-feiras)

Horário: 19 às 23h
Prazo de inscrição: 3 de novembro
Informações:
atendimento@bancarioscampinas.org.br
Amparo
Início: 11 de novembro

Término:
02 de dezembro (CPA 10)
16 de dezembro (CPA 20)
(sábados)
Horário: 9h às 18h
Prazo de inscrição: 9 de novembro
Informações:

amparo@bancarioscampinas.org.br
Custo para sindicalizado
CPA 10: R$ 342,00 (3 parcelas de R$ 114,00).
CPA 20: R$ 534,00 (3 parcelas de R$ 178,00).
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