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6º Congresso da categoria
define ação do Sindicato
Júlio César Costa

eunidos no 6º Congresso dos
Bancários, Financiários e Cooperavitários de Campinas e Região,
realizado no último dia 24 em Campinas, 66 delegados (44 homens e 22
mulheres) aprovaram as propostas
de luta apresentadas na tese da diretoria do Sindicato.
Além da mobilização da categoria em defesa de melhores condições
de trabalho e contra os ataques aos
direitos dos trabalhadores, a diretoria do Sindicato reafirma em sua
tese o compromisso de lutar em defesa das instituições democráticas,
da liberdade de pensamento, de
expressão, de opinião e de organização.
Entre as propostas aprovadas,
cabe destacar: 1) construção de um
projeto de lei para atualizar a legislação trabalhista (Lei nº 13.467/2017
frente às novas tecnologias e reverter os retrocessos introduzidos pela
reforma trabalhista aprovada em
novembro do ano passado; 2) previdência pública e universal; 3)
efetividade das políticas do SUS/Sistema Único de Saúde; 4) política tributária progressiva, incluindo a cobrança sobre lucros e dividendos de
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Abertura do Congresso: presidente Stela entre o presidente da FEEB SP e
MS, Davi Zaia, e os diretores Silva e Marcos

pessoas físicas; 5) valorização do salario mínimo; 6) regulação das novas tecnologias nos serviços bancários, com protagonismo do trabalho humano; 7) protocolo de venda responsável para combater o assédio moral; 8) fim da discriminação, pela igualdade de oportunidades; 9) plano de carreiras, cargos e
salários para todos os trabalhadores
do ramo financeiro; e 10) aumento
da segurança no trabalho.
Painéis
Economia: Em sua palestra sobre
“Perspectivas Econômicas”, o professor Waldir Quadros (Unicamp/Fa-

Painel: Perspectivas Econômicas, com professor Waldir Quadros

camp), disse que o “momento é de
indefinição”. Quanto às propostas
anunciadas pelo governo recém
eleito, Waldir Quadros frisou que
“não vejo nenhuma perspectiva de
retomada do crescimento econômico e de redução do desemprego”.
No trimestre junho, julho e agosto
a taxa de desemprego atingiu 12,1%
(12,7 milhões de desempregados),
segundo o IBGE. No que se refere a
propalada política de privatizações
das empresas públicas a partir de
2019, o professor vaticinou: será
“por dogma e negócio”.
Tecnologia: Ao abordar “Novas Tec-

nologias (Indústria 4.0) e as Mudanças no Mundo do Trabalho, em
especial no Sistema Financeiro”, o
professor Daví Antunes (Facamp)
disse que o “grande efeito’ tem sido
a “precarização do trabalho e a redução de postos de trabalho”. A saída para criar novos empregos, segundo o professor, é a redução da
jornada de trabalho.
Moção de repúdio
O 6º Congresso aprovou também
Moção de Repúdio à prisão do ativista argentino Daniel Ruiz, delegado sindical, petroleiro da província de Chubut (Patagônia argentina), proposta pelo bancário Angelo
Argondizzi Marcelino.
Daniel Ruiz foi preso no último
dia 12 de setembro, após participar
de atividade de apoio aos trabalhadores do Estaleiro Rio Santiago. O
petroleiro tem participado da mobilização contra a reforma da Previdência Social e ajustes fiscais do
governo argentino Maurício Macri.
A Moção pede a liberdade de Daniel
Ruiz.
Caderno de Teses: Disponível no
site do Sindicato (www.bancarioscampinas.org.br).
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Assembleia discute
e vota previsão
orçamentária
Sindicato realizará assembleia
para discussão e votação da
Previsão Orçamentária 2019 no dia
14 de dezembro, às 18h, na sede em
Campinas.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente, o Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários de Campinas e Região convoca os senhores associados desta entidade para Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no próximo dia 14 de dezembro de
2018, às 17h30, em primeira convocação,
caso não haja a presença mínima de 2/3 dos
associados, em segunda convocação às 18h00,
com qualquer número de associados presentes, à Rua Ferreira Penteado, 460, nesta cidade, com a seguinte Ordem do Dia:
a)Previsão orçamentária para o exercício de
2019.
Campinas, 27 de novembro de 2018
Ana Stela Alves de Lima
Presidente

Campanha de Sindicalização termina dia 12.
Participe. Brindes e sorteio de celulares e TV
Campanha de Sindicalização
intitulada “Defenda seus direitos. Amplie Conquistas”, lançada no início do mês de outubro, termina no dia 12 de dezembro. O
bancário, financiário e/ou cooperavitário que indicar um colega
para integrar o Sindicato receberá
como brinde duas canecas com logotipo da Campanha; o novo sindicalizado também terá direito ao
mesmo brinde.
Sorteio: Além da distribuição de
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brindes, a Campanha prevê sorteio
de produtos eletrônicos, que será
realizado no dia 14 de dezembro, às
10h, na sede do Sindicato. Serão
sorteados dois celulares e uma TV
entre todos os sindicalizados, respeitando o tempo que integram o
Sindicato. De 0 a 10 anos de sindicalização, celular Samsung Galaxy
Note 8 (64GB); de 10 anos e um dia
até 20 anos, iPhone 8 (64 GB); e a
partir de 20 anos e um dia, Smart
TV LED, Ultra HD, 4k, 55/60 pole-

gadas. Para cada sindicalizado será
emitido um cupom já preenchido
com dados registrados no Cadastro
do Sindicato. Os cupons serão depositados pelo Sindicato em três urnas instaladas na Secretaria da entidade. A participação de cada sindicalizado no sorteio será automática. Veja no site do Sindicato
(www.bancarioscampinas.org.br) o
regulamento da Campanha.
Participe da Campanha. Fortaleça a luta, fortaleça o seu Sindicato.

REGIÃO

Torneio de Truco
em Indaiatuba

O

Sindicato promove Torneio de
Truco e confraternização no 1º
de dezembro (sábado) em Indaiatuba,
exclusivo para sindicalizados e dependentes da cidade sede, Elias Fausto e Monte-Mor. As inscrições encerraram no último dia 24. Local/horário: Chácara João Lourenço, nº
2000, Estrada dos Leites, em Indaiatuba, a partir das 10h.
Clube aberto no feriado de 8 de dezembro (Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Campinas). O Clube
está localizado à Rua Nazaré Paulista,
858, Jardim das Paineiras, Campinas.
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ESPORTE

Aulas de tênis no Clube
Departamento de Esportes do
Sindicato abriu inscrições para
aulas de tênis no Clube dos Bancários, localizado no Jardim das Paineiras, em Campinas.
Serão ministradas quatro aulas
por mês (1h por semana). Quem
pode se inscrever: sindicalizado, de-

O

pendente, sócio usuário e/ou contribuinte, funcionário, colaborador e convidado (mediante análise).
As inscrições devem ser feitas na
secretaria do Sindicato ou via email: atendimento@bancarioscampinas.org.br. Fone: (19) 37312688. Informações com o diretor

Damião. Fone: (19) 99883-7584 ou
e-mail: esportes@bancarioscampinas.org.br.
Custo
R$ 280,00 por mês para grupo de
até quatro alunos.
R$ 240,00 por mês; aulas individuais.

Cursos em Campinas
CPA 10 e 20
(segundas e quartas-feiras)
Início: 21 de janeiro de 2019
Término:
11 de fevereiro (CPA 10) 26h/aula
27 de fevereiro (CPA 20) 44h/aula
Horário: 19h às 23h (15 minutos de intervalo)
Prazo de inscrição: 18 de janeiro

Informações:
atendimento@bancarioscampinas.org.
br.
Custo para sindicalizado
CPA 10: R$ 366,00 (3 parcelas de R$
122,00)
CPA 20: R$ 576,00 (3 parcelas de R$
192,00)

Matemática Financeira
12h/aula

Dias: 14, 15 e 16 de janeiro de 2019
Horário: 19h às 23h (15 minutos de intervalo)
Prazo de inscrição: 11 de janeiro
Informações:
atendimento@bancarioscampinas.org.
br.
Custo para sindicalizado
R$ 228,00 (3 parcelas de R$ 76,00)

