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Nova sede do Sindicato  
será no Clube dos Bancários

A nova sede ad-
ministrativa do 
Sindicato será 
no Clube dos 
Bancários, loca-
lizado no Jardim 
das Paineiras em 
Campinas. 
A construção de 
novas instala-
ções, assim como as adaptações no prédio já existente, teve início 
em outubro deste ano; a inauguração do novo espaço da catego-
ria está prevista para o segundo semestre de 2023. A nova sede, 
inclusive, terá um teatro para sediar encontros, eventos e ativi-
dades da categoria. O teatro será também uma fonte de recursos 
para o Sindicato via locação.

A mudança da sede é decorrente das transformações no mundo 
do trabalho. As novas tecnologias, aliada à reforma trabalhista de 
2017, impactaram duramente o Sindicato. De um lado, reduziu o 
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tamanho da categoria; de outro, diminuiu os recursos para finan-
ciar a luta e até o número de diretores.

Na avaliação da presidente do Sindicato, Stela, a atual sede cons-
truída no início dos anos 80 do século passado, no Centro de 
Campinas, ficou grande demais. “Para podermos manter a mesma 
dinâmica de atuação, impôs-se a necessidade de nos adaptarmos 
num espaço compacto, mas que possibilite atender as deman-
das da categoria. Vale destacar que nenhum serviço será cortado 
ou substituído. A nova sede será menor perto do atual prédio de 
três andares, mas do tamanho da categoria. Aliás, convido os 
bancários, financiários e cooperavitários, que ainda não 
aderiram ao Sindicato, a fortalecerem o órgão de classe, 
via sindicalização”. 
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Diretor do Sindicato assume presidência  
do Parlamento Metropolitano da RMC

O presidente da Câmara Municipal de Jaguariúna e diretor-
-financeiro do Sindicato, Afonso Lopes da Silva, assumiu 
recentemente a presidência do Parlamento Metropolitano da 
RMC (Região Meatropolitana de Campinas). Silva, que era vice 
do Parlamento, substituiu o vereador Zé Carlos, de Campinas, 
que pediu afastamento.

O primeiro encontro do Parlamento sob a presidência de Silva 
ocorreu no dia 4 deste mês de novembro, na Câmara Municipal 
de Americana. Formado por presidentes de 20 câmaras muni-
cipais da RMC, o Parlamento se reúne mensalmente. Na pauta, 
propostas de ações conjuntas em benefício da população.
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Bancários do Santander reprovam 
terceirização, em assembleia nacional

Reunidos em assembleia 
nacional virtual, 98,31% dos 
funcionários do Santander 
Brasil reprovaram o 
processo de terceirização 
em curso. Organizada pela 
Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro (Contraf-CUT) e sindicatos filiados, a assembleia 
ocorreu no último dia 11 de outubro.
Com a manobra do banco espanhol, os funcionários que são rea-
locados nas empresas terceirizadas perdem direitos previstos 
na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria bancária, 
como jornada de seis horas e Participação nos Lucros e Resul-
tados (PLR), além de redução no auxílio-creche/babá. E mais: 
deixam de ser representados pelos sindicatos bancários. Na Espa-
nha, no entanto, o Santander adotou o caminho inverso.

Manufatura: No dia 30 de setembro deste ano, o Santan-
der anunciou a terceirização da área de Manufatura (processos), 
que atingiu 1.700 funcionários, sendo 40 em Campinas. Os fun-
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cionários foram migrados para unidades da empresa SX Tools 
(terceirizada do Santander) localizadas em São Paulo e Piracicaba, 
no primeiro dia útil do mês de outubro.

Tecnologia: No dia 1º de janeiro deste ano, o Santander terceiri-
zou a área de tecnologia ao transferir todos os funcionários para 
a F1RST, empresa do próprio conglomerado.

Organização: Na assembleia nacional, 97,58% dos funcionários 
responderam que preferem ser representados pelos sindicatos 
dos bancários.
Fonte: Contraf-CUT



Conquista: Itaú anistia horas negativas
Os bancários do Itaú que 
não conseguiram compen-
sar as horas negativas até 
o dia 31 de outubro deste 
ano, foram anistiados. Em 
negociação com a Comis-
são de Organização dos 
Empregados (COE), no dia 28 do citado mês de outubro, o Itaú 
concordou em anistiar todo o Banco de Horas Negativas após o 
prazo acima.
O acordo de Banco de Horas Negativas foi negociado para ga-
rantir os direitos dos trabalhadores que foram afastados ou 
colocados em regime de rodízio nas agências, em decorrência da 
pandemia do novo coronavírus.

O acordo de compensação das horas negativas, assinado em feverei-
ro de 2021, previa que os bancários teriam um período de 18 meses, 
a partir do mês de março seguinte, com o limite de duas horas por 
dia, para compensar as horas que faltavam. O acordo seria revisado 
a cada três meses, podendo ser prorrogado em mais seis meses, caso 
os trabalhadores não conseguissem zerar a dívida de horas.
Fonte: Contraf-CUT
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Violência doméstica:
denuncie ao canal de apoio

Lançado no dia 8 de março de 2021, o canal de apoio às bancárias vítimas 
de violência doméstica e familiar está previsto na Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT), que assegura prevenção, apoio e acompanhamento 
(cláusulas 48ª a 55ª).

Sigilo: Está garantida a confidencialidade de toda denúncia apresentada 
ao canal de apoio. A bancária terá respaldo em varias áreas; entre elas, 
jurídica e trabalhista. 

Como denunciar
Envie e-mail para mulhernaocale@bancarioscampinas.org.br ou 
envie mensagem pelo WhatsApp: (19) 99814-6417.

Sindicato lança vídeo
O Sindicato apresentou vídeo sobre o Canal de Apoio às bancárias vítimas 
de violência doméstica e familiar, durante o lançamento da Campanha de 
Conscientização e Enfrentamento da Violência Doméstica contra a Mulher”, 
realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi-
ciência e Direitos Humanos de Campinas, no dia 1º de agosto deste ano.

O lançamento da Campanha de Conscientização foi precedido de uma ca-
minhada entre a Praça Carlos Gomes e a prefeitura, com a participação de 
representantes do poder público, dos movimentos sociais e entidades de clas-
se; entre elas, o Sindicato, representado por vários diretores e diretoras.
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Sindicato Cidadão:
ação social no Jardim Bassoli

Em parceria com o Centro de Saúde do Jardim Bassoli e o escritório 
LBS Advogados, o Sindicato colocou em prática um projeto voltado à 
inclusão das mulheres na sociedade, no acesso aos serviços públicos.

Denominado Sindicato Cidadão, o projeto fornece dois tipos de kit: grá-
vidas e saúde da mulher; doação de alimentos, roupas e brinquedos; 
acesso ao canal de apoio às vítimas de violência doméstica e familiar; 
divulgação das campanhas de conscientização do Centro de Saúde; e 
um café da tarde.

A parceria com o escritório LBS Advogados possibilita a promoção de 
palestras de temas relativos às famílias, à violência doméstica; elabora-
ção de cartilha; orientação jurídica de qualquer natureza (uma vez por 
mês); e encaminhamento das mulheres aos serviços municipais, esta-
duais, federais e previdenciários.

O projeto tem proporcionado aumento na adesão das mulheres ao ser-
viço pré-natal e consultas pós-parto realizados pelo Centro de Saúde. 
Cabe registrar que o Centro tem dois grupos de trabalho (Saúde da 
Mulher e Gestantes), com encontros alternados todas as terças-fei-
ras, onde se discute temas como ciclo menstrual e violência doméstica. 
Inclusive aumentou a participação das mulheres nos encontros coorde-
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nados por profissionais do Centro, passando de cinco para 15 mulheres 
por semana.

O bairro Jardim Bassoli, localizado na região Noroeste de Campinas, reú-
ne aproximadamente 10 mil moradores. A escolha para implementar o 
Projeto Sindicato Cidadão "foi em decorrência da vulnerabilidade das 
pessoas e da dificuldade que elas têm em acessar alguns serviços”, ex-
plica a presidente Stela.

Como participar: Você, bancário (a), pode contribuir com o projeto Sin-
dicato Cidadão. Seja com doação de alimentos, roupas, brinquedos ou 
dinheiro via Campanha Bancário Solidário.

A doação em dinheiro deve ser feita via depósito bancário. O Sindicato 
sugere o valor correspondente a dois tíquetes (refeição). Mas, qualquer 
valor será sempre bem-vindo. Já os alimentos, roupas ou brinquedos 
serão coletados nos locais de trabalho ou poderão ser entregues na 
sede do Sindicato ou no Clube dos Bancários.

Bancário Solidário: depósito
Bradesco (237)
Agência: 0046-9
Conta poupança: 46.284-5
CNPJ: 46.106.480/0001-70
PIX: 46.106.480/0001-70
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Colônia de Férias no Clube dos 
Bancários

Recreação com a equipe  
Cama de Gato

Período: de 10 a 13 de janeiro de 2023
Horário: Das 14h às 18h30

Idade: 4 a 12 anos
Inscrições:  

de 21 de novembro a 20 de dezembro
Via e-mail:  

atendimento@bancarioscampinas.org.br ou celular (19) 99666-0276

Atividades:  
Recreação infantil e oficinas diversas.

Alimentação por conta dos participantes.

Sem taxas para o(s) dependente(s) do bancário(a) sindicalizado.

Informações:  
www.bancarioscampinas.org.br

Endereço do Clube: Rua Nazaré Paulista, 858, Jardim das Pai-
neiras, Campinas.
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Aplicativo: convênio com faculdades
O Sindicato tem convênios com vários profis-
sionais, empresas e instituições de ensino em 
Campinas e Região. O aplicativo de convênios 
para celular, por exemplo, contempla 43 catego-
rias, com 135 parceiros que oferecem produtos 
e serviços com descontos para sindicalizados; 
entre eles, 13 faculdades.
Carteirinha digital e notícias
No menu do aplicativo (no alto da primeira página), além dos Convênios por 
categoria, o sindicalizado ativo, aposentado ou dependente poderá visualizar 
a Carteirinha Digital, que substitui a de plástico, acessar as notícias postadas 
no site, o canal da entidade no YouTube e as redes sociais Facebook, Twitter e 
Instagram e a LGPD. E mais: pode enviar documentos pelo aplicativo.
Junte-se ao Sindicato: Os convênios são exclusivos para os bancários sin-
dicalizados. Para integrar o Sindicato, basta clicar em Sindicalize-se.
Sugestão: O sindicalizado poderá sugerir inclusão de novos parceiros no 
serviço de convênios. Basta entrar em contato com o diretor do Sindicato, 
Eduardo Gomez. Celular: (19) 99712-9527 (WhatsApp) ou fixo do Sindicato: 
3731-2688.
Baixe o app: Lançado em setembro de 2018, o aplicativo BancáriosCPS:con-
vênios está disponível nas lojas Apple Store e Google Play. É gratuito.
LGPD: O aplicativo está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD). Acesse a “Política de Privacidade”:  http://www.sindi-
catocp.org.br/bancariocps-politica-de-privacidade.
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Prestação de contas, Congresso da 
categoria, estatuto do Sindicato e 

previsão orçamentária
Nos dias 31/10, 11, 14, 16 e 19/11 foram publicados os seguin-
tes editais:
1. Prestação de contas exercício 2021: (31/10/2022).
2. Aprovação do Regimento interno do VII Congresso dos 

Bancários: (11/11/2022).
3. Alteração Estatutária na forma do artigo 18: (14/11/2022).
4. Previsão Orçamentaria de 2023: (16/11/2022).
5. 7º Congresso dos Bancários, Financiários e Cooperavitários de 

Campinas e Região: (19/11/2022).

Confira no site (www.bancarioscampinas.org.br) os editais 
e os resultados das assembleias.
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Bradesco 
Lourival (19) 99933-9486 
Eduardo (19) 99883-7257 
Daniel (19) 99778-9954 
Gustavo (19) 99910-5842 
Jacó (19) 97129-7128 
Silva (19) 99784-8089 
Vagner (19) 99941-1288 

Banco do Brasil 
Elisa (19) 99891-6937 
Linda (19) 99916-7511 
Marcos Eduardo (19) 99762-9114 
Cida (19) 99926-3556 

Caixa Federal 
Pipoca (19) 99889-3087 
Marcelo Lopes (19) 99919-5485 
Lilian (19) 99693-2439 
Silvio (19) 99947-1087 

Itaú 
Vander (19) 99981-0455 
Daniele (19) 99862-1263 

Santander 
Stela (19) 99655-2354 
Cristiano (19) 99913-6735 
Patrícia (19) 99616-7066 

Assessores 
Carla: (19) 99608-4214 
Celso: (19) 99682-9076 
Noel: (19) 99849-5547 
Walter: (19) 99798-3571

Ligue  para  os  diretores  e 
assessores  do  Sindicato. 

(19) 97118-1837 
Adicione este número na 
agenda “Contatos” de seu 

celular.

(19) 99814-6417
Baixe nosso Aplicativo 
(BancariosCPS: convênios)
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