
RReunidos no Largo do Rosário,
em Campinas, no final da tarde

do último dia 19, trabalhadores e di-
rigentes sindicais protestaram contra
o novo projeto de reforma da Previ-
dência Social, proposto pelo governo
federal.

Convocada pela subsede da CUT,
o ato público contou também com a
participação de integrantes de movi-
mentos sociais. Entre as categorias de
trabalhadores, eletricitários, meta-
lúrgicos, petroleiros, professores (rede
estadual), enfermeiros, químicos,
pesquisadores (SINTPq), purificação
de água e saneamento (Sindae), jor-
nalistas, construção civil e bancários.
Encerrado o protesto, os trabalhado-

res saíram em passeata pelo centro de
Campinas.

Antes do ato, no período da ma-
nhã, diretores do Sindicato distri-
buíram convocatória nas agências

instaladas na área central da cidade;
o Sinergia (sindicato dos eletricitários)
realizou manifestação em frente a
CPFL e, no canteiro de obras do ace-
lerador de partículas Sirius, em Cam-

pinas, os trabalhadores protestaram
contra a reforma da Previdência.

Enviada ao Congresso Nacional
em dezembro de 2016, a Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) 287-A
coloca em risco a Previdência Social
e toda a estrutura de proteção social
construída a partir da Constituição de
1988.

O novo projeto desmonta a Pre-
vidência Social visando a difusão de
sistemas privados de previdência. E
mais: a Previdência Social não é de-
ficitária como quer o governo federal.
Na verdade, é superavitária, como
concluiu a Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI), instalada no Senado
no segundo semestre do ano passado.
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Trabalhadores protestam contra
reforma da Previdência Social

Diretora do Sindicato é candidata ao Conselho da Cassi

AAdiretora do Sindicato Elisa Fer-
reira é candidata à reeleição

para o Conselho Deliberativo da Cas-
si (Caixa de Assistência dos Funcio-
nários do Banco do Brasil), pela Cha-
pa 1, Em Defesa da Cassi. Além do
Conselho Deliberativo, serão eleitos os
integrantes do Conselho Fiscal e o di-
retor de Saúde e Rede de Atendimento.
A votação será realizada entre os

dias 16 e 28 de março. Os eleitos te-
rão mandatos de 1º de junho de 2018
a 31 de maio de 2022. A diretoria do

Sindicato apoia a Chapa 1, encabe-
çada por William Mendes de Olivei-
ra, que disputa a reeleição de diretor
de Saúde e Rede de Atendimento.
Entre propostas da Chapa 1, a

“união de todos para defender a Cas-
si das ameaças presentes, principal-
mente por meio da resolução gover-
namental que pretende impor pari-
dade contributiva e redução dos com-
promissos de custeio do banco e for-
ma adicionais de cobrança que pe-
nalizam somente os associados”.

AA M B I E N T EM B I E N T E D ED E TT R A BA L H OR A BA L H O

Bradesco: barba não está liberada

Ouso de barba ainda não é libera-
do pelo Bradesco. A proibição

não está escrita em nenhum comu-
nicado interno, que seja de conheci-
mento dos funcionários, porém os
olhares de gestores para os “barbu-
dos” sinalizam veto. E o problema não
é restrito à base do Sindicato.

Em reunião com os sindicatos no
dia 23 de junho de 2016, na matriz do
banco em Osasco, a então diretora de
Recursos Humanos, Glaucimar Peti-
cov, negou a proibição, minimizou o
problema, e disse que tudo não pas-
sava de “uso e costume”. O que não
corresponde a realidade.

Para o diretor do Sindicato, Lou-
rival Rodrigues, “o Bradesco deveria
emitir um comunicado similar ao uso
da gravata, que se tornou opcional às
sextas-feiras, a partir de junho do ano
passado. Ou seja, se o uso da barba
não é proibido, oficialize a permis-
são”.

Chapa 1, Em Defesa da Cassi

Dia Internacional
da Mulher

Happy Hour no Sindicato
8 de março: 18h às 22h
Convite antecipado: R$ 25,00
Convite, no dia: R$ 30,00
(sem bebidas)
Música ao vivo
Programação da CUT
3 de março: Ato Unificado das Mulheres.
Concentração: Estação Cultura, às 9h.
Passeata até à Catedral, em Campinas.
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Assembleia elege delegados
ao 5º Congresso

OOSindicato realiza nesta quinta-feira, dia
1º de março, na sede, às 18h30, as-

sembleia para escolha dos delegados ao 5º
Congresso da Contraf-CUT. Na pauta do
Congresso, alterações estatutárias, eleição da
diretoria executiva nacional, conselho fiscal e
conselho diretivo; definição de linha política e
organizativa da Contraf, entre outros assun-
tos. O 5º Congresso será realizado entre os
dias 6 e 8 de abril em São Paulo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃ0 DE ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABE-
LECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAMPINAS E RE-
GIÃO, por seu Presidente, convoca seus associados,
empregados em empresas do ramo financeiro, dos
municípios de Aguaí, Águas de Lindóia, Águas da Pra-
ta, Americana, Amparo, Artur Nogueira, Cabreúva,
Campinas, Cosmópolis, Elias Fausto, Engenheiro Coe-
lho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra,
Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Jaguariúna,
Lindóia, Louveira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Morun-
gaba, Monte Mor, Monte Alegre do Sul, Nova Odes-
sa, Pedreira, Paulínia, Santo Antonio do Jardim, San-
to Antonio de Posse, São João da Boa Vista, Serra
Negra, Socorro, Sumaré, Valinhos e Vinhedo, para As-
sembleia Extraordinária que será realizada no dia 01
do mês de março de 2018, em primeira convocação
às 18:00 horas e em segunda convocação às 18:30
horas, na sede do Sindicato à Rua Ferreira Pentea-
do, nº 460, Centro, Campinas/SP, para discussão e
aprovação da seguinte ordem do dia: 1) Eleição de
Delegados para o 5º Congresso da CONTRAF-CUT;

Campinas, 26 de fevereiro de 2018.
Ana Stela Alves de Lima, Presidente
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Assembleia aprova
contribuição sindical

RReunidos em assembleia na sede do Sin-
dicato, no último dia 22, os bancários

aprovaram a contribuição sindical, também co-
nhecida por imposto sindical (um dia de tra-
balho).

Dia Internacional de Combate às LER

NNo último dia do mês de fevereiro
comemora-se o Dia Internacional

de Combate às LER/Dort. As Lesões por
Esforços Repetitivos (LER) e os Distúr-
bios Osteomusculares Relacionados
ao Trabalho (Dort) considerados uma
‘epidemia’ na virada do milênio, ainda
hoje vitimam milhares de trabalhado-
res no Brasil e no mundo.

Em 2016, no Brasil, foram conce-
didos 45.605 benefícios auxílio doen-
ça acidentário referentes às doenças do
sistema osteomuscular e do tecido
conjuntivo. Já os afastamentos por
transtornos mentais e comportamentais,
no mesmo ano, somaram 10.376 be-
nefícios, segundo o último Anuário Es-
tatístico da Previdência Social. Cabe
lembrar que esses são os casos notifi-
cados, sem contar as subnotificações
provocadas pelos patrões quando ne-
gam a abertura da CAT (Comunicação
de Acidente de Trabalho) ao trabalha-
dor ou quando os peritos do INSS
concedem o benefício auxilio doença
sem nexo com o trabalho, ignorando
vasta documentação apresentada no dia
da perícia. Em 2017, praticamente me-
tade das CAT abertas pelo Sindicato
após a negativa dos bancos foram por

LER/ Dort.
Como relata o médico e doutor em

Saúde Publica Herval Pina Ribeiro,
em seu livro: “De que Adoecem e Mor-
rem os Trabalhadores na Era dos Mo-
nopólios 1889-2016” (volume II) a
“história das LER em bancários é a da
incidência em trabalhadores ativos jo-
vens, predominantemente mulheres,
que exercem as funções mais subalter-
nas e usam o corpo, sobretudo as mãos,
em tarefas simples e repetitivas. O sin-
toma mais presente é a dor local”.

Quanto às causas da incidência de
LER entre os bancários, Herval Pina Ri-
beiro explica que: “o automatismo me-
cânico, eletromecânico ou microele-
trônico em si não desequilibra os esta-
dos de saúde, nem causa doenças. O
que as desorganizam ou as provocam é

o procedimento das empresas, calcu-
lado, de enxugamento da força de tra-
balho (…). É esse procedimento que
pressiona os trabalhadores que restam
na produção e os obrigam a trabalhar
mais intensamente, mesmo que sem ex-
periência no que fazem, com as conse-
quências negativas, entre as quais, as
de saúde”.

Para o diretor do Sindicato, Gusta-
vo Frias, representante da Federação dos
Bancários de SP e MS na mesa de Saú-
de com a Fenaban, “muitos bancários,
mesmo com diagnóstico de LER/Dort,
continuam trabalhando adoecidos. É
fundamental que todos tenham a cons-
ciência que trabalhando doente a pro-
dução vai diminuir. Portanto, a doen-
ça não pode ser escondida. O correto é
procurar um médico o quanto antes.
Afinal, a saúde é nosso maior patri-
mônio”.
Plantão de Saúde: O Sindicato atende
os bancários adoecidos por LER/Dort no
Plantão de Saúde, toda segunda-feira.
Qualquer dúvida sobre licença-saúde,
afastamento do trabalho por motivo de
doença ou abertura de CAT, agende
uma consulta.

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

Encontro debate mobilização contra ataques ao Saúde Caixa

OOSindicato realiza Encontro sobre
o Saúde Caixa no dia 7 de mar-

ço, na sede em Campinas, às 18h30.
Na pauta, os recentes ataques contra
o plano, visando tão somente a re-
dução de custos, e mobilização dos
empregados
A diretora do Sindicato e inte-

grante do Conselho de Usuários do
Saúde Caixa, Lilian Minchin, explica
que os ataques tiveram início em ja-
neiro do ano passado, quando a Cai-
xa Federal elevou o custeio dos em-

pregados, de forma unilateral. “Já
no início deste ano, em 19 de janeiro,
o estatuto foi mudado, estabelecendo
teto de gastos da Caixa Federal com
o plano. Na prática, um aumento dos
custos para os empregados, no futu-
ro”.
Para completar os ataques, no úl-

timo dia 26 de janeiro foram publi-
cadas as resoluções do CGPAR (Co-
missão interministerial de governan-
ça corporativa e de administração de
participações societárias da União),

visando reduzir ainda mais os gastos
das empresas públicas, com imposi-
ção de regras que, se aplicadas, irão
descaracterizar o Saúde Caixa. “O
Saúde Caixa, como conhecemos des-
de 2003, está sob duros ataques e é
preciso resistir, definir a estratégia dos
empregados”, enfatiza a diretora Li-
lian.
O encontro terá a participação de

integrantes do Conselho de Usuários
e da Comissão Executiva dos Empre-
gados.

LL I C E N Ç AI C E N Ç A AA M P L I A DAM P L I A DA

Curso de paternidade responsável, no Sindicato

OOSindicato promove curso de pa-
ternidade responsável nos dias

21 e 22 de março, na sede em Cam-
pinas. Dirigido ao bancário que quei-
ra solicitar licença-paternidade am-
pliada, prevista na Convenção Cole-
tiva de Trabalho (CCT), o curso terá
duração de seis horas; com aulas mi-

nistradas por psicólogo e enfermeiro.
Entre os temas, o papel do homem na
sociedade contemporânea, educação
para igualdade e relação comparti-
lhada e questões práticas no cuidado
com o recém-nascido.
Inscrição: Envie mensagem eletrônica
para atendimento@bancarioscampi-

nas.org.br. O curso é gratuito para o
bancário sindicalizado. Horário das
aulas: das 19h às 22h.

Licença de 20 dias
A cláusula 26ª da CCT prevê a

prorrogação por 15 dias da licença-
paternidade de cinco dias garantida
pela Constituição Federal.

CC L U B EL U B E

Torneio em
comemoração aos 64
anos do Sindicato

OODepartamento de Esportes
do Sindicato realiza no dia 3

de março, no Clube, Torneio de Fu-
tebol Soçaite em comemoração
aos 64 anos de fundação do Sin-
dicato (27 de fevereiro). E mais: jo-
gos de salão (dama, dominó e xa-
drez) e avaliação corporal e orien-
tações por fisioterapeutas.
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