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Rumo à greve geral: mais de 6 mil
pessoas na luta em defesa da educação
Júlio César Costa

ais de 6 mil pessoas participaram do ato em defesa da educação realizado no dia 15 deste mês
de maio no Largo do Rosário no centro de Campinas. Com a participação
de professores, estudantes (secundaristas e universitários), petroleiros,
eletricitário, bancários, dentre outras categorias, o protesto contra o
bloqueio e cortes de verbas para universidades e institutos federais, educação básica, ensino técnico e suspensão de bolsas de pesquisa, anunciados pelo governo Jair Bolsonaro, foi
encerrado com passeata pela Avenida Francisco Glicério, apoiada pela
população; inclusive com “chuva” de
papel picado.
A mobilização nacional convocada pelos professores, incluindo paralisações das atividades, contou
também com a adesão de trabalhadores das redes de ensino estaduais
e municipais e escolas privadas. As
praças, ruas e avenidas ocupadas
em mais de 200 cidades, incluindo to-

M

das as capitais e Distrito Federal,
transformaram-se num “esquenta”
para a greve geral marcada pelas
centrais sindicais para o próximo
dia 14 de junho. Os bancários decidem a participação no movimento nacional no dia 12 de junho, em assembleia na sede do Sindicato.
Abaixo-assinado
O Sindicato instalou barraca no
Largo do Rosário e durante o ato co-

letou 547 assinaturas em documento em defesa da Previdência Social, a
ser encaminhado ao Congresso Nacional. No abaixo-assinado, os cidadãos pedem aos parlamentares votos
contra a Proposta de Emenda à Constituição 06/2019 (PEC), apresentada
pelo governo federal no último dia 20
de fevereiro.
A chamada “Nova Previdência”
adia a data da aposentadoria, exige

maior número de contribuições, reduz os valores dos benefícios e restringe o acesso. E mais: acaba com a
seguridade social, prevista na Constituição Federal, ao propor a substituição do sistema de repartição (quem
está na ativa sustenta quem está aposentado) pelo regime de capitalização
(contas individuais). Além da coleta
de assinaturas, advogados do Departamento Jurídico do Sindicato prestaram esclarecimentos sobre a proposta de reforma da Previdência, incluindo cálculos de aposentadoria.
Sindicato repudia
fala do presidente
A diretoria do Sindicato repudia
a fala do presidente da República, Jair
Bolsonaro, que, ao ser informado sobre os protestos contra os cortes e bloqueio de verbas para a educação em
todo o país, classificou os participantes como “idiotas úteis”; “massa
de manobra”. O presidente da República se encontrava em Dallas, nos Estados Unidos.

CÂMARA

Comissão da PEC 6 disponibiliza livreto do Sindicato sobre reforma da Previdência
Augusto Coelho

Comissão Especial (CE) da Câmara dos Deputados que analisa a
Proposta de Emenda à Constituição nº
6/19 (PEC), a reforma da Previdência
apresentada pelo governo Jair Bolsonaro, disponibilizou em seu site o livreto
do Sindicato intitulado “Contra a Reforma da Previdência (PEC 6). Em Defesa da Seguridade Social”, no último
dia 20.
Em e-mail ao diretor de Imprensa do
Sindicato, Lourival Rodrigues, o presidente da Comissão Especial, deputado

que prestam assessoria técnico-jurídica.
Debate
O livreto do Sindicato foi lançado no
último dia 24 de abril, em debate intitulado “Nova Previdência: fim da Seguridade Social”, que contou com a participação do professor do Instituto de
Economia da Unicamp, Eduardo Fagnani, e do sócio do Escritório LBS Advogados, Nilo Beiro, que presta assessoria ao Sindicato. O livreto reúne artigos dos dois debatedores.
Acesso ao livreto: Na página da Co-
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MOBILIZAÇÃO

Jaguariúna debate reforma da Previdência
vereador Afonso Lopes da Silva,
diretor do Sindicato, organizou
debate sobre a nova proposta de reforma da Previdência no plenário da
Câmara de Jaguariúna, no último
dia 23.
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O advogado Fernando Hirsch, do
Escritório LBS, analisou a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 6/19,
apresentada pelo governo Jair Bolsonaro no último dia 20 de fevereiro,
que tramita no Congresso Nacional.
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Marcelo Ramos (PR-AM), comunica o recebimento da versão digital do livreto
que, além de publicada no site da Comissão Especial, foi repassada ao Relator da CE e à equipe de consultores

missão Especial da PEC 6/19,
http://www.camara.leg.br/pec00619, clique em “Manifestações Recebidas”, última linha da coluna à esquerda do site,
denominada “Conheça a Comissão”,
abaixo do subtítulo “Documentos”.
Livreto: distribuição
Entre os dias 13 e 16 deste mês de
maio, os diretores do Sindicato Lourival
Rodrigues, Marcelino José da Silva e
Gustavo Frias, entregaram exemplares
do livreto aos parlamentares, no Congresso Nacional.

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Campinas e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 46.106.480/0001-70,
registro sindical n.º 006.132.02541-7, por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados do Banco Santander (Brasil) S/A, associados ou não, da base territorial deste sindicato,
dos municípios de Aguaí, Águas de Lindóia,
Águas da Prata, Americana, Amparo, Artur Nogueira, Cabreúva, Campinas, Cosmópolis, Elias
Fausto, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Jaguariúna, Lindóia,
Louveira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Morungaba,
Monte Mor, Monte Alegre do Sul, Nova Odessa,
Pedreira, Paulínia, Santo Antonio do Jardim,
Santo Antonio de Posse, São João da Boa Vista,
Serra Negra, Socorro, Sumaré, Valinhos e Vinhedo,
para a assembleia geral extraordinária que se realizará no dia 29 de maio de 2019, às 18:00h, em
primeira convocação, e às 18:30h, em segunda
convocação, no endereço da sede do sindicato à
Rua Ferreira Penteado, n.º 460, Centro, Campinas-SP, para discussão e deliberação acerca da
seguinte ordem do dia: Discussão e votação de
acordo coletivo de trabalho acerca da possibilidade
de trabalho aos sábados, domingos e feriados em
agências localizadas em shopping centers.
Campinas, 27 de maio de 2019
Ana Stela Alves de Lima, Presidente

Assembleia vota acordo com Santander sobre
trabalho em shopping nos finais de semana

Caixa Federal lança mais um PDV
mais de 10 mil empregados.
Ao mesmo tempo em que anunciou
o novo PDV, o presidente da Caixa Federal afirmou que os aprovados no concurso de 2014 serão chamados, porém
não estimou o número de convocados.
A Caixa Federal tinha 85 mil empregados no final de 2018. Segundo dados
da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest),
2.728 empregados se desligaram no ano
passado. Para o diretor do Sindicato e
representante da Federação dos Bancários de SP e MS na mesa de nego-

presidente da Caixa Federal, Pedro
Guimarães, anunciou no último
dia 17 mais um PDV (Programa de Desligamento Voluntário). O prazo de adesão abriu no último dia 20 e se estende até o dia 7 de junho. O plano visa
atingir 3,5 mil empregados lotados na
Matriz e em escritórios regionais e
economizar R$ 716 milhões por ano. O
‘incentivo financeiro’ ao empregado
será equivalente a 9,7 remunerações
base, limitado a R$ 480 mil. Nos últimos dois anos e meio, a Caixa Federal
realizou três PDVs; com adesão de
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ciação com a Caixa Federal, Carlos
Augusto (Pipoca), o novo PDV é mais
uma “etapa do processo de desmonte,
sucateamento do banco público, prejudicial ao desenvolvimento econômico e social do país. A redução do quadro de pessoal resulta em sobrecarga de
trabalho, em adoecimento. Sem falar no
descomissionamento arbitrário, na precarização do atendimento à população
e na perda da experiência acumulada
pelos empregados ‘convidados’ a sair”.
Mérito: Leia no site do Sindicato matéria sobre promoção por mérito.

CLUBE

8º Campeonato de Férias será em julho
8º Campeonato de Férias dos Bancários, modalidade Futebol Soçaite, será realizado no mês de julho, no
Clube da categoria em Campinas.
As inscrições devem ser feitas entre
os dias 3 de junho e 1º de julho, conforme calendário definido pelo Departamento de Esportes. A exemplo das
edições anteriores do Campeonato, os
jogos serão realizados durante a sema-
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Amparo: atendimento
partir desta semana, os bancários
da região de Amparo devem
agendar horários para atendimentos, inclusive jurídico, na Secretaria
do Sindicato, em Campinas, via telefone: (19) 3731-2688 ou por e-mail:
atendimento@bancarioscampinas.org.br. Os atendimentos serão
prestados na cidade de Amparo. O local será informado durante o agendamento.

em reuniões mensais. O banco espanhol deverá apresentar a relação dos
funcionários que aderirem ao acordo e
as respectivas folgas.
Contratação: O Santander assume
compromisso em analisar a necessidade de contratação de funcionários, especificamente para o trabalho nos finais
de semana, após seis meses de vigência do acordo.

DESMONTE

SUBSEDE

A

mitado a dois finais de semana por mês.
As horas serão remuneradas como extras: 50% aos sábados; 100% aos domingos e feriados. A folga referente ao
dia trabalhado será de oito horas e não
poderá ser compensada no banco de
horas. A adesão ao acordo será voluntária.
Acompanhamento: A abertura das
agências em shopping centers será
avaliada pelo Sindicato e o Santander,

Sindicato realiza assembleia com
os funcionários do Santander, no
dia 29 deste mês de maio, para discutir e votar o acordo coletivo sobre trabalho em shopping centers nos finais
de semana (sábados, domingos e feriados). A assembleia será na sede do
Sindicato, em Campinas, às 18h30.
O acordo é direcionado aos funcionários que registram jornada, com exceção dos caixas. O trabalho será li-
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Banco de imagem

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Campinas e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 46.106.480/0001-70, registro
sindical n.º 006.132.02541-7, por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados em estabelecimentos bancários dos bancos públicos e
privados, sócios e não sócios, da base territorial
deste sindicato, dos municípios de Aguaí, Águas de
Lindóia, Águas da Prata, Americana, Amparo, Artur
Nogueira, Cabreúva, Campinas, Cosmópolis, Elias
Fausto, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal,
Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba,
Itapira, Itatiba, Jaguariúna, Lindóia, Louveira, Mogi
Guaçu, Mogi Mirim, Morungaba, Monte Mor, Monte
Alegre do Sul, Nova Odessa, Pedreira, Paulínia, Santo Antonio do Jardim, Santo Antonio de Posse, São
João da Boa Vista, Serra Negra, Socorro, Sumaré,
Valinhos e Vinhedo, para a assembleia geral extraordinária que se realizará no dia 12 de junho de
2019, às 18:00h, em primeira convocação, e às 18:30h,
em segunda convocação, no endereço da sede do sindicato à Rua Ferreira Penteado, n.º 460, Centro, Campinas-SP, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia: Deliberação acerca de paralisação das atividades no dia 14 de junho de 2019.
Campinas, 27 de maio de 2019
Ana Stela Alves de Lima, Presidente

Flash Back no Clube
Flash Back dos Bancários reuniu 174 pessoas
no Clube, entre sindicalizados, dependente e
convidados, na noite do dia 18 deste mês de maio.
Com hits dos anos 70, 80, 90 e 2000, DJ Celsinho
Lins, DJ Marcinho Berto e FlashBack do Tenório animaram o revival até à meia noite.
Próximos Flash Back: 22 de junho e 28 de setembro, no Clube.
Fábio Jr. Show em Campinas no dia 28 de junho.
Venda de ingresso na sede do Sindicato, com desconto para sindicalizado/dependente.
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na, no período noturno; a grande final,
sábado (em breve serão divulgados as
datas).
Os interessados podem se inscrever
via telefone (3731-2688), no Setor de
Atendimento, ou por e-mail: atendimento@bancarioscampinas.org.br.
Cada time tem direito a inscrever, no
máximo, 12 atletas; dois deles podem
ser convidados (vedada a participação

de jogador profissional).
Técnico: Além dos 12 atletas, cada time
poderá inscrever um técnico, desde que
seja bancário sindicalizado.
Jogador avulso: inscrição individual. O
Departamento de Esportes coordenará
a montagem de um time.
Quem pode participar: sindicalizado,
dependente, sócio usuário e sócio contribuinte do Clube.

PROTEÇÃO

STF julga ações sobre criminalização da homofobia
Supremo Tribunal Federal (STF) retomou no último dia 23 o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO 26),
proposta pelo Partido Popular Socialista (PPS), hoje Cidadania, e do Mandado de Injunção (MI) 4.733, proposto pela
ABGLT (Associação Brasileira de Gays,
Lésbicas e Transgêneros), que pedem a
criminalização da homofobia (LGBTQIfobia).
A ministra Rosa Weber e o ministro
Luiz Fux votaram a favor da equiparação da homofobia ao crime de racismo

O

(Lei Federal 7.716), a exemplo do relator Edson Fachin e dos ministros Celso
de Mello, Alexandre de Moraes e Roberto
Barroso que manifestaram seus votos
em sessões anteriores; até o dia 21 de fevereiro, foram realizadas quatro sessões.
Com mais dois votos favoráveis, formouse maioria (seis votos) para criminalização da homofobia (LGBTQIfobia). O
julgamento suspenso no último dia 23
será retomado no dia 5 de junho. O STF
é formado por 11 ministros. Leia matéria completa no site do Sindicato:
www.bancarioscampinas.org.br.
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