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AUMENTOS E CRISE ECONÔMICA:

APERTEM
OS CINTOS!

O GOVERNO SUMIU!
App BancáriosCPS: convênios (Baixe em App Store ou Google Play) • www.bancarioscampinas.org.br
Facebook: @bancarioscps
Instagram: @bancarioscps

YouTube.com/bancarioscps

WhatsApp: (19) 97118-1837

Twitter: @bancarioscps

Canal denúncia mulher: (19) 99814-6417
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O presidente Jair Bolsonaro está levando o país à beira do
abismo. O desgoverno
é completo, o caos atinge
todos os setores; o Brasil colapsou.
A economia permanece paralisada, a estagflação está praticamente instalada,
o desem-

prego continua
alto (12 milhões de brasileiros, no trimestre encerrado
em janeiro); a inflação em 12
meses já ultrapassou os dois
dígitos (10,54%, IPCA de fevereiro deste ano); o custo de
vida cresceu 10% em 2021
na região Metropolitana de
São Paulo; e a renda média do
trabalho desabou quase 10%
(9,7%) no período de um ano
(dados do IBGE).
O desgoverno não se limita à economia, é visível também na área da
saúde, meio-ambiente e na diplomacia,
dentre outras.
Saúde, depois de sabotar a importação da vacinas em 2021, o presidente
Jair Bolsonaro iniciou o ano criticando
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a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por liberar a vacinação das crianças (de 5 a 11 anos de idade). Inclusive chamou quem defende a
imunização
desse grupo etário
de “tarados por vacina”. Agora,
o país passa pela
ameaça de nova variante do coronavirus, a
Deltacron, uma recombinação das variantes Delta e Ômicron. Para o
governo federal
a vida deve
vol-
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tar à “normalidade”
em abril. Puro descaso
com a saúde pública.
Quanto ao meio-ambiente, o governo Bolsonaro
continua com sua politica de destruição
da Amazônia. Usou a guerra russo-ucraniana como pretexto para a Câmara dos
Deputados aprovar a urgência na tramitação do PL 191/2020, que prevê a regulamentação da mineração em terras indígenas. Autor do citado PL, o governo
federal argumenta que a almejada exploração mineral poderia resolver a escassez de fertilizantes potássicos causada pelo conflito bélico. Na verdade, visa
legalizar o garimpo.
Na diplomacia, uma lambança; posicionamento ambíguo do país sobre a guerra russo-ucraniana. Às vésperas da deflagração do conflito, o presidente Jair

5

Bolsonaro manifestou solidariedade à
Rússia após encontro com o presidente Vladimir Putin; em reunião do Conselho de Segurança da ONU (Organização
das Nações Unidas),
um dia depois da invasão da Ucrânia, em 25
de fevereiro, o embaixador Ronaldo Costa Filho votou a favor de uma resolução contrária à Rússia.
Como se tudo isso não bastasse, o governo federal resgatou a censura, vigente nos sombrios
tempos da ditadura mi-
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litar de 1964.
O Ministro da
Justiça e Segurança Pública
editou, recentemente, duas
medidas relativas ao filme
“Como Se Tornar o Pior Aluno
da Escola”: mudou a classificação etária, de 14 anos de
idade para 18 anos de idade, e
proibiu a exibição da comédia
nas plataformas de streaming
(Netflix, Globoplay, etc).
Antes, o secretário especial de
Cultura, Mario Frias, em sua cruzada moralista, obscurantista, disse que o filme com Fábio Porchat e Danilo Gentili, lançada em 2017, faz apologia
do abuso sexual infantil. Suspender a
exibição, cabe lembrar, fere a liberdade
de expressão prevista na Constituição.
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Conduzida pelo capitão reformado do
Exército, Jair Bolsonaro, a Marcha da Insensatez iniciada em 2018 ainda não parou. Mas, pode ser interrompida em outubro, na eleição para presidente. Uma
oportunidade para dar um basta ao desgoverno Bolsonaro.
A Diretoria
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Vice-presidente do Sindicato
participa de Missão para
observar eleição na Colômbia
O vice-presidente do Sindicato e participante do Conselho Diretivo da Contraf-CUT, Lourival Rodrigues, integrou
a Missão de Observação da Eleição na
Colômbia. Foram enviados à Bogotá 723
observadores coordenados pelo Movimento de Observação Eleitoral (MOE), 160
dos quais estrangeiros (85 representantes
da UNI Global Union, entre eles, 28 dirigentes sindicais da Contraf-CUT), 206 estudantes, 13 pessoas
trans e 12 pessoas
com deficiência, entre outros.

Balanço: Nas seções eleitorais, os observadores registraram uma série de problemas no pleito realizado no dia 13 deste
mês de março; entre eles, ausência de informação ou instrução específica para a
votação de pessoas trans (em 67,1% das
mesas), falta de material eleitoral de fácil leitura para pessoas com deficiência
(em 38,8%), dúvidas a respeito da contagem dos votos (em 35,2%) e presença de
rasuras ou marcas de grampos nos formulários (em 24,8%).
E mais: foram relatadas 249 irregularidades à Missão de Observação, sendo 109 contra as autoridades eleitorais
em Bogotá, a capital. Entre os principais
problemas apontados, estão 52 irregularidades relacionadas a publicidade em
meios de comunicação, 50 casos contra a plena liberdade para votar sem interferência, falta de luz em cinco postos
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quando foi dado início à apuração e o
transporte dos votos sem aviso prévio,
como previsto, em ao menos duas seções.
Para Lourival Rodrigues foi uma “experiência interessante. O objetivo da
Missão, cabe destacar: garantir a democracia”.
Fonte: Contraf-CUT
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Economus fecha Novo Feas e
BB não abre negociação
O Economus comunicou em seu site, no dia
2 deste mês de março, o encerramento do
plano Novo Feas a partir do dia 8 de abril. O
citado plano, segundo o Instituto de Seguridade Social, “atingiu o limite de suas reservas e já não dispõe de recursos livres para
assegurar a operação dos planos de saúde a
ele vinculados”. Com o fechamento do Novo
Feas, foi aberto um novo plano (Economus
Futuro) direcionado aos aposentados.
Desde a incorporação do Banco Nossa Caixa, os sindicatos e os funcionários
pleiteiam a participação nos planos de
saúde e previdência oferecidos pelo Banco do Brasil. Inclusive cobram a instauração da mesa específica para debater as

questões pendentes, prevista no aditivo
à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).
O objetivo é construir soluções sustentáveis para os planos de previdência e
assistência à saúde.
BB foge: Os sindicatos realizaram no
segundo semestre do ano passado (dias
6 de outubro e 12 de novembro) manifestações em frente ao Edifício Sede do
BB e do Economus cobrando abertura de
negociação. O Banco do Brasil, no entanto, foge do debate. “Em seu site o Economus explica as razões do fechamento do
Novo Feas. É a conversa de sempre. É
preciso reunir fundo, patrocinador, participantes e sindicatos para buscar uma
saída, equacionar os problemas”, avalia
a diretora do Sindicato, Maria Aparecida
da Silva.
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Sindicato e Banco John Deere
assinam acordo coletivo sobre
Banco de Horas

O Sindicato e o Banco John Deere assinaram o acordo coletivo sobre o Banco de
Horas, no dia 17 de fevereiro. Aprovado
pelos funcionários em assembleia virtual realizada no dia 10 do mesmo mês, o
acordo aborda a jornada de trabalho (duração, distribuição, controle, faltas, prorrogação/redução de jornada) e solução

de conflitos. A vigência do acordo é de
dois anos.

Original: assembleia aprova
acordo sobre PRO
Os funcionários do Banco Original aprovaram o acordo coletivo sobre a Participação nos Resultados do Conglomerado
Original (PRO), referente ao exercício de
2021, durante assembleia virtual realizada no dia 9 de março, sob coordenação
do Sindicato.
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Rita Serrano é reeleita para
CA da Caixa
Os empregados da Caixa Federal reelegeram Rita Serrano para para o Conselho de Administração, em eleição realizada entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Rita
Serrano recebeu 19.901 votos de um total de 21.923 votos válidos (90,78%).
A diretoria do Sindicato apoiou a reeleição
de Rita Serrano, que tem compromisso em
continuar a luta por uma Caixa pública,
sustentável e focada no desenvolvimento
do país, além da melhoria nas condições de
trabalho e dos direitos dos empregados.

Diretoria do Sindicato apoia
Rodrigo Leite e Lucas Lima
para conselhos do Economus

Os participantes
do Economus (Instituto de Seguridade Social) do
ex-Banco Nossa
Caixa, elegem seus representantes nos
conselhos Deliberativo e Fiscal entre os
dias 11 e 22 de abril. A diretoria do Sindicato apoia os candidatos Rodrigo Leite,
diretor do Sindicato dos Bancários de
Bragança Paulista, (para o Deliberativo)
e Lucas Lima, diretor do Sindicato dos
Bancários de Piracicaba, (para o Fiscal).
Entre as propostas, dos candidatos, cabe
destacar: incorporação de todos os funcionários, da ativa e aposentados, pela
Cassi, com o mesmo tratamento dos funcionários do BB; paridade na diretoria executiva com dois diretores eleitos pelos
participantes; e utilização das CliniCassi
pelos participantes do Economus.
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Como votar: O período de votação eletrônica terá início às 10h do dia 11 de abril e se encerrará às 17h do dia 22 de abril. As eleições
serão realizadas exclusivamente em ambiente eletrônico, através do site www.economus.com.br, no qual o eleitor registrará seus
votos nos candidatos para os conselhos Deliberativo e Fiscal.
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Convênios e carteirinha digital:
utilize o aplicativo
O Sindicato tem convênios com vários
profissionais, empresas e instituições de ensino em Campinas e Região. O aplicativo de
convênios para celular, por exemplo, contempla 38 categorias, com 98 parceiros que
oferecem produtos e serviços com descontos para sindicalizados; entre eles, 12 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, Twit-

ter e Instagram e a LGPD. E mais: pode enviar documentos pelo aplicativo.
Junte-se ao Sindicato: Os convênios são
exclusivos para os bancários sindicalizados.
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:convênios
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.sindicatocp.org.br/bancariocps-politica-de-privacidade.
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Diretoria do Sindicato apoia
Chapa 3 na Previ

Os participantes e assistidos da Previ (Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco
do Brasil) elegem entre os dias 18 e 29 de
abril seus representantes nos cargos de Diretor de Administração e Diretor de Planejamento, nos Conselhos Deliberativo e Fiscal e no Conselhos Consultivos do Plano de
Benefícios 1 e Plano de Benefícios Previ Futuro. A diretoria do Sindicato apoia a Chapa
3, Previ para os Associados.
Para a diretora do Sindicato, Elisa Ferreira,
candidata para o cargo de suplentes Con-

selho Consultivo do Plano Previ Futuro, a
Chapa 3 defende autonomia em relação
ao patrocinador e combate às ameaças do
governo federal, que pretende repassar a
administração dos fundos de pensão das
empresas públicas para o setor privado do
sistema financeiro. “Nosso compromisso
é com uma administração da poupança
previdenciário dos trabalhadores feita pelos próprios trabalhadores, com governança paritária”.
Como votar: Participantes (funcionários em atividade) votam via SisBB. Os demais votam por meio da App Previ, no
site da Previ ou pelos terminais de autoatendimento do BB.
Chapa 3, Previ para os Associados
Diretoria de Administração: Márcio de
Souza.
Diretoria de Planejamento: Paula Regina Goto.
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Conselho Deliberativo: Antonio Sérgio
Riede (titular); Luciana Athaíde Brandão
Bagno (suplente).
Conselho Fiscal: Getúlio Mendes Maciel (titular); Wagner Fonseca de Lacerda
Bernardes (suplente).
Conselho Consultivo do Plano de
Benefícios 1: Carlos Guilherme Hauser
(titular); Eleucípio Vera Barreto (suplente);
José Carlos Vasconcelos (titular); e Francisco dos Santos Filho (suplente).
Conselho Consultivo do Plano de
Benefícios Previ Futuro: André Luiz
Alves (titular); Elisa de Figueiredo Ferreira (suplente); Carlos Eduardo Bezerra Marques (titular); e Cleiton dos Santos Silva (suplente).
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Aulas
Beach Tennis
no Clube

O Sindicato contratou o
professor Leonardo Parolin
Risaliti para ministrar
aulas de Beach Tennis no
Clube dos Bancários. Exclusivas para
sindicalizados e dependentes, as aulas
serão realizadas de terça-feira à sábado;
o horário será definido entre aluno (a) e
professor.
• Custo: (sob consulta).
• Aulas: Em grupo ou individual.
• Duração: Quatro (4) horas/aulas por mês.
Inscrição
O sindicalizado ou dependente deve se
inscrever com o diretor de Esportes do
Sindicato, Jacó dos Santos Bastos, via
e-mail:

esportes@bancarioscampinas.org.br.
Celular:

(19) 97129-7128.
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Violência doméstica: denuncie
ao canal de apoio
Lançado no dia 8 de março do ano passado, 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.
Videos
Maria Gabriela (Assistente jurídica da
LBS Advogados) fala sobre o Canal de
Apoio.
http://www.sindicatocp.org.
br/2021/12/13/maria-gabriela-assistente-juridica-da-lbs-advogados-fala-sobre-o-canal-de-atendimento-as-bancarias-vitimas-de-violencia-domestica-e-familiar/
• Segundo levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma em
cada quatro mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia.
http://www.sindicatocp.org.
br/2022/03/15/violencia-domestica/
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Ligue para os diretores e
assessores do Sindicato.
Bradesco

Itaú

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

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

Banco do Brasil

Assessores

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

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

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

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

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

Baixe nosso Aplicativo

(19) 99814-6417

(BancariosCPS: convênios)
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