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Previdência: excludente

PEC 6
Em nome do ajuste fiscal, o governo federal 
lançou no início do ano passado sua propos-
ta de reforma da Previdência Social, conhecida 
pela sigla PEC 6. O Congresso Nacional aprovou 
a Proposta de Emenda à Constituição à toque 
de caixa. Nos meses de julho e agosto, a PEC 6 
foi aprovada pela Câmara dos Deputados; em 
outubro (dias 1º e 22) o Senado conclui o gol-
pe sobre os trabalhadores, que protestaram ao 
longo do ano e realizaram greve geral no dia 14 
de junho. Antes, no dia 24 de abril, o Sindicato 
realizou debate na sede em Campinas.

Principais pontos
• Extinção da aposentadoria por tempo de contribuição.

• Alteração das alíquotas de contribuição ao INSS 
(Instituto Nacional do Seguro Social), antes a alíquota 
máxima era de 11%, agora poderá chegar a 22%

• Aumento da idade mínima para aposentadoria da 
mulher, 62 anos de idade (antes, 60), homem, mantida 
a idade de 65 anos (setor privado e servidores federais).

• A regra de cálculo do benefício vai considerar todas as 
contribuições, sem descartar as menores (antes, eram 
as 80% maiores); o que reduz o valor da aposentadoria.

Salário desvalorizado
O governo Bolsonaro decidiu interromper a política de valorização do salário mínimo, que esta-
belecia a reposição das perdas inflacionárias e aumento real, todo ano.

A política de conceder aumento real equivalente a variação do Produto Interno Bruto/PIB de 
dois anos antes vigorou de 2008 a 2019.

A partir deste ano, o salário mínimo previsto na Constituição Federal será reajustado apenas 
pela inflação acumulada no período de 12 meses.

A política de valorização do SM foi uma conquista dos trabalhadores, após jornadas de lutas re-
alizadas entre 2004 e 2009, e deveria perdurar até 2023. A decisão do governo federal é puro 
retrocesso.

• Valor a partir de fevereiro: R$ 1.045,00.

Salário mínimo rebaixado
R$ 998,00

2004

Fonte: Dieese

Evolução do valor do salário mínimo: 2004 a 2019

2019R$ 260,00
SM em vigor em maio 

de 2004

R$ 573,00

Inflação + 
aumento real

(política de 
valorização até 

2019)

Se fosse 
reajustado 

apenas pela 
Inflação

Fonte: Dieese

R$ 425,00
Aumento real 
acumulado

Conectado com a categoriaConectado com a categoria

Como você já visualizou, o jornal foi reestrutu-
rado, repaginado. A mudança visa ampliar a co-
nexão, intensificar a comunicação do Sindicato 
com a categoria. O novo jornal terá como papel 
interligar o mundo sindical com o mundo do tra-
balho, utilizando todos os dispositivos proporcio-
nados pelas novas tecnologias, interagindo com 
a categoria via rede e mídia social virtual, plata-
formas de compartilhamento e aplicativos.

Em tempos líquidos, tudo muda rapidamente. 
Cabe aos trabalhadores se manterem organiza-
dos, mobilizados, juntos com suas entidades de 
classe, para resistir, defender, garantir e ampliar 
seus direitos; sejam específicos ou gerais.

Com um Sindicato forte, antenado com os 
bancários, financiários e cooperavitários, será 
possível preservar a Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT), será possível impedir a preca-
rização do trabalho dentro do sistema finan-
ceiro. Na virada de 2019, a categoria neutra-
lizou a MP 905. Porém, a ‘guerra’ não acabou. 
Apenas uma batalha vencida.

Além das bandeiras de luta dos trabalhadores, 
têm as bandeiras levantadas pela sociedade. É 
preciso fortalecer a democracia, defender a li-
berdade de expressão, combater a intolerância, 
a discriminação e o ódio, assim como a desi-
gualdade e as fake news. É necessário ainda de-
fender um sistema pleno de seguridade social, 
lutar pela efetividade das políticas do SUS (Sis-
tema Único de Saúde), por uma política tributá-
ria progressiva, por uma Previdência pública e 
universal e garantir a autonomia sindical.

Vamos à luta. Essa é a tarefa dos trabalhadores.

A DiretoriaA Diretoria

Trabalho aos sábados e PLR: só com negociação
Sindicatos garantem jornada de 6h

O Comando Nacional dos Bancários e a Federação Nacio-
nal dos Bancos (Fenaban) assinaram aditivo à Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT), no dia 10 de dezembro do ano 
passado, que neutraliza os efeitos da Medida Provisória 
(MP) 905/2019 sobre a categoria.

Com vigência retroativa ao dia 12 de novembro de 
2019 (um dia após a edição da citada MP) e válido até 
o dia 31 de dezembro deste ano, o aditivo mantém a 
jornada de trabalho de 6h por dia, de segunda à sex-
ta-feira, o trabalho aos sábados deve ser negociado 
com os sindicatos, assim como a Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR). 

Opinião
A luta em defesa de uma Previdência pública e universal não acabou. Os trabalhadores e suas organizações 
devem manter a mobilização contra a proposta de privatização da Previdência por meio da implantação do 
novo regime de capitalização individual, alternativo ao atual regime de repartição.

MP 905
Editada pelo governo federal no dia 11 de 
novembro do ano passado, a MP 905 alte-
ra o artigo 224 da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho), que trata da jornada do 
bancário. Ou seja, estabelece jornada de 6h 

somente “para aqueles que operam 
exclusivamente no caixa”, para os de-
mais bancários passa a ser de oito ho-
ras. E mais: a MP 905 revoga a Lei nº 
4.178/62, que proibia o trabalho ban-
cário aos sábados, e permite que a 
PLR seja negociada entre patrões e 
empregados, sem a participação dos 
sindicatos. O aditivo assinado torna 
sem efeito a MP para a categoria até 
o dia 31 de dezembro de 2020. Vitória 
dos bancários.

283,85%

2004

Custo de vida x valorização do SM  
2004-2019

(SM aumenta acima da inflação)

2019

120,18%

Reajuste 
nominal  

do Salário 
Mínimo

Inflação 
(INPC-IBGE)

R$ 425,00
Aumento real 
acumulado

74,33%
Percentual 
de ganho 
real no 
Salário 
Mínimo
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Desfile De fantasia infantil

Dia 25 (terça-feira), 15h30

mat
inê

mat
inê

no clubeno clube

Animação: banda Canta Brasil

Endereço do Clube: Rua Nazaré Paulista, 858, Jardim das Paineiras, Campinas

das 14h30 às 17h30

Dias 23 e 25 de Fevereiro

Expediente - O BANCÁRIO - Publicação do Sindicato dos Bancários de Campinas e Região. Presidente: Ana Stela Alves de Lima. Jornalista Responsável: Jairo Gi-
menez (Mtb 13.683). Diretor de Imprensa: Cristiano Meibach. Criação: Airton Francisco - Impressão: Gráfica Santa Edwiges. Sede: Rua Ferreira Penteado, 460, 
centro. Fone: (19) 3731-2688 - Clube: (19) 3251-3718. Subsedes: Americana: (19) 3406-7869 - SJB Vista: (19) 3622-3514. Internet: www.bancarioscampinas.org.
br. E-mail: jorbanc@bancarioscampinas.org.br. Tiragem: 10.000 exemplares. Filiado à FEEB SP-MS, Contraf-CUT e CUT.

O Departamento de Esportes do Sindicato realizará no dia 14 de março, 
no Clube, Torneio de Futebol Soçaite em comemoração aos 66 anos de 
fundação do Sindicato (27 de fevereiro).

• O período de inscrição já está aberto e se estende até o dia 6 de 
março. Os interessados podem se inscrever via telefone (3731-
2688), no Setor de Atendimento, ou por e-mail: atendimento@
bancarioscampinas.org.br e esportes@bancarioscampinas.org.br. 
Cada time pode inscrever, no máximo, 12 atletas; dois deles como 
convidados (não é permitida a participação de jogador profissional).

• Quem pode participar: sindicalizados, dependentes, sócios usuários/ 
sócios contribuintes do Clube, colaboradores e funcionários do 
Sindicato.

Torneio de futebol 
em comemoração 
aos 66 anos do 
Sindicato, no Clube

Mobilização da 
categoria
21ª Conferência

Reunidos na 21ª Conferência Nacional dos Bancários, fórum máximo 
de decisão da categoria, 604 delegados (395 homens e 209 mulheres) 
aprovaram as estratégias de luta em defesa da soberania nacional, da 
liberdade de imprensa e dos bancos públicos e contra a reforma da Pre-
vidência.

Organizada pelo Comando Nacional dos Bancários, a 21ª Conferência rea-
lizada em São Paulo, entre os dias 2 e 4 de agosto do ano passado, apro-
vou também a defesa do emprego, das condições de trabalho, da mesa 
única de negociação (bancos públicos e privados), e da Convenção Cole-
tiva de Trabalho (CCT) e Aditivos (BB, Caixa Federal e Santander).

Reajuste: A 21ª Conferência não discutiu temas como reajuste salarial, 
definido na Campanha de 2018, com a assinatura da CCT válida por 
dois anos (reposição da inflação, mais aumento real de 1,18% e 1% em 
2018 e 2019, respectivamente).

Censo da diversidade
Perfil: bancários
A Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) realizou 
o 3º Censo da Diversidade 
entre os meses de agosto e 
novembro do ano passado. 
Previsto na Con-
venção Coleti-
va de Trabalho 
(CCT) o Censo 
irá traçar o per-
fil da categoria por gêne-
ro, orientação sexual, raça 
e PCD (pessoas com defi-
ciência).

O objetivo é analisar as po-
líticas de inclusão dos ban-
cos e promover a igualda-
de de oportunidade no setor bancário. 
Os dados levantados pelo Censo, 
após análise, serão divul-
gados neste mês de 
fevereiro.

Co
nt

ra
f-

CU
T

Jú
lio

 C
és

ar
 C

os
ta


