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Convênios
• GTEE Transp. Por APP. Indaiatuba. Fone: (19) 3016-
6426 e 97777-2913. contato@gtee.com.br • Grupo 
R1RH,  Indaiatuba. Fone: (19) 3835-3975 e 99632-1426. 
renato.carvalho@grupor1rh.com.br. • Ateliê by Edneia 
Estética. Americana. Fone (19) 3463-4771 e (11) 97058-
9886. edneiarenato@gmail.com • Simplestética – Saúde 
e bem estar. Campinas. Fone: (19) 3397-6481 e 99694-
7768. carolsimplicio@gmail.com. • Físio Campinas. 
Campinas. Fone: (19) 99516-2933. contatoreabilitacao@
gmail.com. • Comodità (Calçados e Acessórios). 
Campinas. Fone: (19) 3207-0116 e 99358-3207. 
comoditagalleria@gmail.com. • Controle Integrado de 
Pragas (Dedetização). Campinas. Fone: (19) 3383-6316 
e 98888-3993. comercial@ddefender.com.br. • Wet’n 
Wild (Parque Temático). Vinhedo. Fone: 19) 3731-
2688. atendimento@bancarioscampinas.org.br. • Sabor 
e Aline Restaurante. Campinas. Fone: (19) 3731-2688 e 
98823-4904. alineccarvalho82@gmail.com. • Kinoplex 
(Cinema). Campinas. Fone: (19) 3731-2688. Venda na 
tesouraria do Sindicato. • Espaço Empresarial Flávia 
Morandi. Campinas. Fone: (19) 99111-9276. contato@
flaviaetiquetas.com.br. • Márcia’s Gourmet (Doces e 
Sobremesas). Campinas. Fone: (19) 99205-9095. marcia.
franco265@gmail.com.

Educação: Use o APP BancáriosCPS: convênios. Clique 
em Convênios, depois em Faculdades.
Baixe nas lojas Apple Store ou Google Play

“A desigualdade econômica está fora de controle”. A conclusão é da rede 
de organizações não-governamentais Oxfam, apresentada em seu rela-
tório intitulado “Tempo de Cuidar”, divulgado às vésperas do Fórum Eco-
nômico Mundial, realizado entre os dias 21 e 24 de janeiro deste ano, em 
Davos, na Suíça. Para ilustrar os extremos, a Oxfam aponta: “os bilioná-
rios do mundo, que somavam apenas 2.153 indivíduos, em 2019, deti-
nham mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas”, o equivalente a 60% 
da população global.

A Oxfam cita estimativas do Banco 
Mundial: 

1) quase metade da população no 
mundo sobrevive com menos de 
US$ 5,50 por dia; 

2) a taxa de redução da pobreza caiu pela metade desde 2013.

Para a Oxfam, o “grande fosso baseia-se em um sistema econômico sexista 
e falho, que valoriza mais a riqueza de um grupo 
de poucos privilegiados, na sua maioria homens, 
do que bilhões de horas dedicadas ao trabalho 
mais essencial – o do cuidado não remunerado 
e mal pago, prestado principalmente por mulhe-
res e meninas em todo o mundo”. Entre as ta-
refas, “cuidar de outras pessoas, cozinhar, lim-
par, buscar água e lenha”, fundamentais para o 
“bem-estar de sociedades, comunidades e para o 
funcionamento da economia”.

www.oxfam.org.br

tempo De cuidar 
O trabalho de cuidado não remunerado e mal 
pago e a crise global da desigualdade 

“Os 22 homens mais ricos do mundo detém 
mais riqueza do que todas as mulheres que 
vivem na África”. Os extremos de riquezas 
“coexistem com uma enorme pobreza”. 

É possível mudar? 

Para a Oxfam “governos ao redor do 
mundo devem agir para construir uma 
economia humana que seja feminista e 
que valorize o que realmente importa 
para a sociedade, em vez de promover 
uma busca interminável pelo lucro e pela 

riqueza”. Entre as propostas, “investir 
em sistemas nacionais de cuidado para 
equacionar a questão da responsabilidade 
desproporcional assumida pelo trabalho 
de mulheres e meninas, e adotar um 
sistema de tributação progressiva, com 
taxas sobre riquezas, e legislar em favor 
de quem cuida”.

Desigualdade está fora de controle, aponta Oxfam

Colônia de férias: 
pura diversão
A Colônia de Férias instalada no Clube dos 
Bancários, entre os dias 14 e 17 de janeiro des-
te ano, reuniu 25 crianças. Com monitoramen-
to da Cia Gare, inúmeras atividades recreativas; 
entre elas, oficinas (artísticas e culinárias), jo-
gos teatrais, origami, Base 4, PIC bandeira, ca-
nibal (jogo das cores) e gincanas. E mais: con-
tação de histórias. Para o diretor para Assuntos 
Culturais, Marcos Eduardo, “foram quatro dias 
de muita diversão”.

Sind.Emp.Est.Bancários de Campinas e Região  
Resumo da Previsão Orçamentária de 2020

RECEITA R$

01 - Mensalidades 3.550.214,71

02 - Rendimentos de aplicações financeiras 350.000,00

03 - Taxa Negocial 770.000,00

04- Reversões diversas 702.756,14

Total da Receita 5.372.970,85
DESPESA R$

05 - Diretoria 22.029,18

06 - Despesas com Pessoal 2.427.784,46

07 - Serviços de terceiros / Infraestrutura - SEDE 603.881,04

08 - Despesas com comunicação 79.943,92

09 - Despesas com veículos 211.281,60

10 - Despesas financeiras 19.450,59

11 - Jurídico 326.205,22

12 - Contribuições para outras entidades 231.239,67

13 - Atividades gerais e Roteiros 528.923,27

14 - Imprensa e comunicação 174.528,42

15 - Cultura, esporte, lazer e outros 542.807,56

16 - Campanha salarial e congressos 172.155,50

17 - Sub-sedes 32.740,42

Total Despesas 5.372.970,85

Campinas, 07 de novembro de 2019.

Previsão orçamentária 2020 aprovada em assembleia, 
realizada no dia 7 de novembro de 2019.
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A Reforma da Previdência, aprovada através 
da Emenda Constitucional 103/2019, reduz 
o valor dos benefícios, aumenta as alíquotas 
de contribuição previdenciária e a idade para 
aposentadoria.  

 As principais proteções da velhice (a aposen-
tadoria por tempo de contribuição e a aposen-
tadoria por idade), deixaram de existir. Para 
aquisição do direito ao benefício de aposen-

tadoria o segurado deverá reunir cumulati-
vamente requisitos de idade e de tempo de 
contribuição. As idades necessárias foram au-

Aposentadoria: 
novas regras

REGRA GERAL
HOMEM MULHER

65 anos de idade 62 anos de idade

20 anos de Contribuição 15 anos de Contribuição

Valor do benefício é calculado pela mé-
dia de 100% das contribuições a partir de 
julho de 1994, na base de 60% mais 2% 
ao ano de contribuição além do mínimo 
(100% com 40 anos de contribuição).

Valor do benefício é calculado pela mé-
dia de 100% das contribuições a partir de 
julho de 1994, na base de 60% mais 2% 
ao ano de contribuição além do mínimo 
(100% com 35 anos de contribuição).

REGRA DE TRANSIÇÃO: IDADE E TEMPO
HOMEM MULHER

61 anos de idade 56 anos de idade
A partir de 01/2020 a idade será 

aumentada em 6 meses ao ano, até 
65 anos de idade

A partir de 01/2020 a idade será 
aumentada em 6 meses ao ano, até 

62 anos de idade
35 anos de contribuição 30 anos de contribuição

Valor do benefício é calculado pela mé-
dia de 100% das contribuições a par-
tir de julho de 1994, na base de 60% 
mais 2% ao ano de contribuição além 
do mínimo.

Valor do benefício é calculado pela mé-
dia de 100% das contribuições a par-
tir de julho de 1994, na base de 60% 
mais 2% ao ano de contribuição além 
do mínimo.

REGRA DE TRANSIÇÃO: IDADE
HOMEM MULHER

65 anos de idade
60 anos de idade (aumentada em 6 
meses ao ano a partir de 01/2020, 

até 62 anos)
15 anos de Contribuição 15 anos de Contribuição

Valor do benefício é calculado pela mé-
dia de 100% das contribuições a partir de 
julho de 1994, na base de 60% mais 2% 
ao ano de contribuição além do mínimo 
(100% com 40 anos de contribuição).

Valor do benefício é calculado pela mé-
dia de 100% das contribuições a partir de 
julho de 1994, na base de 60% mais 2% 
ao ano de contribuição além do mínimo 
(100% com 35 anos de contribuição).

REGRA DE TRANSIÇÃO: TEMPO
HOMEM MULHER

33 anos de Contribuição  
na data da Emenda

28 anos de Contribuição  
na data da Emenda

35 anos de Contribuição 30 anos de Contribuição
Tempo de Contribuição adicional 

(pedágio) de 50% do tempo faltante 
na data da Emenda

Tempo de Contribuição adicional 
(pedágio) de 50% do tempo faltante 

na data da Emenda

Valor do Benefício é de 100% da mé-
dia aritmética simples das remunera-
ções desde julho de 1994, com a apli-
cação do fator previdenciário.

Valor do Benefício é de 100% da mé-
dia aritmética simples das remunera-
ções desde julho de 1994, com a apli-
cação do fator previdenciário.

mentadas, em especial para as mulheres que 
foram penalizadas em 2 (dois) anos sem qual-
quer justificativa científica.

A seguir trataremos da 
nova regra de aposenta-
doria e das regras de tran-
sição aplicáveis a quem já 
está dentro do sistema do 
Regime Geral de Previdên-
cia Social. Há ainda ou-
tros tipos de aposentado-
ria: especial, por invalidez, 
professor, rural, que serão 
tratadas oportunamente.

A previdência social é um dos instrumentos mais relevantes na garantia da 
existência digna, importante mecanismo de redução da desigualdade social. 
Junto com a Reforma Trabalhista e a lei de terceirização (que ao contrário das 
promessas não contribuíram para a geração de emprego) caracterizam um 
sistema de desproteção do trabalhador.

Em caso de dúvidas, consulte o departamento Jurídico do Sindicato.

Claudia C. Nunes da Costa
Nilo da Cunha Jamardo Beiro,

advogados do Departamento Jurídico do Sindicato

REGRA DE TRANSIÇÃO: PEDÁGIO
HOMEM MULHER

60 anos de idade 57 anos de idade

35 anos de Contribuição 30 anos de Contribuição
Tempo de Contribuição adicional 

(pedágio) de 100% do tempo faltante 
na data da Emenda

Tempo de Contribuição adicional 
(pedágio) de 100% do tempo faltante 

na data da Emenda

Valor do Benefício é de 100% da mé-
dia aritmética simples das remunera-
ções desde julho de 1994.

Valor do Benefício é de 100% da mé-
dia aritmética simples das remunera-
ções desde julho de 1994.

REGRA DE TRANSIÇÃO: PONTOS
HOMEM MULHER

35 anos de contribuição 30 anos de contribuição
Soma de Idade e Tempo de 

Contribuição de pelo menos 96 pontos
Soma de Idade e Tempo de 

Contribuição de pelo menos 86 pontos
A partir de 01/2020 a pontuação 

aumenta em 1 ponto até chegar a 105
A partir de 01/2020 a pontuação 

aumenta em 1 ponto até chegar a 100

Valor do benefício é calculado pela mé-
dia de 100% das contribuições a partir de 
julho de 1994, na base de 60% mais 2% 
ao ano de contribuição além do mínimo.

Valor do benefício é calculado pela mé-
dia de 100% das contribuições a partir de 
julho de 1994, na base de 60% mais 2% 
ao ano de contribuição além do mínimo.
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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 excesso de trabalho, acompanhado da competitividade, da 
responsabilidade e da pressão por resultados, tem adoecido o 
trabalhador (a) bancário (a). Entre os sintomas, dificuldades de 
concentração, insônia, isolamento, sentimento de incompetência e 
cansaço físico e mental. Esse mal tem nome: Síndrome de Burnout.

Para falar sobre a 
doença, O BancárioO Bancário 
conversou com o 
Dr. Ailton Luis Piva Dr. Ailton Luis Piva 
JuniorJunior, especializado 
em clínica médica 
e medicina 
ocupacional, com 
atuação na área 
de saúde mental. 
Leia, a seguir, os 
principais trechos(editados) da entrevista.

 O Bancário: O Bancário: O que é a Síndrome de Burnout, também chamada de 
Síndrome do Esgotamento Profissional?

Ailton Luis Piva Jr: A síndrome de Burnout é um transtorno em saúde men-
tal, mas também com comprometimento do físico. É a síndrome do esgota-
mento físico e mental de um indivíduo, de um trabalhador.

 O Bancário:O Bancário: Quais são os sintomas?

Ailton Luis Piva Jr: O primeiro deles é a aversão ao trabalho. É o estresse, o 
nervosismo, a sensação de incompetência. Sintomas físicos que podem ser 
multifatoriais. Por exemplo: diarreia, tremores, sensação de depressão, choro 
sem uma motivação lógica, dores de cabeça frequente e insônia. O que mais 
preocupa são os sintomas comportamentais. Diminuem profundamente a 
resiliência, a paciência. O que torna (o indivíduo/trabalhador) menos sociá-
vel, na medida que esses sintomas progridem. Como tende a se sentir extre-
mamente incompetente, reduz todo e qualquer gasto de energia para deixar, 
pura e simplesmente, para o trabalho. Compromete toda uma sociabilização. 
Se tinha hábitos, por exemplo, numa quinta-feira (jogar) futebol com ami-
gos, deixa de ir. Se a funcionária tem o hábito de encontros com suas ami-
gas, colegas de trabalho, passa a ter dificuldade, deixa principalmente a ati-
vidade física, abandona as atividades de lazer. Por que? Na verdade (indaga): 
como eu, um (a) provável funcionário (a) incompetente, me dou ao direito de 
ter lazer, uma boa qualidade de vida, um bom sono?

 O Bancário: O Bancário: Qual é a principal causa?

Ailton Luis Piva Jr: Essa síndrome é multifatorial. Existem uma enormidade 
de circunstâncias que podem desencadeá-la. Mas, a principal delas, é a ten-
são a qual indivíduo, o trabalhador, é submetido no seu dia a dia.

 O Bancário:O Bancário: Excesso de trabalho?

Ailton Luis Piva Jr: Sim, mas principalmente excesso de responsabilidade. 
Uma das piores circunstâncias, é a competitividade.

 O Bancário: O Bancário: A Síndrome pode resultar em qual doença?

Ailton Luis Piva Jr: Pode resultar numa série de doenças, de comprometi-
mento clínico. Por exemplo, gastrite, síndrome do colo irritável (descarga de 
adrenalina sobre o intestino), fazendo com que esse indivíduo, trabalhador, 
sofra frequentemente de diarreias, cólicas e dores abdominais. E, no psíqui-
co, principalmente a depressão. 

 O Bancário:  O Bancário: Qual o efeito da Síndrome na vida profissional do 
trabalhador (a)?

Ailton Luis Piva Jr: Devastador. Num determinado grau de intensidade ini-
be toda a funcionabilidade do profissional. Por mais gabaritado, por mais 
instrumentalizado, melhor instrumentalizado que seja, se torna completa-
mente inábil para o trabalho.

 O Bancário:  O Bancário: O ritmo de trabalho no setor bancário é frenético. A 
cobrança pelo cumprimento de metas de vendas (abusivas), por 
exemplo, não para. O que fazer? É possível prevenir?

Ailton Luis Piva Jr:Ailton Luis Piva Jr: Sim. Mas, requer mudanças importantes na rotina de tra-
balho, na ambientação do local de trabalho e nas relações interpessoais e in-
terinstitucionais. Ou seja, é necessário que se mude, principalmente, a ação 
dos gestores sobre os funcionários. No mundo competitivo é necessário o 
cumprimento de metas. Mas existem formas, maneiras de se colocar as me-
tas e de se buscar o cumprimento. Hoje, o funcionário é obrigado a cum-
prir metas completamente desumanas. Não é transferida a compreensão 
de que, caso não as cumpra, não será punido de alguma forma (no setor ban-
cário, descomissionamento e transferência). Se não foi competente, median-
te os critérios do patrão, perde o comissionamento. E, além de tudo, será se-
gregado num local de menos importância.

 O Bancário: O Bancário: Para quem já convive com a doença, quais atividades 
podem contribuir para o tratamento ou para minimizar os sintomas?

Ailton Luis Piva Jr: Primeiro: o funcionário (a) que possa se perceber en-
quadrado nesta sintomatologia e, provavelmente, no diagnóstico de Síndro-
me de Burnout, deve, precisa e merece buscar ajuda. Onde buscar? No médi-
co, que tenha um mínimo de especialização e sensibilidade para detecção do 
problema. Segundo: a psicologia, a terapia semanal, é de fundamental im-
portância. Medicação, às vezes, se torna extremamente necessária. E não é 
vergonha, não é fracasso, não é incompetência buscar ajuda. Na parte pesso-
al, precisa fazer aquilo para qual menos se predispõe, que são atividades que 
o retire da rotina, atividades que permitam que possa ter um alívio de suas 
sensações, de suas emoções, que são lazer e atividade física.

Entrevista: Dr. Ailton Luis Piva Junior

Burnout: sintomas, causa e tratamento

A íntegra da entrevista está disponível, 
em vídeo , no site do Sindicato (www.
bancarioscampinas.org.br)
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