
União entre Sindicato, bancários, população, comerciantes e lideranças 
locais conquistou a permanência da única agência bancária da região, 
marcada pela direção do banco para fechar no último 10

“U m dia, quando olhares para trás, 
verás que os dias mais belos 

foram aqueles em que lutaste.” A frase, 
do médico austríaco Sigmund Freud, 
ilustra bem o sentimento do Sindica-
to, empregados da Caixa, população e 
comerciantes do Jardim Camargo Novo 
diante do sucesso da luta contra o fe-
chamento da única agência bancária da 
região. O encerramento das atividades 
estava marcado, pela direção do banco, 
para 10 de novembro.

Uma luta que começou assim que a 
Caixa anunciou o fechamento de mais 
de 100 agências apenas no município de 
São Paulo, entre elas a Jardim Camar-
go Novo. O Sindicato, por considerar a 
unidade fundamental para a população 
e o desenvolvimento local, prontamente 
mobilizou os empregados do banco, lid-
eranças e a comunidade local na luta 
pela permanência da agência. Foram 
semanas ocupando a frente da unidade.

A mobilização contou com diversos 
protestos, abaixo-assinado que angariou 

PARABÉNS JARDIM CAMARGO NOVO

E EMPREGADOS! 
A LUTA FOI VITORIOSA!
E A CAIXA FICA!

mais de três mil assinaturas, e o apoio de vereadores e da subprefeitura do 
Itaim Paulista. Um dos atos mais importantes foi realizado no dia 23 de ou-
tubro, e reuniu dirigentes sindicais e a população em um abraço simbólico à 
agência (foto).

E no dia 26 de outubro, finalmente, o Sindicato, empregados do banco e a 
comunidade do Jardim Camargo Novo receberam a boa notícia. A luta deu 
resultados e a Caixa recuou quanto ao fechamento da agência.

“É uma grande vitória para nós, trabalhadores da Caixa, e para a população 
e comerciantes locais, que tanto precisam do banco público. É uma conquista 
emblemática – fruto da união da comunidade local, bancários e Sindicato – 
que nos dá mais ânimo para continuar essa luta em defesa da Caixa 100% 
pública e das demais instituições financeiras públicas, como Banco do Brasil 
e BNDES, que também estão sendo desmontadas por Temer. A Caixa é do 
povo e não vamos deixar que seja vendida por esse governo golpista”, enfatiza 
o diretor do Sindicato e empregado da Caixa Francisco Pugliesi, o Chico.  

REINAUGURAÇÃO – E, como vitórias de luta merecem ser celebradas, a 
manutenção das atividades da agência Jardim Camargo Novo é simbolizada 
por uma reinauguração festiva da unidade, no dia 13 de novembro, primeiro 
dia útil em que a população e comerciantes locais não contariam mais com a 
única unidade bancária da região.

“Temos de celebrar, comemorar juntos essa simbólica vitória! Mas também 
lembramos que a luta continua contra o fechamento de agências da Caixa, o 
desmonte do banco pelo governo Temer e em defesa da Caixa 100% Pública”, 
conclui Chico. 



A mobilização pela continuidade das atividades da agên-
cia Jardim Camargo Novo simboliza uma luta ainda maior: 
a defesa dos bancos públicos e demais estatais contra os 
ataques do governo Temer. Caixa, Banco do Brasil, BNDES e 
bancos públicos regionais passam por um grande desmonte 
– com redução de agências, do quadro de funcionários e do 
papel social – além de graves ameaças de privatização.

Para defender os bancos públicos – patrimônio do povo 
brasileiro, essencial para a população e desenvolvimento do 
país – o Sindicato tem realizado atos nas ruas, angariando 
apoio da população em abaixo-assinado, e audiências pú-
blicas nas cidades da sua base, além da busca por apoio de 
parlamentares.

Importância – Para ter uma ideia da importância dos ban-
cos públicos para o país, a Caixa sozinha responde por 75% 
do crédito imobiliário, pela grande maioria dos programas 
sociais e administra o FGTS, além de atuar em regiões onde 
bancos privados não têm interesse, como é o caso do Jardim 
Camargo Novo. Já o Banco do Brasil, junto com o Banco do 
Nordeste, é responsável por 70% do crédito concedido para 
agricultores familiares cuja produção, por sua vez, corres-
ponde a 70% dos alimentos que os brasileiros consomem.

“A união entre população e Sindicato no Jardim Camargo 
Novo é justamente o que precisa ocorrer nacionalmente na 
defesa dos bancos públicos e outras estatais, ameaçados 
pelas intenções privatistas do governo Temer. É preciso que 
toda a sociedade esteja unida e mobilizada para defender o 
patrimônio do povo brasileiro”, conclama o diretor do Sindi-
cato e empregado da Caixa Francisco Pugliesi, o Chico. 

O Sindicato está totalmente mobilizado, nas ruas e redes, 
em outra grande luta: a anulação da reforma trabalhista, 
que passou a vigorar no dia 11, anulando uma série de di-
reitos dos trabalhadores que estavam assegurados na Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT).

Além de participar de grandes protestos, como o ocorri-
do no último dia 10 em todo o país, o Sindicato encampou 
a campanha da Central Única dos Trabalhadores (CUT) pela 
revogação da reforma trabalhista (acesse www.anularefor 
ma.cut.org.br). A intenção é coletar 1,3 milhão de assinatu-
ras para dar entrada no Congresso Nacional com um Proje-
to de Lei de Iniciativa Popular para revogação da reforma. O 
Sindicato mantém posto de coleta de assinaturas em frente 
à sua sede (Rua São Bento, 413, Centro).

“A reforma foi concebida e concretizada pelos patrões para 

acabar com vários direitos. A participação de todos os traba-
lhadores no fortalecimento das suas entidades representati-
vas se mostra cada vez mais importante. Participe das assem-
bleias, sindicalize-se, assine o abaixo-assinado, informe-se e 
fortaleça sua categoria”, conclama a presidenta do Sindicato, 
Ivone Silva. “O poder emana do povo. Assim como aconteceu 
na agência Jardim  Camargo Novo, se a população abraçar a 
causa da anulação da reforma trabalhista, seremos vitorio-
sos. Os sindicatos são um poderoso instrumento de luta, mas 
precisamos de toda a sociedade para vencermos essa impor-
tante batalha”, acrescenta o dirigente Francisco Pugliesi. 

Prejuízos – A nova legislação alterou profundamente as 
relações de trabalho, possibilitando aumento de jorna-
da, redução de salários e enfraquecimento dos sindicatos. 
Também autoriza a terceirização ilimitada e o trabalho 
intermitente, por meio do qual são pagas somente horas 
efetivamente trabalhadas, independentemente do tempo 
à disposição, sem direito a conquistas como 13º, férias e 
fundo de garantia.
A lei enfraquece, ainda, o poder de negociação dos traba-
lhadores. Antes, acordos e convenções coletivas só valeriam 
mais do que a lei se fossem melhores para o trabalhador. 
Agora, direitos podem ser rebaixados em diversos pontos 
como aumento da jornada, redução do horário de almo-
ço, Participação nos Lucros e Resultados, remuneração por 
produtividade e desempenho. 

Se é público, é para todos!

Pela anulação da reforma trabalhista!

Moradora 
exibe aviso de 
fechamento da 
agência Jardim 
Camargo Novo

População do Jardim 
Camargo Novo 
também aderiu a 
luta pela anulação da 
reforma trabalhista


