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Negociação com o Santander Pressão que adoece e dói

Avança a privatização

Campanha Nacional dos Bancários será antecipada
Diante da conjuntura política e

econômica do país, e após debate
com a categoria, o Comando Nacio-
nal dos Bancários decidiu em reunião
que a melhor estratégia a fim de ga-
rantir o direito dos bancários é ante-
cipar a Campanha Salarial 2020.

O cenário atual tem apresentado
retrocessos e ameaças, e antecipar o
calendário é ganhar tempo para rea-
lizar grandes eventos, e envolver a
categoria na campanha salarial. As
atividades começam com uma nova

reunião do Comando Nacional no dia
11 de março, para definir os temas
da Consulta Nacional, e dos Con-
gressos de Bancos Públicos.

O cronograma de eventos termi-
na com a 22ª Conferência Nacional
dos Bancários, entre os dias 5 e 7 de
junho de 2020, em São Paulo. De-
pois disso, os sindicatos têm até o
dia 9 de junho para realizar as
assembleias para aprovação da mi-
nuta de reivindicações.

Confira o cronograma completo
de atividades da Campanha Nacio-
nal 2020 (Campanha Salarial) no site
do Sindicato:

www.bancariosms.com.br

Dois vírus afetam o país

A direção da Caixa acelera o des-
monte do único banco 100% públi-
co do país. A alta cúpula da empre-
sa aproveitou o Carnaval para pro-
tocolar, na Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM), a oferta pública ini-
cial de ações (IPO) da Caixa Seguri-
dade. A oferta estimada é de R$ 15
bilhões. Basicamente, o IPO é a
abertura de capital de uma empre-
sa. Pela primeira vez, ela vende par-
te das ações na Bolsa de Valores.

Banco do Brasil descomissiona
Cruel! A palavra define bem a

gestão do Banco do Brasil. Em meio
ao processo perverso de reestrutura-
ção, a instituição promove agora uma
nova onda de descomissionamentos.

Em alguns locais do país funcio-
nários já perderam o cargo e, auto-
maticamente, tiveram o impacto ne-
gativo no salário. O Banco do Brasil
tem agido na base do terror. O clima

nas agências é de pressão por resul-
tados, assédio e incertezas.

Os bancários estão temerosos
sobre o futuro do banco, alvo de
privatização. A reestruturação é um
dos passos. O processo reduz a re-
muneração dos funcionários, extin-
gue cargos e cria outros, altera o pla-
no de carreira e deve impactar tam-
bém na PLR.

Uma prova que a cobrança ex-
cessiva por metas e a pressão so-
bre os trabalhadores acarreta em
adoecimento. Os bancários adoe-
cem 150% vezes mais do que outras
categorias quando se trata de Ler/
Dort (Lesão por esforço Repetitivo
ou Distúrbio osteomusculares Rela-
cionados ao Trabalho). Outro dado
alarmante: O total de bancários/as
que se afastaram por transtornos
mentais cresceu 61,5% entre 2009
e 2017. As informações são do INSS
(Instituto Nacional do Seguro Soci-
al). E estamos falando de um setor
em que o lucro dos 5 maiores ban-
cos somou 108 bilhões em 2019.

Por enquanto, o vírus bolsona-
rista tem feito mais mal ao Brasil,
no entanto é importante não des-
prezar as consequências nefastas
que o coronavírus pode trazer para
o país e o mundo. Tanto do ponto
de vista da saúde pública quanto da
economia. A Latam já cancelou os
voos para a Itália, a Fifa quer sus-
pender a Eurocopa e a Olimpíada
pode ser adiada. O caso se agrava.

Depois da entrega da minuta de
reivindicações específicas, elaborada
baseada na consulta realizada com os
bancários de todo o Brasil, começa-
ram nesta terça-feira (03/03), em São
Paulo, as negociações entre a COE
(Comissão de Organização dos Em-
pregados) do Santander e a direção
do banco espanhol.

Na parte da manhã os dirigen-
tes se reuniram para definir os prin-
cipais pontos da pauta a serem dis-
cutidas com a direção da empresa e
na parte da tarde a COE e a direção
do Santander realizaram a primeira
rodada de negociação do ano. A mesa
não se encerrou e a discussão pros-
segue nesta quarta-feira (04/03).

Mobilização pelas estatais
A semana é de mobilização no

Congresso Nacional em defesa das
estatais. O governo já gritou aos qua-
tro ventos que a ordem é privatização
total. Por isso, a pressão nos parla-
mentares contra o desmonte das ins-
tituições tem de ser intensa. Até ama-
nhã, o Comitê Nacional em Defesa
das Empresas Públicas segue com as
visitas às lideranças partidárias e

parlamentares.
Para correr com as privatizações,

o governo quis atropelar o Congres-
so Nacional – o chamado fast track
(via rápida), medida que poderia ser
oficializada via decreto e dispensa-
ria projeto de lei. No entanto, após o
presidente da Câmara Federal,
Rodrigo Maia, declarar que seria ile-
gal, o presidente recuou.

Centrais e movimentos vão às ruas
três dias após ato pró-Bolsonaro

ATO EM DEFESA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, EMPREGOS, DIREITOS E
DEMOCRACIAESTÁ MARCADO PARA 18 DE MARÇO EM TODO O PAÍS
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