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Bradesco é o mais recla-
mado do bimestre

Licença-paternidade de 20 dias

BB se comporta como banco privado

Site: www.bancariosms.com.br - Facebook: www.facebook.com/bancariosms

Vem aí, a PEC 300 de Michel Temer

Eleição do Caref do BB
acontece de 23 a 27/01

Riqueza é concentrada

A comissão eleitoral alterou as datas da eleição para o pleito que defini-
rá o representante dos trabalhadores no Conselho de Administração (CA)
da Caixa. O novo período vai de 23 a 26 de janeiro. A mudança
resulta em ajuste do processo à lei 13.303, o Estatuto das Estatais, que
não prevê a suplência para o cargo. A Chapa 1 questiona a forma abrupta
e desrespeitosa com que a alteração foi realizada em pleno processo elei-
toral, mas resolve dar prosseguimento à campanha. Portanto, vote Chapa
1, em defesa da Caixa pública, da humanização das relações de trabalho e
do comprometimento com os interesses de todos os empregados.

Nada é tão ruim que não possa pi-
orar para o trabalhador. Apresenta-
da nas vésperas do Natal, vem aí, a
PEC 300, que destrói direitos traba-
lhistas essenciais firmados na Cons-
tituição Federal de 1988.

Entre os desmontes, está a ampli-
ação da jornada, de oito para 10 ho-
ras, sem ultrapassar as 44 semanais,
redução do aviso prévio de 90 para
30 dias, retirando a proporciona-
lidade por tempo de serviço, negoci-
ado sobre o legislado e redução do
prazo para prescrição de ações tra-
balhistas para três meses em relação
a entrar com a ação e dois anos para

cobrar as dívidas. Hoje, o limite é de
dois anos para entrada na Justiça e
cinco para reclamação.

A grande pérola está na justifica-
ção da proposta, de autoria do de-
putado federal Mauro Lopes (PMDB-
MG). Para o conservador, o texto que
altera o artigo 7º da Constituição,
que versa sobre 34 leis trabalhistas,
é válido, pois traz dinamismo a ati-
vidade econômica, emperrada por
uma proteção constitucional exage-
rada da Carta Magna de 1988.

A PEC vai tramitar na Comissão
de Constituição e Justiça e em co-
missão especial em 2017.

Votação do CA da Caixa foi adiada para 23/01

O Bradesco, que acoplou clien-
tes do HSBC ao sistema, assumiu o
primeiro lugar no ranking de quei-
xas, no último bimestre de 2016. A
segunda colocação do pódio dos
bancos de grande porte é ocupada
pelo Santander, seguido da Caixa,
em terceiro. Os dados são do Ban-
co Central. A pesquisa inclui ape-
nas reclamações procedentes de
acordo com a análise do BC, que ve-
rifica se, de fato, o banco descum-
priu as normas do CMN (Conselho
Monetário Nacional). Entre as prin-
cipais queixas estão irregularidade
na segurança, sigilo, legitimidade
das operações e serviços, ofertas e
prestação de informações.

As recentes declarações do atual
presidente do Banco do Brasil, Paulo
Caffarelli, indicado por Temer, mos-
tram que o BB, após a reestruturação
que vai reduzir o quadro de funcio-
nários em 9.400, já começa a se com-
portar como banco privado.

Na última conversa com a impren-
sa, Caffarelli deixou bem claro de que
a estratégia do BB para 2017 será a
de recuperar a lucratividade e não a

de atuar de forma anticíclica para
reduzir os juros e aquecer o crédito,
como aconteceu em 2008/2009. Ab-
surdo que fere o papel de institui-
ção pública da empresa.

Caffarelli diz ainda que pretende
avançar na carteira de crédito do BB,
o chamado spread bancário, para
chegar ao nível das organizações
privadas. Hoje, o spread no BB está
40% abaixo dos índices nos privados.

Os bancários do Banco do Brasil
elegem de 23 a 27 de janeiro o seu
representante no Conselho de Ad-
ministração (Caref). A Contraf-CUT
e o Sindicato apoiam Fabiano Felix
F3154029, em defesa do BB, con-
tra o desmonte dos bancos públi-
cos, por mais diálogo da direção
com os funcionários. Fabiano Félix
ingressou no banco em 2000, foi
secretário-geral do Sindicato dos
Bancários de Pernambuco e mem-
bro do Conselho dos usuários da
Cassi por dois mandados e também
eleito para o Conselho Fiscal da Pre-
vi em 2014. É conselheiro delibe-
rativo eleito da Cassi desde 2014.

Mais tempo para ficar com os fi-
lhos recém-nascidos. Esse direito foi
garantido às bancárias em 2009,
com a ampliação da licença-materni-
dade de 120 para 180 dias.

Agora, os pais bancários também
ganharam o direito com o aumento
do tempo da licença-paternidade de
cinco para 20 dias.

A conquista da Campanha Nacio-
nal Unificada 2016 está prevista na
cláusula 26 da Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) da categoria. E está
atrelada à renovação pelo governo

federal do programa Empresa Cida-
dã – responsável pela renúncia fis-
cal dos dias a mais nessas licenças.

No entanto, há denúncias de que
esse direito não estaria sendo res-
peitado, mas, o programa está pre-
visto na Lei Orçamentária do país
para 2017, que prevê o programa
Empresa Cidadã.

Portanto, não há qualquer razão
para descumprimento do acordado
na CCT. Os bancários devem denun-
ciar se houver desrespeito e o Sindi-
cato tomará as medidas cabíveis.

Estudo feito com base nos dados
do Credit Suisse Wealth Report
2016 aponta que os 50% mais po-
bres da população mundial possu-
em menos de 0,25% da riqueza glo-
bal l íquida. Segundo a diretora-
executiva da Oxfam, Katia Maia, no
Brasil apenas seis Bilionários pos-
suem US$ 78 bilhões, o equivalen-
te a 50% da população brasileira
maispobre. KatiaMaia também cri-
t icou o congelamento de investi-
mentos públicos do governo: “ É
uma opção quenão enfrenta as de-
sigualdades em favor do 1% dos ri-
cos e não em favor dos outros 99%
da população” .

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.bancariosms.com.br
http://www.facebook.com/bancariosms
http://www.pdfdesk.com

