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Ao assumir os cargos os novos
presidentes da Caixa e do Banco do
Brasil anunciaram e admitiram que
tem a intenção de vender parte dos
bancos públicos e de aumentar
juros de financiamentos
fundamentais para a população
brasileira: o agrícola no BB e o
imobiliário na Caixa.
O movimento sindical, sempre
defendeu os bancos públicos, por
entender que eles são fundamentais
para o país e precisam cumprir o
papel na redução de juros, no
aumento do crédito e consequente
geração de empregos e renda. Mas
os discursos dos novos presidentes
mostram que o governo está
tomando o rumo oposto.
Pedro Guimarães o novo
presidente da Caixa, afirmou que
vai fatiar o banco abrindo capital das
operações de Cartões, Loterias
(Lotex), Asset e Seguros, para saldar
“dívida” de R$ 40 bilhões com o
governo federal em até quatro anos.
O diretor do Sindicato dos
Bancários de Dourados e
funcionário da Caixa Econômica

Edson Rigoni, alerta que esses R$ 40
bi não podem servir de justificativa
para fatiamento e privatização de
parte do banco. Não é dívida
propriamente dita, são recursos
investidos no desenvolvimento do
Brasil.
Ele lembra que a Caixa está
presente onde os bancos privados
não têm interesse em atuar e cumpre
papel social fundamental. Um
exemplo é a Lotex, na mira do
projeto de privatização do governo:
grande parte de seus recursos vão
para Saúde, Educação, Seguridade,
Esporte, Infraestrutura, Cultura e
Segurança. Se a venda for efetivada,
o repasse social será reduzido
drasticamente.
Em outra declaração polêmica,
Guimarães afirmou com todas as
letras que o crédito imobiliário para a
classe média ficará mais caro.
Por outro lado, o novo
presidente do Banco do Brasil que é
co l e g a d o a t u a l m i n i s t ro d a
Economia Paulo Guedes da
Universidade de Chicago, centro
propagador do neoliberalismo,

Rubem Novaes falou em privatizar
ativos do BB antes mesmo de sua
posse.
O atual presidente da
República nomeou um quadro
neoliberal e sem ligação com o
banco, o que remete aos tempos de
FHC, quando se intensificaram os
ataques ao funcionalismo. No
governo FHC (1995-2002), o
número de bancários caiu de 120
mil para 78 mil.
Nos governos Lula e Dilma,
voltou para 120 mil, mas reduziu
com Temer, com o corte de 10 mil
vagas por meio de dois planos de
demissão voluntária.
“É esse o sintoma que o
neoliberalismo causa no BB. O que
pode estar por trás dessa nomeação
é um desmonte do poder do banco
público, alerta o movimento
sindical bancário.
Após a cerimônia de posse, o
novo presidente do BB afirmou que
a orientação de governo é reduzir o
subsídio no crédito rural.
O BB financia com juros de 2,5%
a 5,5% ao ano (Pronaf) a agricultura

familiar, responsável por 70% do
alimento que vai para a mesa dos
brasileiros. Sem essa taxa mais
baixa, os agricultores teriam de
tomar empréstimos nos bancos
privados, que cobram até 70% de
juros ao ano, o que irá encarecer o
custo da comida.
Esperamos que à frente do BB,
Novaes respeite a função pública e
social da instituição e os direitos dos
seus 97.232 funcionários. O
movimento sindical seguirá
resistindo contra o sucateamento
dos bancos públicos caracterizado
pela privatização de ativos,
fechamento de agências e planos
de demissão.
Mas é fundamental que os
trabalhadores e trabalhadoras
também se mobilizem,
participando ativamente dos atos e
dialogando com amigos, vizinhos e
familiares sobre a importância dos
bancos públicos, disse o vicepresidente do Sindicato dos
Bancários de Dourados e RegiãoMS e funcionário do Banco do
Brasil Carlos Alberto Longo.
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Campo dos Bancários será reinaugurado em fevereiro

Após passar por uma
revitalização com serviços de
drenagem, aterramento e
colocação de novo gramado que
durou mais de 6 meses de serviços,
finalmente os bancários e seus
dependentes poderão usufruir
novamente deste espaço de lazer e

entretenimento.
O diretor de esportes Marcos
Medalha em reunião com a
diretoria definiu para o mês de
fevereiro a reinauguração do
campo denominado Wilson José
Feitosa em homenagem ao
desportista bancário falecido em

2002.
Medalha lembra que no local
tem um quiosque onde os
associados e dependentes podem
utilizar para fazer confraternização
e outros eventos.
A intenção é de realizar os
jogos no meio de semana com os
trabalhadores do ramo financeiro.
A diretoria está estudando
regras e definindo como o espaço
poderá ser utilizado por terceiros
gerando receitas para
manutenção da área social.
Quem tiver interesse em
utilizar o espaço deve entrar em
contato com o Sindicato no
telefone 3422-4884..

Justiça do Trabalho declara “caixa minuto” ilegal

Jornal

A juíza Natalia Queiroz Cabral
Rodrigues, da 22ª Vara do Trabalho
de Brasília (DF), declarou ilegal a
alteração do normativo RH 183,
versão 033, da Caixa Econômica
Federal, que estabeleceu que as
designações para a atividade de
caixa ocorreriam exclusivamente por
minuto. A sentença foi publicada na
Ação Civil Pública (ACP) ajuizada
pela Federação dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários dos
Estados de São Paulo e Mato Grosso
do Sul (FEEB SP/MS) e pelos
sindicatos filiados. A Caixa interpôs
recurso, que aguarda julgamento.
Na decisão, foi destacado que o
“rol de atividades do caixa é
complexo” e a alteração efetuada
pela Caixa é prejudicial aos
bancários. A função exige atenção e,
na hipótese de erro, o prejuízo é
imputado ao empregado. Assim, a
designação por minuto prejudica os
trabalhadores, que passam a
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assumir risco maior ao desempenhar
outras atividades, além daquelas
relativas à função de caixa. A juíza
também ressaltou o prejuízo que tal
alteração traz ao ambiente, já que,
com aumento da tensão, a saúde do
trabalhador ficará afetada.
“Ainda que o empregado que
pode ser designado por minuto
tenha realizado curso para exercer a
função de caixa, ele atuará sempre
no risco, pois só de forma eventual
atua no caixa e é humanamente
impossível reter todos os
procedimentos relativos aos
produtos da Caixa se ele não atua no
caixa de forma habitual. Esse
empregado designado por minuto
estará sempre sujeito a erros, o que o
levará a ressarcir à requerida as
diferenças a que der azo, reduzindo a
sua remuneração. Inegável, assim, o
prejuízo ao trabalhador”, aponta a
sentença.
O fim da nomeação de

trabalhadores para exercer a função
de caixa por minuto é uma
demanda da categoria desde que
houve, em julho de 2016, a alteração
do normativo RH 183, que passou a
impedir a nomeação para o
exercício efetivo da função. O
assunto foi pauta da Campanha
Nacional naquele ano e chegou a ser
criado um grupo de trabalho para
discutir uma alternativa. A direção
do banco, porém, travou as
negociações, e nenhuma proposta
surgiu.
Foi quando a Contraf orientou
os sindicatos e federações a
entrarem com ações judiciais.
O movimento sindical entende
que a função de caixa na CEF é
diferenciada de qualquer outro
banco, em razão das especificidades
das operações levadas adiante pela
Caixa, assunto debatido no 34º
Conecef onde os delegados
aprovaram ações sobre o tema.

CGPAR 25: mais uma
investida contra os
trabalhadores
A CGPAR 25 surgiu no apagar
das luzes de 2018. A ideia é que
passasse despercebida a resolução
que pode reduzir os direitos dos
par ticipantes dos fundos de
pensão. No entanto, antes mesmo
do fim do ano, as recomendações
foram acatadas pela Petrobras e
pelo BNDES, que já fizeram
alterações nas respectivas
previdências dos trabalhadores.
A CGPAR da aposentadoria
representa apenas mais um passo
contra os empregados das estatais
federais. Investidas como ameaça
de privatização e limitações em
relação aos planos de saúde já vem
sendo feitas ao longo dos meses.
Entre as recomendações da
CGPAR 25 está a proposta de que
as empresas estatais federais
patrocinadoras de planos de
benefício façam, a cada dois anos,
uma avaliação da economicidade
de manutenção do patrocínio dos
planos de benefícios nas
entidades que os administram. Na
prática, isso pode significar
transferência da gestão para as
mãos de terceiros.
Entretanto, na Caixa para
efetivar a CGPAR é preciso alterar o
regulamento do plano. De acordo
com o estatuto da Funcef, são
necessários quatro votos no
Conselho Deliberativo.
Diferentemente do que acontece
em outros fundos com patrocínio
de empresas estatais, nesse caso
não é permitido o voto de Minerva
(recurso de desempate pelo voto
do presidente), conquista
importante do participante e que
tem papel fundamental nessa
questão.
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Caixa vai chamar aprovados em concurso de 2014 Alta da inflação é prejuizo
A direção da Caixa comunicou
que irá chamar os selecionados no
último concurso realizado pelo
banco em 2014, para contratações.
Essa é uma reivindicação dos
trabalhadores e das entidades, que
têm denunciado nos últimos anos
a redução significativa do quadro
de pessoal do banco, acarretando o
adoecimento dos empregados e
comprometendo a qualidade do
atendimento à população.
Segundo o Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(CAGED), entre março de 2015 e
novembro de 2018, a Caixa fechou
12.934 postos de trabalho no país.
87,0% dos desligados estavam no
emprego há 10 anos ou mais.
Mais empregados para Caixa,
Mais Caixa para o Brasil
A campanha de 2017, criada
pelas entidades representativas
em 2009, continua percorrendo as
agências, onde a população mais

sente a falta de empregados e
cobrando mais contratações.
O movimento sindical vai
reafirmar na mesa de negociação a
importância da Caixa como banco
100% público, fundamental para o
desenvolvimento social e
econômico do país, que não pode
ter sua atuação reduzida.
O presidente da Fenae, Jair
Pedro Fer reira, avalia que a
retomada das convocações é
positiva, mas que isso não basta.
“Essa é uma luta da Fenae e de
outras entidades. Os empregados
estão mais sobrecarregados e
adoecidos a cada dia. Não adianta
chamar 2.500 concursados e forçar
a saída de 5 mil, 10 mil
trabalhadores com planos de
demissão e aposentadoria”, critica.
Ele acrescenta: “Guimarães diz
querer 'oxigenar' a Caixa, mas isso
não se faz com a simples troca de
antigos por novos. É preciso

reforçar o quadro de pessoal. Ao
contrário, no entanto, já se fala em
novos PDVs a partir deste ano”.
A Caixa encerrou 2014 com
pouco mais de 101 mil
empregados. Naquele ano, no
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)
2014/2015, a direção do banco se
comprometeu a realizar mais 2 mil
contratações, o que elevaria o total
para além dos 103 mil. De lá para
cá, porém, mais de 16 mil deixaram
a empresa, principalmente por
meio dos planos de
desligamentos.
Ainda não temos a
informação de quantas
contratações foram feitas, mas dos
mais de 30 mil aprovados no
último concurso público, menos
de 10% foram convocados. Hoje,
são cerca de 85 mil empregados.
A CEE/Caixa se reunirá com a
direção do banco no dia 1 de
fevereiro para discutir o tema.

A inflação mais do que dobrou
para as classes de renda mais
baixas (com salário menor do que
R$ 900,00) e alcançou 0,21% em
dezembro de 2018. O aumento foi
ocasionado pelas altas nos preços
dos alimentos e do reajuste dos
aluguéis.
O Indicador Ipea (Instituto de
Pesquisa Econômica e Aplicada)
de Inflação por Faixa de Renda
registrou 0,9% na variação de
preços das classes mais ricas
(maior do que R$ 9 mil) no ano
anterior.
Os principais alimentos
responsáveis pela alta para
população mais carente foram os
produtos in natura como legumes,
verduras, frutas e carnes, que
subiram 9%, 2,3%, 3% e 2%,
respectivamente.
A desigualdade é evidente no
país. Quem ganha menos sempre
pena. O aumento de 2,3% para
roupas femininas e o reajuste de
0,5% nos preços dos aluguéis
também contribuíram para o
crescimento na inflação das
camadas de renda mais baixa.

Funcionários do Bradesco já podem trabalhar com Barba

Atendendo reivindicação dos caso queiram, recuando de decisão
funcionários apresentada pela anterior. Segundo a diretoria, o uso
Comissão de Organização dos d e b a r b a n ã o é p a d r ã o d a
Empregados (COE) do Bradesco, em instituição, porém, não existe
reunião realizada no mês passado, a nenhum normativo que o proíba.
direção do banco liberou os
A reivindicação foi apresentada
trabalhadores de usarem barba, na reunião da COE Bradesco com o

Departamento de Recursos
Humanos do banco, realizada no
dia 11 de dezembro, quando o
diretor de RH Victor Queiroz disse
que o uso de barba nunca foi
proibido e que tudo não passava de
“uso e costume”.
“Por isso, o movimento sindical
está acompanhando o caso e, se
houver interesse do funcionário em
manter a barba, não haverá
restrição nenhuma”, informa Janes
Estigarribia, representante da
Fetec-CUT/CN na COE Bradesco,
que participou da reunião.
Agora, a questão da barba está
equacionada, assim como a
liberação da gravata, que entrou
em vigor em setembro do ano
passado. O que era uma opção
desde junho do ano passado
apenas às sextas-feiras, hoje a

liberação da gravata se estende
para a semana inteira, com exceção
das ocasiões formais, onde o uso é
obrigatório.
Reajuste no Km
O Bradesco ainda analisa a
proposta de reajuste do valor
reembolsado por quilômetro
r o d a d o, a p r e s e n t a d a p e l o s
sindicatos a Eduarda Cavalheiro e
Priscilla Wallace, da área de
Relações Sindicais, durante reunião
realizada no final do ano passado,
na matriz do banco em Osasco.
Hoje, o chamado Km equivalente a
R$ 0,72, enquanto em outros
bancos já passou de R$ 1,00.
Janes Estigarribia acrescentou
que “essa defasagem é prejudicial
para o trabalhador e o banco
precisa resolver logo essa questão e
que o reajuste entre logo em vigor”.
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Previdência pública: todos temos de lutar por esse direito!

Sob o argumento de que a
Previdência está quebrada, o
primeiro semestre de 2019 será
marcado pelas tentativas de
mudanças profundas no sistema de
aposentadorias e pensões. O novo
ministro da Economia, Paulo
Guedes, defende proposta que
inclui regime de capitalização.
Caberá a cada trabalhador
administrar sua própria poupança.
O modelo é o semelhante ao
adotado no Chile, em 1981. Porém,
as pensões pagas no país são
miseráveis. Quem se aposenta com
salário de R$ 2.635, por exemplo,

recebe entre R$ 660 (mulheres) e R$
870 (homens). Isso significa que os
chilenos recebem menos da metade
do salário mínimo daquele país. Os
dados são da Superintendencia de
Pensiones de Chile, órgão que
regulamenta o sistema de
Previdência. Além disso, não há uma
regra clara do valor a receber na
aposentadoria.
CONSULTA À BASE
Diante da grave ameaça ao
sistema de seguridade social que a
proposta de capitalização

representa, a CUT e demais centrais
sindicais farão uma plenária no dia
20 de fevereiro para definir a
estratégia contra a retirada do
direito à aposentadoria digna.
“Antes, os sindicatos farão consulta
aos trabalhadores. A estratégia de
mobilização será construída com
participação da base”, afirma
Vagner Freitas, presidente da CUT.
O modelo brasileiro atual de
Previdência pública é financiado
por um tripé formado por
contribuições do governo,
empregados e empregadores. O
sistema garante saúde, assistência
social e aposentadorias e pensões
à todos. “Não podemos permitir
sem enfrentamento que todo um
instrumento de previdência
p ú b l i c a e a s s i s tê n c i a s o c i a l
conquistado há 30 anos seja
jogado fora por um governo que
quer transformá-lo em
capitalização, no qual o
trabalhador só receberá de pensão
por aquilo que conseguiu poupar
ao longo da vida. Esse modelo
deixará na miséria aqueles que não
conseguiram poupar porque

receberam salários baixos ou não
tinham emprego. O governo está
propondo acabar com o conceito
de previdência social, semelhante
ao dos países desenvolvidos, e que
nós defendemos”, alerta Ronaldo
Ferreira Ramos, Presidente do
Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região-MS.
SISTEMA NÃO ESTÁ QUEBRADO
O ex-ministro da Previdência
Carlos Gabas rebate o argumento
que o sistema previdenciário está
quebrado e lembra que
previdência urbana era
superavitária até 2015. Se há
atividade econômica, há emprego.
Q uando a cr ise se agravou,
aumentou o desemprego e caiu a
arrecadação. O problema não é
estrutural ele defende a reforma do
sistema modificando as fontes de
financiamento do sistema atual
por meio de reforma tributária; fim
das isenções fiscais concedidas a
empresas; combate à sonegação
de impostos; e cobrar os grandes
devedores.

PLR é uma conquista e 2ª parcela está chegando!
Após anos de muita luta dos
bancários a categoria conquistou
esse beneficio e foi uma das
primeiras a ter participação nos
lucros, a partir da Convenção
Coletiva de Trabalho de 1995.
Nada mais justo que os
trabalhadores do ramo financeiro
receb am o qu anto antes n o
resultado que ajudou os bancos a
conquistar.
A data-limite para pagamento
da PLR é até 1º de março, mas os

banqueiros têm plenas condições
de pagar os trabalhadores antes
desse prazo máximo, por isso o
movimento sindical tem cobrado os
bancos para que possam antecipar
o pagamento.
No último acordo o Comando
Nacional dos Bancários travou uma
batalha com a Fenaban para
conseguir incluir as grávidas e
licenciados no pagamento. Os
bancos queriam que o pagamento
fosse proporcional ao período
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trabalho, essa é outra conquistado
a c i m a d o p re v i s to p e l a Le i .
Ta m b é m fo i m a n t i d o o
recebimento em duas vezes, o que
na Reforma Trabalhista está
previsto em três vezes.
O direito à PLR foi aprimorado
durante a Campanha Salarial de
2007, quando foi garantido o valor
adicional ao benefício. Em 2013, foi
c o n q u i s t a d o o u t r o a v a n ç o,
quando as bancárias e os
bancários passaram a ter direito à

PLR sem desconto do imposto de
renda para determinados valores
e, a partir destes, descontos
progressivos.
Como o acordo da categoria é
de dois anos, já podemos saber
quando deve ser feito o
pagamento da PLR referente ao
exercício 2019.
A Convenção estabelece que
até 20/9/2019 seja paga a
antecipação e a segunda parcela
até 3/3/2020.

www.facebook.com/bancariosms

