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Bancários se unem contra o
desmonte do Banco do Brasil

Diante dos insistentes ataques
do governo Temer às empresas
públicas, o movimento sindical
bancário de todo o país realizou no
dia 19 de janeiro atos nas agências
para alertar sobre o desmonte do
Banco do Brasil. Em Dourados,
dirigentes sindicais entregaram

uma carta aberta aos funcionários
e à população.
Há cerca de um ano, o banco
fechou mais de 500 agências e
transformou outras 400 em postos
de atendimento, além de cortar
quase 10 mil postos de trabalho.
Agora, no início de 2018, o BB

anuncia uma nova reestruturação,
com fechamento de várias
unidades e corte de 1.200 caixas
nas agências.
A reestruturação
implementada precariza o
atendimento ao cliente e aumenta
a sobrecarga dos funcionários.
Com as mudanças que retiram
cargos, muitos empregados são
obrigados a assumir funções com
salários reduzidos.
O movimento sindical está em
constante negociação com o
banco para cobrar a solução de
problemas decorrentes da
reestruturação, para reverter
perdas e impedir que direitos
sejam retirados.

Poder de compra do
brasileiro prejudicado

O valor de R$ 954,00 do salário
mínimo reajustado em 2018, abaixo
do índice da inflação, não recompõe
o poder de compra do brasileiro que
s o f r e p a r a c o m p r a r p ro d u t o s
essenciais para a sobrevivência,
diante da agenda neoliberal do
governo.
Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Dieese),
que recomenda a revisão do reajuste
de 1,81% do salário mínimo, já que o
INPC calculado pelo IBGE foi de
2,07%. Vale destacar que o salário
mínimo é referência para a
remuneração de 48 milhões de
brasileiros. A pesquisa destaca a
importância da política de
valorização do mínimo, adotada em
2003 e que possibilitou ganho real de
77% até 2016. O aumento conferiu
dignidade ao trabalhador, ajudando
a retirar milhões de pessoas da
pobreza.

Jurídico do Sindicato reverte demissão de funcionário do BB
Em mais uma vitória do
Sindicato, através de seu
Departamento Jurídico, contra a
injustiça das instituições financeira
praticadas contra seus
trabalhadores.
Trata-se da reintegração de um
bancário demitido de forma
arbitrária pelo banco. O bancário
foi demitido arbitrariamente sem
ter direito ao devido processo legal
e ampla defesa no processo
administrativo.
Desta forma, a ação trabalhista
foi proposta tendo como
fundamento do trabalho feito e

executado sem nenhuma falha,
nunca recebeu qualquer tipo
advertência.
O funcionário contou com
assessoria e acompanhamento do
Departamento Jurídico do
Sindicato, de forma eficiente e
totalmente gratuita. Na decisão a
MM Juíza da Vara do Trabalho de
N ova An d ra d i n a , re f u to u o s
argumentos do banco de pratica
d e f a l t a grave p o r p a r te d o
bancário e determinou a imediata
reintegração ao quadro de
funcionário bem como o
pagamento dos salario atrasados e
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restabelecimento de todos os
benefícios que já recebia, sob pena
de multa diária.
O beneficiário da ação
ressaltou que é primordial que os
os bancários se conscientizem da
importância de ser sindicalizado, e
procurar o sindicato sempre que
tiver seus direitos ameaçados.
A garantia dos direitos das
bancárias e dos bancários é uma
das lutas fundamentais do
Sindicato. Por isso, é importante
que a categoria esteja unida e
mobilizada, participando das
atividades e se associando ao

sindicato. Nesta luta, o
Depar tamento Jurídico é um
importante instrumento de defesa
dos direitos dos trabalhadores,
disponível gratuitamente aos
bancários sindicalizados, ressaltou.
O presidente do Sindicato dos
Bancários de Dourados, Ronaldo
Fe r re i r a R a m o s l e m b r a q u e,
bancário sindicalizado é bancário
protegido contra injustiças
cometidas pelos banqueiros
p o r q u e q u a n d o p r e c i s a r, o
funcionário que é sindicalizado
sempre pode contar com os
serviços do departamento jurídico.

www.facebook.com/bancariosms
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Empregados da Caixa protestam
contra desmonte da empresa

Os empregados da Caixa
Econômica Federal realizaram no
dia 12/1, um protesto contra as
arbitrariedades da atual direção da
empresa, que ataca os direitos dos
bancários e promove uma
reestruturação para atender ao
projeto privatista do governo
Michel Temer.
A atividade fez parte de uma
mobilização nacional da categoria,
no último dia 12 de janeiro em que
foram comemorados os 157 anos
do banco.
A Caixa tem um papel
fundamental na sociedade, através
de projetos de habitação popular,

programas sociais e no
desenvolvimento econômico do
país.
O governo tem feito de tudo
para acabar com esse papel social
da Caixa e de todos os bancos
públicos, através da verticalização.
Os bancários criticaram a chamada
verticalização, medida unilateral
que aumenta ainda mais as metas,
a sobrecarga de trabalho e a
pressão sobre os funcionários,
inclusive com ameaças de
descomissionamentos. A medida
gera incertezas em relação às
transferências de empregados
para outras unidades. Gestores

poderão ter de assumir as carteiras
de clientes de gerentes de Pessoa
Jurídica (PJ), cujo encarteiramento
é ainda mais difícil com as novas
regras criadas para o Bônus Caixa,
programa que, ao contrário da PLR
e da PLR Social, discrimina a
maioria dos trabalhadores na
distribuição dos resultados do
banco.
A Caixa está adotando práticas
de mercado, que já existem no
setor privado. Para alcançar as
metas e receber o bônus muitos
gerentes vão acabar aumentando
a pressão sobre os demais
trabalhadores. A medida visa
claramente dividir o
funcionalismo.
Em Dourados os diretores do
Sindicato distribuiram em todas as
agências aos funcionários e
clientes, um material denunciando
as manobras alinhadas pelo
governo Temer.

Bancários definem calendário para 2018

Jornal

Os bancários terão um ano de
muita mobilização e até a
campanha salarial, cujo data base
da categoria é 1º de setembro,
muitos debates estão
programados.
Por isso, o Comando Nacional
se reuniu no dia 25/1 para definir o
calendário de atividades dos
bancários para 2018.
Antes de ajustar o calendário e
como não podia deixar de ser, os
bancários analisaram a
condenação, em segunda
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instância, de Lula. O entendimento
é de que a decisão visa única e
exclusivamente inviabilizar a
candidatura do ex-presidente e
impedir a retomada das políticas
voltadas para a redução das
desigualdades sociais e
desconcentração da riqueza.
O Comando Nacional também
vai tentar antecipar as negociações
c o m a Fe n a b a n ( Fe d e r a ç ã o
Nacional dos Bancos). Mas antes, a
categoria define o que deve ser
prioridade nos encontros regionais

e nacionais.
As conferências regionais e
estaduais devem acontecer entre
13 e 20 de maio. Entre 18 e 20 de
maio tem o Encontro do BNB e
BASA.
Dias 7 e 8 de junho ocorrem o
Encontro dos Bancos Privados, o
Conecef e o CNFBB. Logo depois, 9
e 10 de junho, está marcada a 20ª
Conferência Nacional dos
Bancários. O Encontro dos
Financiários é um pouco antes, de
4 a 6 de maio.

Governo ataca mais
uma vez direito dos
trabalhadores e limita
tempo de afastamento
Depois de cancelar benefícios
de centenas de milhares de
trabalhadores acidentados ou
adoecidos, o governo agora
promulga a portaria que limita
tempo de afastamento pago pelo
INSS para 2 meses; enquanto isso,
grandes devedores continuam
impunes e empresas seguem
favorecidas por desonerações
tributárias.
Com a medida, o trabalhador
tem data fixa para se recuperar:
apenas 60 dias. No entanto, com a
atual rotina de trabalho, muitas
vezes com pressão, assédio e
jornada extensiva, as doenças
ocupacionais são cada vez mais
sérias, sobretudo as de cunho
psicológico. Fazer um tratamento
em dois meses é quase impossível.
A categoria bancária já
conhece bem isso, uma vez que é
uma das que mais se afastam das
atividades por problemas
psicológicos, decorrentes da rotina
massacrante nas agências e a
cobrança por metas inatingíveis,
além da Ler/Dort.
Por tudo isso, é comum que o
bancário afastado ingresse com
pedido de prorrogação.
A por taria libera ainda o
trabalhador e a trabalhadora de
retornar às atividades laborais sem
precisar passar por perícia, ou seja,
se a empresa ligar e solicitar, o
funcionário terá de retornar, ao
trabalho mesmo sem liberação do
médico.
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Brasil fecha 328 mil vagas de emprego Funcef em risco
em dezembro e encerra 2017 negativo

O Brasil encerrou 2017 com
mais demissões do que
contratações, segundo dados do
Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados)
que serão divulgados pelo governo
nos próximos dias.
Em dezembro, o saldo de
emprego formal ficou negativo em
328.539 vagas.
Com o fechamento desses

postos de trabalho, o ano de 2017
acumula um resultado negativo de
28 mil vagas, de acordo com
relatório produzido pelo Ministério
d o Tr a b a l h o. D e j a n e i r o a
novembro, o Caged acumulava um
saldo positivo de 299.635, segundo
dados ajustados.
O resultado negativo,
contudo, frustra a expectativa do
governo de divulgar o aumento de

vagas de trabalho formal no
mesmo ano em que a reforma
trabalhista entrou em vigor.
Mesmo assim o governo
insiste em nomear a deputada
federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) que
foi impedida judicialmente de
tomar posse por já ter sido
condenada na Justiça do Trabalho
por violação de direitos
trabalhistas.
Na Câmara Federal, Cristiane
B r a s i l e s t á e m s e u p r i m e i ro
mandato. Nos últimos dois anos, ela
votou favoravelmente às
propostas do governo, incluindo o
Teto dos Gastos Públicos, a reforma
trabalhista e a terceirização para as
atividades-fim. A deputada
também se posicionou a favor de
Te m e r n a v o t a ç ã o d a s d u a s
denúncias criminais apresentadas
contra ele pelo Ministério Público
Federal.

Os participantes da Funcef
têm mais um motivo para ficar
atentos. A Fundação estuda colocar
em prática uma nova metodologia
para contabilizar o contencioso. De
interesse da Caixa, a medida visa
reduzir a contabilização do déficit a
curto prazo sem que o risco seja
efetivamente atenuado, ação que
pode impactar na sustentabilidade
dos planos no futuro.
A intenção é alterar a lógica de
caracterização do que é
identificado como uma ação
judicial de perda provável, cujo
valor é provisionado, e de perda
possí vel, avaliada em 50%.
Os representantes dos
empregados querem que a
metodologia seja discutida com os
participantes. A perda de ações
sem que a quantia tenha sido
provisionada anteriormente pode
resultar na falta de recursos para o
pagamento. Para ficar claro, o
passivo trabalhista que a Caixa
empurra para os participantes
cresce. Pelo cálculo de perda
provável, o passivo já ultrapassa os
R$ 2,6 bilhões e da perda possível
chega a R$ 15,3 bilhões.

Violência doméstica: A cada dia, 18 meninas são estupradas no Brasil
Embora os numeros não
sejam revelados pela grande midia
nacional, os casos de estupro de
meninas que nem completaram 12
anos é grande no Brasil.
Segundo dados da Vigilância
Contínua de Violência Doméstica,
Sexual e outras Violências
Interpessoais e Auto-provocadas e
o Sistema de Informação de
Agravos de Notificação
( Viva/Sinan), do Ministério da
Saúdeno ano de 2015 foram
registrados 162.575 casos de
violência contra a mulher. Desse
total, 17.871 (10,99%) são estupros,
dos quais 6.706 (37,52%) em

meninas de 0 a 12 anos. É como se
5 5 8 d e s s a s c r i a n ç a s fo s s e m
estupradas todo mês, 18 por dia.
A análise comparada dos
dados Sinan com o Sistema de
Nascidos Vivos (Sinasc) de mães até
13 anos, no período de 2011 a
2015, mostra notificação de 32.809
estupros que culminaram em
gravidez. Ou seja, uma estimativa
de 15 meninas dessa mesma faixa
etária sendo violentadas todos os
dias. Em 45% dos casos, as
ocorrências são repetidas, e são
comuns os casos praticados dentro
da própria casa.
As mesmas fontes do

Ministério da Saúde mostram que,
no período, das meninas de 10 a 14
anos que engravidaram e se
tornaram mães, houve notificação
de estupro em 3.266 casos.
Não bastasse a violência
desse tipo de agressão, que causa
danos físicos e psicológicos nas
vítimas que em muitos casos mal
chegaram à adolescência, o
estupro de criança e adolescente
i n t e r f e r e n a g e s t a ç ã o, t r a z
complicações no par to e no
nascimento. Uma interferência e
tanto na saúde materno-infantil.
D esse total de gravidez
precoce, 21,8% terminam em

parto prematuro, em grande parte
do tipo cesariana, com todos os
riscos associados. Em 53,4% dos
c a s o s, o p ré - n a t a l c o m e ç o u
tardiamente e, em 17,4%, os bebês
nasceram com baixo peso.
Outro número alarmante é
que boa parte das violências
sexuais ocorrem nos ambientes
familiares e são praticadas nas
residências das vítimas e por
pessoas que deveriam protegê-las,
como pais, padrastos, padrinhos,
entre outros. Em razão da violência
ocorrer em ambiente doméstico e
da impunidade é que as situações
se tornam repetitivas e reiteradas.
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Mesmo com lucro em ascensão, Santander continua demitindo

O lucro apurado nos nove
primeiros meses de 2017 foi de R$
7,2 bilhões com um resultado
34,6% maior do que o registrado
no mesmo período do ano
anterior. Mesmo apresentando
resultado expressivo, o banco
continua reduzindo seu quadro
de funcionários no país: em doze
meses (setembro de 2016 a
setembro de 2017) eliminou 1.392
postos de trabalho, totalizando

46.632 funcionários no terceiro
trimestres de 2017.
Além disso o banco não mede
as consequencias quando se trata
de injustiça com o trabalhador, em
Dourados um funcionário
portador de necessidades
especiais e que sempre dedicou a
instituição foi demitido
sumariamente pelo banco que
aplica uma política perversa de
recursos humanos ao demitir

apenas pelo números.
Po r o u t ro l a d o o b a n co
continua liderando o ranking de
mau atendimento e reclamações
de clientes, os números foram
elaborados pelo Banco Central do
Brasil e que mostram que o índice
de reclamações no quarto
trimestre de 2017 continua em
alta.
Segundo levantamento do
Banco Central, o banco espanhol

lidera o ranking de reclamações
com um índice de 42,87%.
Foram 110 tipos diferentes de
reclamações contra o
conglomerado Santander. As cinco
com maior número de reclamações
foram: 776 queixas contra
“Irregularidades relativas a
integridade, conabilidade,
segurança, sigilo ou legitimidade
das operações e serviços
disponibilizados em internet
banking”; 625 contra “Terminais
eletrônicos e internet”; 501 contra “
Insatisfação com o atendimento
prestado pelo SAC ou Central de
Relacionamento”; 384 contra
“Oferta ou prestação de
informação a respeito de produtos
e serviços de forma inadequada”; e
376 contra “Insatisfação com a
resposta recebida da instituição
nanceira referente à reclamação
registrada no Banco Central”

Julgamento foi contra os trabalhadores brasileiros
Não existe nação sem
democracia. Não existem direitos
fora do ambiente democrático. É
somente numa sociedade
democrática que o país avança
para todos. Os últimos quase dois
anos pós-golpe tornaram a colocar
o Brasil na condição de refém do
capital, desigual entre os mais
desiguais. Usando o combate à
corrupção que nunca fizeram,
forças conservadoras do Poder
Judiciário, com o apoio da mídia
comercial, implantam pouco a
pouco o projeto que foi derrotado
nas urnas.
Esse retrocesso acabou com
direitos trabalhistas, colocou em
risco a aposentadoria pública,
tornou novamente escassos os

empregos, enfraquece bancos e
outras instituições públicas para
justificar sua privatização.
O que se quer, quando se
compromete o direito ao voto de
milhões de brasileiros com um
julgamento questionado por
juristas de todo o mundo, é uma
nação de joelhos, vendida.
Provedora de mão de obra barata e
desorganizada pronta a aceitar
migalhas em troca de algum
trabalho ainda que intermitente,
t e m p o r á r i o, t e rc e i r i z a d o o u
análogo à escravidão. Um povo
que trabalhe até morrer, sem gozar
do descanso devido àqueles que,
ainda jovens, precisaram conciliar
estudo e jornadas exaustivas para
ganhar a vida.
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Enquanto isso, se refestelam
aqueles que reclamavam dos
aeroportos cheios, dos direitos
para as domésticas, da alegria das
famílias que viram suas primeiras
gerações em séculos chegarem às
universidades.
A democracia e as leis
brasileiras também estão sendo
golpeadas, por juízes que
condenam sem provas. Defender o
que nos resta do direito de
participação é tudo que temos. É
mais que nunca primordial
participar dos sindicatos, das
entidades representativas, da
mobilização contra o Estado de
Exceção no qual, aos poucos,
estamos sendo encarcerados.
Fora da democracia o Brasil

está se desfazendo. Nosso país,
que já chegou a mirar o patamar
de quinta potência mundial,
despenca tanto no que se refere à
riqueza da nação, como sob os
olhos da opinião pública mundial.
Um país que viu nascer o século 21
respeitado no mundo todo por
sua capacidade de crescer
incluindo cidadãos e acabando
com a miséria, agora virou chacota
internacional.
Permaneceremos ao lado dos
trabalhadores e na luta para trazer
de volta o Brasil democrático,
soberano e justo, para todos. Não
dá para aceitar nenhum direito a
menos. Somos milhões e
podemos virar esse jogo: a chave
está na participação popular.
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