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Governo prepara mais um fatiamento da Caixa

O governo Bolsonaro anunciou, no início 
deste ano, mais uma ação que aprofundará o 
encolhimento da Caixa Econômica Federal. 
Desta vez está prevista a abertura de 
capital da Caixa Seguridade, divisão de 
seguros da empresa. 
Parte dos recursos obtidos com o IPO da 
Caixa Seguridade deverá ser utilizado 

Um aditivo à convenção coletiva da 
categoria garante que as regras atuais de 
jornada de trabalho serão mantidas até o 
fim deste ano.

As alterações estão previstas na MP 905, 
que aumenta a jornada dos bancários 
e libera o trabalho aos sábados. Essas 
medidas, no entanto, não terão validade 
até dezembro de 2020.

para a CEF amortizar sua dívida com 
o Tesouro Nacional no âmbito dos 
chamados instrumentos híbridos de 
capital e dívida (IHCD)”.
Porém, “esses recursos não são dívida, 
são investimentos do Estado direcionados 
para a empresa pública, o que permitiu 
que a Caixa realizasse mais negócios e 
concedesse mais crédito para a população 
a fim de fomentar a economia”, diz a 
dirigente sindical e funcionária da Caixa, 
Vivian de Sá.
Na Caixa, o Índice de Basileia (volume de 
capital próprio que os bancos precisam 
preservar para se manterem estáveis em 
casos de crises financeiras) passou de 13,3%, 
em 2011, para 20,1%, no terceiro trimestre 
de 2019, “comprovando a não necessidade 
de pagar o IHCD agora”, afirma outro 
dirigente sindical, Dionísio Reis.

Acordo garante agências fechadas aos 
sábados até final deste ano



Estamos iniciando mais um ano, o último 
da segunda década do primeiro século do 
terceiro milênio. Não há notícia de período 
tão truculento e autoritário como o que 
estamos vivendo agora. 
Diante de tantos desafi os que teremos que 
enfrentar é salutar que façamos algumas 
refl exões a partir das experiências do 
passado para encararmos o presente com 
coragem e fazermos a diferença no futuro. 
Uma questão que se coloca é como os 
sindicatos se comportarão diante de 
tantos retrocessos postos para a classe 
trabalhadora? Ele [sindicato] empreende, 
organiza e constrói uma rede de prováveis 
fatores que interferem diretamente na luta 
entre capital e trabalho.
A reforma trabalhista trouxe um apelo 
emocional tão forte que, infelizmente os 
próprios trabalhadores a defenderam como 
se não fossem eles os mais prejudicados. Sob 
a alegação de que a legislação trabalhista 
é desatualizada foi desencadeada uma 
desconstrução de tudo quanto já havia sido 
obtido ao longo dos últimos anos. 
Por exemplo: A ideia de permitir o trabalho 
dos bancários aos sábados é uma estratégia 
de perseguição ao movimento sindical, e ao 
sindicato especialmente, que é o legitimo 
mediador das relações trabalhistas para evitar 
confl itos entre o capital e o trabalho. Nas 
palavras do negociador dos banqueiros, em 
torno de 60.000 caixas bancários têm salários 
e jornada de trabalho diferenciados dos mais 

de 1 milhão de caixas de outras atividades 
econômicas. Em verdade, querem retirar 
direitos dos bancários em vez de melhorar 
as condições dos outros trabalhadores.
Direitos que a classe operária conquistou 
com muita luta e sacrifícios foram extintos. 
Como salienta Laura de Carvalho, joga-se 
fora a água suja do banho e juntos também 
a banheira e o bebê. 
Queremos chamar a atenção para o fato 
de que o movimento dos trabalhadores 
confi gura o elemento chave na solução dos 
confl itos quando se tenta formular uma 
proposta baseada nas conseqüências de 
uma sociedade de mercado, com forte apelo 
capitalista, que incita a luta de classes com 
inserções de apropriação do espaço. 
Trabalhadores e patrões são os atores neste 
palco, que produzem convivências em 
diversas escalas e cujas cenas se transformam 
em relações que necessitam de regras bem 
defi nidas, a fi m de se evitar a imposição de 
poder sobre quem é mais fraco nesta relação.
É preciso, agora mais do que nunca, 
encontrar um caminho que seja construtivo 
e não desconstrutivo. E este caminho só 
será pavimentado com a sobrevivência 
dos sindicatos, que são os mediadores por 
excelência nas relações trabalhistas.
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Geraldo Lourenço de Sena Filho
Diretor Jurídico – Sintraf-GV

Reajuste da aposentadoria fi ca em 4,48%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC), usado como referência para o reajuste 
dos benefícios previdenciários, fi cou em 4,48% 
em 2019. Com isso, o teto do INSS passou de 
R$ 5.839,45 para R$ 6.101,06 em 2020.
O aumento, de 4,48%,  foi um pouco maior que 
o do salário mínimo em 2020, que teve reajuste 
de 4,10% e passou de R$ 998 para R$ 1.045.
Este é o terceiro ano consecutivo que 
aposentados e pensionistas que recebem 
acima de 1 salário mínimo têm aumento 
acima do salário mínimo, após uma sequência 
de 19 anos de percentuais inferiores.



Eleição Cassi

BB alerta sobre aposentadoria

Convênio Wizard

Poupança não tem ganho real em 2019

Santander eleva limite de fi nanciamento 
para 90% do valor do imóvel

A Cassi vai eleger os novos membros da 
Diretoria Executiva e dos conselhos Fiscal e 
Deliberativo para o quadriênio 2020/2024. A 
inscrição das chapas ocorreu entre os dias 13 
e 31 de janeiro e a eleição está programada 
para o período de 16 a 27 de março.

O Banco do Brasil emitiu comunicado 
interno para informar que, com as mudanças 
de transição na previdência (Emenda 
Constitucional 103), todos os funcionários 
que solicitaram aposentadoria a partir 
de 13/11/2019, devem também solicitar 
desligamento do banco.

Segundo a instituição, a IN 380, que trata da 
aposentadoria dos funcionários, foi ajustada 
para se adequar às novas normas vigentes.
Mais informações podem ser obtidas no 
departamento pessoal do Banco do Brasil (GEPES).

A Wizard disponibilizará aos colaboradores, 
conveniados e dependentes do 
Sindicato, descontos fi xos de 30% no 
valor das mensalidades, mais 20% para 
os pagamentos realizados até a data do 
vencimento, em todas as modalidades de 
cursos oferecidos para inglês e espanhol 
em sua unidade em Governador Valadares.
Endereço: Rua: Dom Pedro II nº195 Centro 
Goval/MG

O rendimento da caderneta de poupança, 
o ano passado, praticamente empatou com 
a infl ação. A perda acumulada foi de 0,05%, 
quando descontada a alta generalizada dos 
preços no país, segundo a provedora de 
soluções fi nanceiras Economatica. A última 
vez que isso havia acontecido foi em 2015.

A infl ação ofi cial do país, medida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
fi cou em 4,31% no ano passado, conforme 
divulgou o Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE) no início deste ano.

Os números valem para a chamada “nova 
poupança”, ou seja, para os depósitos feitos a 
partir de 3 de maio de 2012. Desde essa data, 
toda vez que a taxa básica de juros (Selic) fi ca 
abaixo de 8,5%, a poupança passa a render 
70% da Selic, mais a Taxa Referencial (TR) – e 
não mais 0,5% ao mês mais a TR.

Os depósitos feitos anteriormente, porém, 
continuam rendendo 0,5% ao mês mais a TR. 
É a chamada “poupança velha”.

O banco Santander iniciou 2020 com 
novidades, anunciando que elevou de 80% 
para 90% o limite de fi nanciamento do 
vaalor de imóveis residenciais. Desta forma, 
a entrada mínima para comprar um imóvel 
fi nanciado pelo banco caiu de 20% para 10% 
do valor total. A regra é válida para imóveis 
novos e usados, porém, fi cam de fora os 
imóveis comerciais.

O aumento do limite só é válido para os 
contratos do Sistema de Amortização 
Constante (SAC), categoria em que o valor 
das parcelas diminui ao longo do tempo. 
Além disso, o  Santander também defi niu que 
o limite de 90% é somente para aquisições de 
imóveis que estão enquadrados no Sistema 
Financeiro da Habitação (SFH).
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Cleidiane Cristina Rodrigues Silva
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