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O Encontro Nacional dos Bancários, realizado no dia 10 de maio, de forma mista, virtual os dirigentes debateram, assuntos diversos que contemplaram desde cláusulas econômicas,
como assuntos voltados à saúde do trabalhador, ambiente de trabalho e outras garantias. Decidiu que neste ano a categoria vai reivindicar reajuste dos salários com base no INPC do período
(setembro/2021 a agosto/2022), mais 5% de aumento real. Já para o tíquete refeição, 13ª cesta alimentação e auxílio babá, a reivindicação é de reajuste pelo INPC mais 12% de ganho real.
A entrega da pauta de reivindicações da categoria bancária será entregue oportunamente.
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LUCRO DE R$ 7 BI E DEMISSÕES

BANCO DO BRASIL ATERRORIZA
FUNCIONÁRIOS DA PSO

O Bradesco obteve lucro líquido contábil de R$ 7,009
bilhões no primeiro trimestre deste ano. Alta de 13,9%
na comparação com o mesmo período do ano passado, quando os ganhos foram de R$ 6,153 bilhões. Nada
a reclamar, mas a política perversa do segundo maior
banco do país impera. O lucro líquido recorrente, que
desconsidera efeitos extraordinários, também foi surpreendente de janeiro a março - R$ 6,821 bilhões. Somente de receita com prestação de serviços a empresa
arrecadou R$ 8,6 bilhões, crescimento de 6,7% em 12
meses. A margem com clientes chegou a R$ 15,8 bilhões. Um avanço de 19,6% em um ano e de 7% no
trimestre. Outro indicador da lucratividade, o retorno
sobre o patrimônio líquido do Bradesco, foi de 18%
no primeiro trimestre. Os bons resultados não impedem que a política de cortes seja colocada em prática.
Em 2021 foram 448 agências fechadas e 2.301 dispensas. Além de aumentar o lucro graça aos esforços dos
bancários, o Bradesco atingiu 74,8 milhões na base de
clientes totais, sendo 37 milhões correntistas. Mesmo
assim, a cobrança de metas é altíssima e o risco de demissão é latente no banco.

As metas impostas pelo Banco do Brasil causam um
verdadeiro terror aos funcionários da PSO. As Plataformas de Suporte Operacionais agregam os caixas
e a tesouraria das agências e funcionam em cidades
com cinco ou mais agências. Denúncias apontam
que a empresa tem orientado os funcionários a reduzirem o número de autenticações. Para isso, têm
de ficar nas salas do autoatendimento, fazendo trabalho de convencimento dos clientes. Uma política
desumana, que acaba com o trabalho dos próprios
bancários. O BB precisa respeitar os bancários, que
estão sobrecarregados e sofrem com a cobrança excessiva de metas, destaca o presidente do Sindicato
dos Bancários da Bahia, Augusto Vasconcelos. Daí
a importância da participação de todos nos debates.
Tem mais absurdo. Os GEMODs estão extremamente exaustos com o Conexão. Precisam dar conta
de esteira digital, resgate de DJO, arquivo zero, suprimento de numerário, compensação até as 9h30,
abertura de chamados, e, obviamente, as vendas.
No caso da esteira digital, que é a conferência de
documentos de contas abertas pela internet, exige-se como meta 25 contas por funcionário. A gestão
é realmente adoecedora.
Fonte: Seeb/Baiha

ÀS CUSTAS DA SOBRECARGA E ADOECIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS,
SANTANDER LUCRA R$ 4 BI NO 1º TRIMESTRE DE 2022
O Santander Brasil fechou o primeiro trimestre de 2022 com lucro
líquido gerencial de R$ 4,005 bilhões representando alta de 1,3%
em relação ao mesmo período de 2021 e de 3,2% em relação ao
quarto trimestre do ano passado. “Observa-se um expressivo crescimento no lucro do Santander nos últimos períodos. Infelizmente,
este crescimento tem tido como reflexo a sobrecarga de trabalho e
o adoecimento dos colegas sobre as metas abusivas impostas pelo
banco espanhol. O Santander muitas vezes demite trabalhadores
que dedicaram décadas de suas vidas ao banco, chegando inclusive ao seu limite do adoecimento”, comenta Luiz Cassemiro, secretário-executivo do Sindicato dos Bancários de
Porto Alegre e Região e empregado do Santander. O banco espanhol divulgou que a holding encerrou o primeiro
trimestre de 2022 com 49.090 empregados, com abertura de 4.284 postos de trabalho em doze meses. Por outro
lado, foram fechadas 332 agências e 100 PAB’s (postos de atendimentos bancários) no período. O Santander faz um
desserviço social, aumentando o índice de desempregados no país e disfarçando a situação com a terceirização: “O
banco espanhol tem fechado agências e postos de atendimento, o que tem gerado dificuldades para seus clientes. O
número de trabalhadores apresentado no balanço não reflete a realidade, quando o Santander mascara com a terceirização”. O resultado obtido na unidade brasileira do banco representou 24,7% do lucro recorrente global, que foi
de € 2, 543 bilhões, este último, com alta de 58% em doze meses. Apesar do descaso do banco com os funcionários
brasileiros, são eles os responsáveis por cerca de 30% do lucro mundial do conglomerado.
Fonte: SindBancários POA e Região
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MP 1113: ATENÇÃO ÀS NOVAS REGRAS PARA REQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS NO INSS
O governo federal editou, no dia 20 de abril, a Medida
Provisória 1113, que altera a lei de benefícios da Previdência Social (8.213/1991) e a lei que institui o Programa de Especial de Análise e Revisão de Benefícios
(13.846/2019).
SUBSTITUIÇÃO DA PERÍCIA PELA AVALIAÇÃO DOCUMENTAL NA ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
A MP se propõe a alterar a concessão do auxílio por
incapacidade temporária (B-31 ou B-91). Para estes benefícios, o texto determina substituição da perícia presencial pela análise de laudos documentais. Este modelo já foi adotado em 2020 e 2021, quando as agências do INSS ficaram fechadas por causa da pandemia de
covid-19.
REGRAS DA MP 1113 VALENDO
A MP 1113 passou a ter vigência a partir da sua publicação no Diário Oficial, em 20 de abril, e está em análise do Congresso Nacional, onde terá um prazo de até 120 dias até que seja convertida em lei ou arquivada.
A requisição dos benefícios deve ser feita via site, ou por meio do aplicativo Meu INSS. Antes de solicitar o
benefício, tenham em mãos os seguintes documentos (mas podem ser necessários outros, já que o governo
ainda não divulgou as regras):
* Documentos pessoais: RG, CPF, CNH;
* Comprovante de residência;
* Carteira de trabalho (Carteira de Trabalho e Previdência Social);
* Declaração do Último Dia Trabalhado (DUT), o bancário deve pedir este documento ao banco com o máximo de antecedência, porque muitas vezes o RH pode demorar para entregá-lo;
Atestado médico com data, CID (Classificação Internacional de Doenças) e o período que o médico entende
necessário para o afastamento e recuperação do paciente;
* Laudos e exames que comprovam a doença, ideal que os laudos sejam detalhados e descritivos quanto à
doença, tratamentos realizados, medicação receitada e eventuais cirurgias realizadas;
* CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho).
IMPORTANTE APRESENTAR DOCUMENTOS CORRETOS E LEGÍVEIS
Tendo em vista que a MP substituiu a perícia por avaliação documental, é muito importante que o requerimento do benefício seja feito por meio da apresentação de documentos corretos. Por exemplo: não adianta
encaminhar atestado médico sem data ou CID. Verifique também se os documentos a serem encaminhados
são todos legíveis.
DOCUMENTAÇÃO INCORRETA PODE RESULTAR EM ARQUIVAMENTO DE REQUERIMENTO DE AUXÍLIO
A instrução normativa 128 do INSS, editada em 28 de março de 2022, determina que será arquivado o pedido
de benefício requerido com a documentação incorreta ou ausente, caso o órgão não solicite nova documentação, isto é, a Carta de Exigência.
Fonte: O Povo

ITAÚ ANUNCIA PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA
COMPENSAÇÃO DE HORAS NEGATIVAS

Ficou acertada a prorrogação do prazo para compensação das horas negativas por mais seis
meses a partir de 1º de setembro, com data prevista para término em 1º de março de 2023.
A extensão do prazo faz com que os trabalhadores consigam compensar o saldo de horas
negativas com o limite de duas horas diárias. É importante lembrar que o acordo de banco de
horas foi negociado com o movimento sindical e foi criado para garantir que os trabalhadores
possam compensar as horas negativas decorrente da pandemia do corona vírus.
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ANIVERSARIANTES DE MAIO

Nome 		

Sinésio Vilaca Filho
Rafles Soares Lucio
Eva Camila Máximo Mendes
Vanessa Rubiane da Silva
Reginaldo Emídio de Almeida
Jackson Bueno dos Santos
Fernando Cesar de Manaces
Renata Ferreira de Freitas
Rogério Morais Rodrigues
Lucas Murta Botelho
Izabel Guedes Franca
Idmar Lemos Rodrigues
Felipe Caldeira Queiroz
Aelson Quixada Vieira Junior
Patrícia Gonçalves Silveira
Alice Augusta Fonseca Leite
Ângela Ferreira dos Santos
Bruna Carolina Rosado Costa
Maria de Lourdes C. Assis
Ângela Alves da Silva
Meirilane Gomes Vieira
Werenna de Andrade de Albuquerque
Wanessa Coelho Moreira Costa
Claudiane Ribeiro Amaral
Adalberto Pereira da Silva
Marco Antônio Teixeira Valadares
Luiz Antônio Dias Bastos Junior
Luan Cosme Miranda
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Caixa
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Caixa
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Brasil
Caixa
Brasil
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Brasil
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Bradesco
Santander
Brasil
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Bradesco
Caixa
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Itaú
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12
12
13
14
14
14
15
15
15
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Nome 		

Marcela Kyscila Bisi Ferreira
Fernando de Oliveira Nazareth Junior
Thaís Ferreira do Nascimento
Denise Lage Cabral Rocha
Iara Gomes Oliveira
Cândida Meire dos Santos
Saul Cordeiro Martins
Emilson Guimarães da Silva Jr
Jânio Araújo Pereira
Manoel Rocha Gomes Neto
Nathalia Lima Pereira Vitoi
Michele Viana Morais
Guilherme Jose Xavier Justino
Michely Soares da Silva
Laylla Andreza Magalhães Duarte
Silvana Oliveira Figueiredo Souza
Rômulo Rodrigues Coura
Bruno Coelho Murta
Anapaula Alves da Silva
Lívia Kíssela de Souza
José Nunes de Almeida
Mércia Pires Souza

Banco

Santander
Brasil
Itaú
Itaú
Bradesco
Itaú
Brasil
Bradesco
Itaú
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Caixa
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Feliz
Aniversário!

SALÁRIO MÍNIMO NÃO VALE QUASE NADA NO PAÍS
O poder de compra cai pela primeira vez desde o Plano Real.
Jair Bolsonaro acabou com a política de valorização do salário mínimo, fez a inflação e o custo
de vida dispararem, mergulhando o país em uma crise sem fim. O cenário é tão ruim que o atual
presidente será o primeiro, desde o início do plano Real, em 1994, a terminar o mandato com o
salário mínimo valendo menos. A perda será de
1,7% se a inflação não
acelerar mais do que o
previsto pelo mercado.
Detalhe: todos os meses
a previsão aumenta. A
população mais carente,
que ganha menos, é a
que mais sente o peso,
conforme mostra o Ipea
(Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada).
Para as famílias com renda de até R$ 1.808,70, a
inflação chegava a 10,9%
nos 12 meses encerrados em fevereiro. Já
as famílias com renda
muito alta (maior que R$
17.764,49), era de 9,7%. Os dados mostram ainda que as classes D e E comprometem cerca de
78% da renda com itens essenciais, como aluguel, alimentação, gás, energia e saúde. No fim das
contas, sobra muito pouco para o restante das despesas. Por isso, o endividamento só faz aumentar.
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