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LUCRO CHEGA A
R$ 28 BILHÕES

Enquanto 20 milhões de pessoas passam fome no Brasil, os bancos fazem uma
verdadeira farra. Itaú, Bradesco, BB, Santander e Caixa lucraram R$ 28,1 bilhões
no primeiro trimestre de 2022. Quem pensa que com tanto dinheiro as empresas
têm compromisso com o desenvolvimento está enganado. Mesmo com as crises
econômica e sanitária, demitem e fecham agências. Cerca de 15 mil bancários foram desligados em dois anos e 2.351 unidades tiveram as atividades encerradas
desde março de 2020. Em contrapartida, os bancos foram agraciados pelo governo
Bolsonaro, que no início da pandemia liberou R$ 1,2 trilhão para ajudar no enfrentamento à crise. Quer dizer, o presidente fecha os olhos para milhões de brasileiros
que não têm o que comer, enquanto agrada o sistema financeiro, com lucros bilionários cada vez mais crescentes. Os números mostram a boa vida. Somente a receita
de tarifas somou R$ 36,2 bilhões no período. O valor paga, com folga, toda a folha
de pessoal e mais a PLR (Participação nos Lucros e Resultados) dos funcionários.
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APROVADO FIM DA EXCLUSIVIDADE DO
PENHOR DA CAIXA

O fim da exclusividade da Caixa na operação de penhor foi aprovado pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (1º/06). Os 260 votos a favor e 111
contra reforçam o ataque ao papel social do banco,
atrelado ao governo de Jair Bolsonaro. De autoria
do Executivo, o Projeto de Lei 4.188/21, que tratava
das garantias de crédito, agora segue para o Senado
Federal. A manobra do governo para beneficiar a iniciativa privada em detrimento dos interesses do povo
é um retrocesso na concessão de empréstimo a juros
baixo. A mobilização da população e dos trabalhadores contra mais um passo para o enfraquecimento da Caixa é fundamental para que o PL não seja
aprovado no Senado. Além de repudiar o projeto e o
ataque do governo, a deputada federal Erika Kokay
(PT-DF) destacou o papel importante do monopólio do penhor na Caixa para a população brasileira.
“Sabe o que significa empréstimo por penhor, que
é um empréstimo barato? Significa segurança para
poder guardar aquele bem que está penhorado”. Ainda ressaltou o trabalho dos avaliadores de penhor da
estatal, que são capacitados e habilitados para cumprir a função com lisura, segurança, capacidade de
avaliação e com crédito barato.
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DESVIO E ACÚMULO DE FUNÇÃO

O desvio e acúmulo de função são realidades nos ambientes de trabalho. Mas, o trabalhador pode recorrer
à Justiça para receber pelo trabalho extra. Muitos empregados reclamam de patrões que não pagam adicional de salário quando realizam outras tarefas ou
substituem chefias e quem ganha mais em outros cargos dentro da própria empresa. No caso do trabalhador que é escalado para tarefas que não estavam no
contrato de trabalho, se configura acúmulo de função.
Já desvio da função original é quando substitui outro
trabalhador. Se for desviado da função, o empregado
pode pleitear o salário de 30 dias de férias do chefe
e/ou superior que ele cobriu. Em casos em que foram
agregadas outras atividades ao seu trabalho, pode pedir na justiça para ganhar a mais pelo acúmulo de
função.ano passado, segundo a PNAD do IBGE.

SANTANDER INSISTE NA PRECARIZ AÇÃO DO
EMPREGO E DESRESPEITA TRABALHADORES

O movimento sindical se reuniu na quarta-feira, dia 1º de junho, com representantes do departamento de Recursos Humanos do banco espanhol. A reunião foi online e teve como temas centrais a terceirização e o banco de horas.
De acordo com representantes dos bancários e bancárias, a reunião seguiu em
clima tenso devido à insistência do banco em seguir com a precarização do
emprego e a desvalorização do funcionários. O banco insiste em continuar
com a terceirização dos trabalhadores, reduzindo direitos, e fechamento de agências. O Santander tem plenas
condições de contratar mais bancários e bancárias sem terceirização. O banco apresentou lucro de R$ 4 bilhões
no 1º trimestre deste ano, crescimento de 1,3% comparado ao primeiro trimestre de 2021.
TERCEIRIZAÇÃO
Durante a reunião, os representantes dos trabalhadores foram surpreendidos mais uma vez com a informação de
que o banco fará um novo movimento que compromete a estabilidade profissional. Cerca de 250 bancários da área
de investimentos serão convidados a deixar o banco e virar sócio da corretora Santander. O trabalhador passa a
ser um corretor e não mais um bancário. Ainda de acordo com os representantes dos empregados, o Santander se
mostra inflexível e sem disponibilidade para negociar.
BANCO DE HORAS
O banco de horas é outra pauta do debate. Questões sobre o quadro de banco de horas, prazo de compensação e
negociação também foram debatidas. O prazo para o cumprimento do banco de horas vence em agosto e desde
o início do ano se tem buscado negociar a prorrogação da data. Uma proposta foi apresentada ao Santander. Em
reunião, o banco apresentou uma contraproposta que foi devolvida por considerá-la insuficiente. O assunto deve
retornar para mesa de discussão na próxima reunião que tratará exclusivamente da pauta.
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VALOR REAL
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Brasil de Bolsonaro faz nota de R$ 100 valer apenas R$ 13,43
Moeda perdeu 86,57% do poder aquisitivo, o menor valor em 28
anos do Plano Real. Após 28 anos desde a criação do Plano Real
no governo Itamar Franco (1994) a moeda brasileira nunca valeu
tão pouco. Não seria necessário um apurado estudo estatístico para
constatar esta realidade. Os brasileiros sentem no bolso a perda da
renda média em função da desvalorização da moeda nacional e da
explosão inflacionária. Os dados dessa tragédia econômica do governo Bolsonaro não foram publicados pelas Organizações Globo,
tão criticadas pelos bolsonaristas, mas pelo site R7, do grupo Record comandado pelo Bispo Macedo, aliado do atual presidente.
Depois de quase três décadas do real, a nota de R$ 100, que em julho de 1994 pagava o valor de um
salário mínimo e ainda deixava troco, agora vale R$ 13,43. Em julho de 1994 o salário mínimo era
de R$ 64,79. Hoje são necessárias 12 notas e ainda falta dinheiro para pagar o mínimo de R$ 1.212.
De acordo com cálculo feito com exclusividade para a coluna “O que é que eu faço Sophia?” pelo
matemático financeiro José Dutra Vieira Sobrinho, a inflação de 1º de julho de 1994 até 1º de maio
de 2022 foi de 644,55%. Isso significa que, para adquirir a mesma quantidade de mercadorias e
serviços que R$ 100 compravam em 1994, o consumidor precisa desembolsar hoje R$ 744,55. Uma
perda de 86,57% do poder de compra da moeda.

Bancário, vote NÃO ao trabalho nos finais de semana

Enquete está disponível no site da Câmara
Federal. É importante se manifestar

A luta para derrubar mais uma ameaça à jornada dos
bancários continua. Os trabalhadores devem participar da enquete sobre o Projeto de Lei 1043/2019
que prevê a abertura das agências nos finais de semana. Uma pesquisa neste sentido foi lançada pela
Câmara dos Deputados e está disponível no site da
Casa Legislativa Federal. Pela importância da matéria, o sindicato entende ser muito importante que
o bancário participe da enquete. O Projeto de Lei
que permite a abertura das agências aos sábados
no horário das 9h às 14h e aos domingos das 9h às
13h. Depois de algum tempo parado, o PL voltou a
ser debatido na CDC (Comissão de Defesa do Consumidor).
Mais uma vez, o governo Bolsonaro tem o objetivo
de favorecer os bancos para alavancar ainda mais
os lucros e atacar os direitos dos bancários, ameaçando uma conquista da categoria de ter o sábado e domingo como dias de descanso e lazer. Os
prejuízos não param por aí. A proposta aumenta a
sobrecarga de trabalho dos funcionários e provoca
aumento das doenças por tanta pressão por resultados cada vez mais difíceis. À custa da exploração
da mão de obra dos empregados, os banqueiros fazem de tudo para ampliar mais e mais a alta lucratividade do setor.

Vem aí mais uma edição do
“Baile dos Bancários” - Aguardem!
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ANIVERSARIANTES DE JUNHO

Nome 		

Camilo Soares Lopes
Welton Maia Cardoso
Rayza Cristina Correa Costa
Alegna Fabiani Faria E Muniz
Guilherme Cadete Farias
Alonso Vitor De Alcantara Filho
Diego Pires Tannure
Maria Amelia P Vasconcellos
Lays Morais Pinheiro Patricio
Sander Batista Ferreira
Pamela Fernandes Pires Da Silva
Rogerio Souza De Melo
Diosefi Darckson F. Militao
Luanda Rosario Guimaraes Nunes
Elisangela De Oliveira Chaves
Natan Leal Andrade
Carla Demarchi Carvalho Pacheco
Hebert Machado Martins
Greyscy Kelly F De Souza Faluba
Fernando Alves Faria
Kelly Cristina Figueiredo
Renata Rosa Henriques Caus
Luiza Aguiar Tozo
Fabio Miguel Da Silva
Carlos Mateus Soyer
Helen Honorio Gasparini Da Mota
Claudia Teixeira Valadares
Neil Cardoso Almeida Leao

Banco Dia
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Caixa
Santander
Bradesco
Brasil
Caixa
Brasil
Bradesco
Brasil
Itaú
Bradesco
Brasil
Mercantil
Caixa
Itaú
Bradesco
Caixa
Santander
Caixa
Bradesco
Caixa
Brasil
Caixa
Brasil
Brasil

02
02
03
06
06
06
08
08
08
10
11
11
11
14
24
15
17
17
18
18
20
20
23
26
27
30
31
31

Nome 		

Gislane Ferreira Chaves

Banco
Santander

Dia
31

Feliz
Aniversário!

BRADESCO TAMBÉM EMPURRA CLIENTES PARA
CORRESPONDENTES E PLATAFORMA DIGITAL
Para reduzir custos e elevar ainda mais os lucros, o Bradesco,
segundo maior banco privado do Brasil, é mais uma instituição financeira que está pressionando seus próprios funcionários a empurrar os clientes para caixas eletrônicos, correspondentes bancários e plataformas digitais. O que parece ter
por objetivo facilitar a vida dos usuários é na verdade o uso
da tecnologia pelos bancos para fechar mais agências físicas,
sobrecarregando os funcionários que continuam no atendimento e desrespeitando a população. O Bradesco demite funcionários e fecha agências, sobrecarregando os bancários que
estão na linha de frente para o atendimento e desrespeitando
os clientes, que estão sendo empurrados para outros meios de
pagamento, como correspondentes e as plataformas digitais.
Os bancários ficam constrangidos, pois são obrigados a empurrar os clientes para outros meios de atendimento porque o
banco só quer elevar seus lucros com unidades de negócios.
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