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CALENDÁRIO DE

MOBILIZAÇÃO

Reunido no dia 14 de
março, em São Paulo, o
Comando Nacional dos
Bancários deﬁniu o calendário de atividades da categoria para 2019. A agenda
começa com a mobilização
contra a reforma da previdência proposta pelo
governo Bolsonaro, no dia
22 de março, e segue até a
realização da 21ª Conferência Nacional dos Bancários, entre os dias 2 e 4 de
agosto.
O presidente da Federação dos Bancários da
Bahia e Sergipe, Hermelino
Neto, o presidente do Sindicato da Bahia, Augusto
Vasconcelos, e o diretor do
Sindicato de Sergipe Everton Castro participaram da
reunião.
Conﬁra a íntegra do
calendário:

22 de março - Dia
Nacional contra a Reforma
da Previdência Social
22 de março
9 de abril – Mesa
Temática de Saúde
10 de abril - Mesa
Igualdade de Oportunidades
24 de abril - Mesa
Temática de Segurança
Bancária
Março a maio Consulta Nacional – Temas:
Previdência Social, saúde e
bancos públicos.
Julho - Mesa Relações
Sindicais
Maio a julho Conferências Estaduais e
Regionais
15 e 16 de junho Congressos de Bancos
Públicos - (35º CONECEF e
30º CNFBB)
2 a 4 de agosto Conferência Nacional dos
Bancários, em São Paulo.
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Discriminação salarial nos bancos é persistente
A diferença salarial entre
homem e mulher acontece em
todas as categorias. No setor
bancário, não é diferente. Dados da
pesquisa de Emprego Bancário, do
Dieese (Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos
Socioeconômicos), apontam que
das 1.089 mulheres admitidas nos
bancos em janeiro de 2019 receberam em média 82,8% do valor pago
aos 1.359 bancários contratados
no mesmo período.
A diferença salarial entre
bancárias e bancários persiste ao
longo de toda a carreira, uma vez
que também é constatada no
momento do desligamento. As
1.189 mulheres desligadas dos
bancos em janeiro recebiam, em
média, valor correspondente a 79%
da remuneração média dos 1.253
homens que deixaram os cargos

nos bancos no primeiro mês de
2019.
A discriminação também é
sentida nos cargos de direção. No
Santander, elas ocupam apenas
20,20% desse espaço. No Itaú,
12,7% e no Bradesco, 5,15%.
Nos bancos públicos chega ser

ainda pior. No BB, 4,84% e, na
Caixa, somente 2,7%. No setor
bancário esse fator ﬁca ainda mais
grave pelo fato de que as mulheres
têm melhor formação do que os
homens, mas os melhores cargos
e salários ﬁcam com eles. Triste
realidade.

Governo federal limita o quadro da Caixa
O desmonte da Caixa continua a
passos largos. Enquanto a carteira de
clientes cresce, o quadro de empregados do principal banco público do país é
limitado e agora não pode passar dos
87.250.
A portaria, publicada no Diário
Oﬁcial da União na moita, em plena
sexta-feira de Carnaval, revoga determinação anterior, do dia 8 de janeiro,
que estabelecia o número máximo de
funcionários da empresa em 90 mil.

A medida do governo federal
precariza ainda mais o atendimento à
população, ajudando a desgastar a
imagem da instituição ﬁnanceira
perante a sociedade. A Caixa tem hoje
mais de 86 milhões de clientes, entre
correntistas e poupadores, e cerca de
85 mil empregados.
Traduzindo, um bancário é responsável por 1.012 pessoas. A tendência é
de a situação piorar, os empregados
ﬁcarem mais sobrecarregados, as

agências superlotadas e os clientes
insatisfeitos. Paralelamente, unidades
são fechadas e setores importantes da
empresa entregues à iniciativa privada.
Não é só isso. Os adoecimentos
também tendem a elevar. Nos últimos
12 anos, um em cada três bancários
aﬁrmam ter apresentado problema de
saúde em decorrência do trabalho.
Estresse e outras doenças psicológicas
representam 60,5% dos casos.

Reforma atinge até quem já se aposentou
Os eleitores de Bolsonaro não foram
enganados. Apostaram em um candidato
que nem sequer mostrou o plano de
governo ou como trataria a reforma da
Previdência. Agora, todos vão pagar por
um erro grave.
O regime de capitalização proposto
pela equipe econômica do governo pode
levar o INSS à falência e atingir, inclusive,
aqueles que já estão aposentados. O órgão
é responsável por 70% das aposentadorias
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no Brasil.
A capitalização propõe que cada
trabalhador se torne responsável por
poupar para a aposentadoria, o que resulta
em uma desidratação da Previdência. O
trabalhador de hoje paga o benefício do
aposentado, mas se a reforma passar, a
Previdência não terá como se sustentar.
O RGPS (Regime Geral da
Previdência) foi responsável por 93,5% dos
benefícios concedidos em 2017. Desse

total, 68,4% correspondem a aposentadorias do INSS.
Esse é um mercado muito cobiçado
pelos banqueiros e empresas de previdência privada. Estão ávidos por este público,
mas o governo precisa levar em consideração que o modelo afundou a economia de
muitos países e empurrou idosos para o
limbo ﬁnanceiro.
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