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MOBILIZAÇÃO EM DEFESA
DOS BANCOS PÚBLICOS

NÃO À PRIVATIZAÇÃO!
NÃO À TERCEIRIZAÇÃO!

É, viver no Brasil está ficando cada 
dia mais difícil. Bancos e governo tiram o 
que podem o brasileiro que trabalha só 
para sustentar um sistema extrema-
mente excludente e que já não se 
sustenta mais.

Os bancos lucraram mais de R$ 70 
bilhões no ano passado. Muito às custas 
das tarifas e juros pagos pelos brasilei-
ros e as metas impostas aos funcionári-
os. Em 2018, o resultado continua 
extremamente elevado. No primeiro 
trimestre foi de R$ 19,89 bilhões.

Não é só com o cheque especial 
que as organizações financeiras 
exploram. A taxa do cartão de crédito 
também é elevada, chegando a 238,7% 
em abril para aquele cidadão que paga o 
mínimo da fatura.

Como se não bastasse a exploração 
por parte do governo federal, o brasileiro 
ainda sofre com os altos juros cobrados 
pelos bancos. O cheque especial atingiu 
321% ao ano em abril passado. A taxa 
absurdamente alta mostra a total falta 
de compromisso do setor mais lucrativo 
do país com a economia.

BANCOS EXPLORAM BRASILEIROS COM 

JUROS
ALTOS

Os  es tados  que  ma is 
desligaram foram São Paulo, Rio 
de Janeiro e Paraná. Os três 
somados tiveram 13.958 dispen-
sas no período. Em São Paulo 
foram registrados 52,6% do total 
de demissões, com 814 postos 
fechados no ano.

Uma característica presente 
nas novas contratações dos 
bancos é a faixa etária e desi-
gualdade salarial entre homens e 
mulheres. Existe uma concentra-
ção nasadmissões de até 29 
anos, em especial entre 18 e 24 
anos. Já no contraste salarial 
entre gêneros, as 5.474 mulheres 
admitidas nos bancos entre 
janeiro e maio de 2018 recebe-
ram, em média, R$ 3.398,39. O 
valor corresponde a 71,5% da 
remuneração média auferida 
pelos 5.809 homens contratados 
no período.

Mesmo com lucros estratos-
féricos, os bancos revelam o 
quanto estão descompromissa-
dos com país. Segundo dados do 
Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados), 
somente nos cinco primeiros 
meses de 2018, foram fechados 
2.675 postos de trabalho.

Outros dados revelam que 
Itaú, Bradesco, Santander e 
Banco do Brasil, foram responsá-
veis pelo fechamento de 1.557 
vagas até maio. Os desligamen-
tos sem justa causa representa-

ram 53,4% do total das demis-
sões no setor bancário entre 
janeiro e maio de 2018. As saídas 
a pedido do trabalhador soma-
ram 38,8% do total de desliga-
mento.

Bancos cortam 2.675 vagas 
de trabalho em 2018

%



A Fenaban também não deu 
nenhuma garantia sobre a assinatura 
de um pré-acordo que garantam os 
direitos dos bancários até o fim do 
processo negocial, como acontecia nos 
anos anteriores. A atual CCT tem 
validade somente até 31 de agosto, já 
que a data base da categoria é 1º de 
setembro. Por isso, a ultratividade é 
uma prioridade para a categoria, 
principalmente diante da vigência da 
legislação trabalhista, que autoriza a 
retirada de direitos.

Acabou sem nenhuma resposta, a 
primeira rodada de negociação entre o 
Comando Nacional dos Bancários e a 
Federação dos Bancos, realizada no 
dia 28 de junho, em São Paulo. Na 
mesa, os trabalhadores reivindicaram a 
ultratividade da Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) e o estabelecimento de 
um calendário de negociação para os 
outros itens da pauta, mas os represen-
tantes dos bancos marcaram apenas 
uma nova reunião para o dia 12 de 
julho.

O Comando reforçou ainda a 
convocação para o Dia Nacional de 
Luta em Defesa dos Bancos Públicos, 
em 5 de julho e o Dia Nacional de Luta 
em Defesa da CCT e dos direitos da 
categoria, no dia 11, quando os bancári-
os devem usar #TodosPelosDireitos e 
#AssinaFenaban para ajudar a pressio-
nar os bancos também pelas redes 
sociais. (Fonte: FEEB BA)

“O que percebemos foi que os 
banqueiros mudaram a postura na 
mesa de negociação após a entrada em 
vigor da reforma trabalhista, que já está 
sendo implementada pelos bancos. 
Isso ficou evidente na postura do novo 
negociador da Fenaban, Adalto Duarte, 
durante a reunião. Tudo isso reforça a 

necessidade dos sindicatos mobiliza-
rem a categoria para a campanha. A 
participação da categoria será funda-
mental para as conquista das nossas 
reivindicações”, ressaltou o presidente 
da Federação dos Bancários da Bahia e 
Sergipe, Hermelino Neto.

COMANDO

A avaliação é consenso entre os 
integrantes do Comando Nacional, que 
se reuniram para debater a negociação. 
Deste encontro participaram também o 
diretor de Políticas Sindicais da 
Federação, Eduardo Navarro, e a 
presidenta do Sindicato de Sergipe, 
Ivânia Pereira.

“Essa primeira rodada de negocia-
ção só confirmou a importância da 

mobilização dos bancários na defesa 
da CCT e da mesa única de negocia-
ção. Queremos negociação com 
seriedade. Nossa CCT está em risco, 
assim como todos os direitos da 
categoria, inclusive nossa PLR e a 
mesa unificada nacional entre bancos 
públicos e privados”, alertou Juvandia 
Moreira, presidente da Contraf e 
coordenadora do Comando.
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Temer entrega pré-sal na farra das petroleiras internacionais

Bancos se calam e frustram primeira rodada de negociação

Shell, ExxonMobil, Chevron, BP 
Energy, Petrogal, Statoil (estatal noruegue-
sa) foram as vencedoras da 4ª rodada de 
licitação do pré-sal, que aconteceu em 
junho no Rio de Janeiro. Governo Temer 
prossegue liquidação do patrimônio 
nacional a preço de banana. O leilão 
envolveu quatro áreas nas bacias de 
Campos e Santos, mas uma delas não teve 
interessados. A Petrobras foi derrotada no 
leilão de duas áreas O leilão levantou R$ 
3,15 bilhões, abaixo do valor mínimo de R$ 
3,2 bilhões estipulado pelo governo. O 
Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo 
(Sindipetro-ES) tentou sem sucesso impedir 
o leilão com uma ação na Justiça, demons-
trando como estes valores pelas áreas em 
oferta está muito aquém do potencial a ser 
explorado. Na abertura do leilão, foi 
anunciado que o governo Temer já estaria 
organizando a entrega de outras áreas às 

petroleiras internacionais em 2019, 2020 e 
2021. Soou como uma promessa vinculada 
à continuidade dos governos de direita no 
país. Um dos momentos mais constrange-
dores doa manhã foi o discurso do ministro 
das Minas e Energia, Moreira Franco, um 
dos braços direitos de Temer, seguidamente 
acusado de corrupção. A última denúncia 
veio à luz nesta manhã: o "gato angorá", 
como Moreira Franco é conhecido, foi 
acusado pelo empreiteiro José Antunes 
Sobrinho, dono da Engevix, em depoimento 
à PF, de ter exigido propina para garantir os 
os negócios da construtora no setor de 
aviação civil quando Moreira Franco 
chefiava a pasta da Aviação Civil (aqui). As 
áreas arrematadas foram: Uirapuru 
(Santos): consórcio vencedor ExxonMobil, 
Petrogal, Statoil (estatal norueguesa) Três 
Marias (Santos): consórcio vencedor 
Chevron e Shell Itaimbezinho (Campos): 

não houve ofertas Dois Irmãos (Campos): 
consórcio vencedor Statoil e BPN Energy A 
Petrobras entrou pela porta dos fundos nos 
consórcios vencedores, exercendo o direito 
de preferência garantido por lei, com 
participação de 30%. 16 empresas estavam 
habilitadas a participar do leilão. Entre elas 
estão as maiores do setor de petróleo e gás 
no mundo, sendo duas brasileiras. Das 
habilitadas, apenas duas (DEA Deutsche 
Erdoel AG e Petronas Carigali SDN BHD) 
não têm contratos para exploração e 
produção de petróleo e gás natural no 
Brasil. Sindicatos vinculados à FNP e à 
Federação Única dos Petroleiros (FUP) 
prometem realizam uma série de atos 
contrários ao leilão nesta quinta-feira nas 
bases da Petrobras em várias regiões. Há 
atos convocados para Salvador (BA), Vitória 
(ES) e Rio de Janeiro, em frente ao hotel 
onde será realizada a licitação. Fonte: Brasil 247.
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