
No mesmo período – de janeiro a setembro – os 

bancos eliminaram 22.284 vagas, restando um saldo 
nega t i vo  de  1 .741  pos tos  em  todo  o  pa ís .
A preferência na hora de contratar é por pessoas mais 
novas. A concentração de admissões se dá nas faixas 
etárias até 29 anos (67,8%), em especial entre 18 e 24 anos 
(40,8%). Ao todo, foram criadas 8.526 vagas com este 
perfil. 

O saldo é negativo quando se trata das pessoas acima 
de 30 anos. Foram 10.267 postos eliminados. Destaque 
também para a faixa de 50 a 64 anos, com fechamento de 
4.920 postos.

Diante dos dados e da farra do sistema financeiro que, 
apesar de lucrativo, não tem qualquer responsabilidade 
social, o novo governo tem de ter o compromisso de 
estancar essa sangria. Chega de demissões. 

Independentemente do cenário político do Brasil, não 
há como suportar e permitir que continue a política perversa 
dos bancos que, quanto mais lucram, mais reduzem os 
postos de trabalho.

O setor disparadamente mais lucrativo da economia 
nacional precisa assumir a responsabilidade social que lhe 
cabe em uma democracia, de contribuir para o bem estar da 
sociedade.

Apesar do lucro de R$ 41,9 bilhões, as empresas 
demitiram 24.025 bancários nos nove primeiros meses de 
2018, segundo análise feita pelo Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), 
com base nas informações do Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados). O que é inconcebível. 

A partir de 1º de novembro, cerca 
de 2.800 aposentados até 2009 pelo 
Banco do Nordeste voltam a receber o 
crédito da aposentadoria e pensões 
nos domicílios anteriores. A alteração 
aconteceu sem aviso prévio e, por 
conta disso, os beneficiários têm de se 
deslocar até mesmo para outras 
cidades. 

Mas, segundo gestores do BNB, 
não era para os beneficiários sofrerem 

prejuízos porque o contrato específico 
os deixa amparados pelo convênio 
BNB/INSS/CAPEF até 2031.

Como não estão cobertos pelo 
convênio, a mudança do domicílio 
bancário será mantida para cerca de 
800 beneficiários do total dos que se 
aposentaram a partir de 2009. Devem 
procurar um posto do INSS ou site da 
internet e aplicativo para celular do 
órgão – "Meu INSS".
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O documento reforça que, se a 
medida for implementada, ainda 
permitirá que a empresa possa 
aproveitar a capacitação e experiên-
cia de profissionais que acumularam 
conhecimento para contribuir na 
gestão da Previ. Segundo a nota, este 
é o caso dos associados que integram 
o Plano 1 da entidade, quando se 
aposentarem.

Está em discussão mudanças no 
estatuto da Previ. O Banco do Brasil 
quer, como patrocinador, indicar 
aposentados para os órgãos diretivos 
da Caixa de Previdência. A afirmação 
foi dada pelo presidente do BB, Paulo 
Caffarelli, e reinterada em comunica-
do interno divulgado para os funcioná-
rios.  

No estatuto vigente, somente 

empregados da ativa podem ser 
indicados pelo Banco do Brasil, que 
tem três representantes eleitos pelos 
participantes e três indicados pela 
empresa. Também podem ser eleitos 
pelos participantes, os funcionários da 
ativa e aposentados para os conse-
lhos e diretoria da entidade.

Mas, para serem realizadas 
mudanças no estatuto da Caixa de 
Previdência, a Diretoria Executiva e o 
Conselho Deliberativo da Previ 
devem aprová-las. Além disso, devem 
passar pelos órgãos de controle e 
fiscalização, como a Previc (Superin-
tendência Nacional de Previdência 
Complementar) e o Dest (Departa-
m e n t o  d e  C o o r d e n a ç ã o  e 
Governança das Empresas Estatais). 

Quantas vezes não foram dissemi-
nadas a ideia de que funcionário público 
é vagabundo? Manobra muito usada à 
serviço da capital privado, que tem 
interesse na redução da concorrência 
estatal, parte da população acredita em 
argumentos como os de que funcionári-
os públicos trabalham pouco. Mas, 
segundo a OCDE (Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico), a cada 100 trabalhadores 
brasileiros, apenas 12 são servidores.

Contrariando o que muitos pensam, 
a média brasileira é a mesma verificada 
nos demais países da América Latina. 
Porém, nos países mais desenvolvidos, 
o percentual costuma ser quase o dobro 
— nessas nações, a média é de 21 
funcionários a cada 100 empregados. 

Em países como Dinamarca e Noruega 
mais de um terço da população econo-
micamente ativa está empregada no 
serviço público.

A Caixa e o Banco do Brasil, a 
exemplo do setor financeiro brasileiro, 
mostram que as empresas públicas, 
fundamentais para o desenvolvimento 
social e econômico, enfrentaram um 
forte processo de redução do número de 
empregados. 

Os funcionários que restam ficam 
com a sobrecarga de trabalho, que gera 
adoecimentos. O setor bancário foi 
responsável por apenas 1% dos empre-
gos criados no país, mas 5% dos 
afastamentos por doença, entre 2012 e 
2017, segundo o Observatório Digital de 
Saúde e Segurança do Trabalho. 

INFORMATIVO DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE JUAZEIRO E REGIÃOPÁG 02

EXPEDIENTE: 
JORNAL DA

Maribaldes Silva
Presidente

Daniela Duarte e Thalita Bezerra
Jornalistas

Mário Pires
Diagramação

Gráfica SEEB
Impressão

Banco do Brasil quer mudar estatuto da Previ

Brasil tem menos servidor 
do que país desenvolvido

A situação terminou mal. Depois 
da pressão, o bancário teve um surto 
nervoso e teve de ser afastado para 
tratamento de saúde mental, 
decorrente do assédio moral diário. 
O caso mostra os problemas de 
gestão encontrados nos bancos. O 
assédio virou coisa banal e tem 
levado muitos bancários à doenças, 
geralmente de transtornos psicológi-
cos.

Uma decisão da Justiça reco-
nhece o assédio moral no Banco do 
Brasil como acidente de trabalho. A 
sentença converte o benefício 
previdenciário recebido pelo funcio-
nário em acidentário.

A ação foi movida após um 
bancário denunciar assédio moral do 
BB para que os trabalhadores 
incluíssem seguros de empréstimos 
em operações de crédito sem que o 
cliente fosse informado. Como não 
cumpriu as ordens da empresa, o 
funcionário foi perseguido e, por 
diversas vezes, transferido de 
agência.

Assédio moral 
no BB reconhecido 

como acidente
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