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#ACAIXAÉTODASUA

CAMPANHA EM DEFESA DA CAIXA É
LANÇADA NO CEARÁ

Bancários se engajam em defesa da Caixa e dos direitos históricos da categoria bancária, como a jornada de 6h,
atacada pelo governo Bolsonaro (pág. 3)

BOLSONARO ATACA CATEGORIA BANCÁRIA,
MAS COMANDO NACIONAL REAGE
Em negociação realizada dia 14/11, o Comando Nacional dos Bancários conquistou a suspensão dos
efeitos da MP 905, até o próximo dia 26/11, quando haverá nova negociação (pág. 5)
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MP 905/19: É HORA DE RESISTIR

O

CONTRA ESSE ATAQUE À CATEGORIA
BANCÁRIA E AOS TRABALHADORES

recém-lançado programa Verde e Amarelo de Bolsonaro é mais um golpe contra a
classe trabalhadora. E dessa vez, ataca um dos direitos históricos da categoria bancária: a jornada de seis horas. Embora ainda vá ser votada pelo Congresso, a medida já
está valendo, pois foi editada através da MP 905/19, liberando o trabalho aos sábados para
bancários, e aos domingos e feriados para os demais trabalhadores do comércio e indústria,
sem que estes recebam as horas extras devidas, como acontece hoje.
Em negociação entre o Comando Nacional e a Fenaban, a categoria bancária conseguiu a
suspensão da validade da MP até o próximo dia 26, quando haverá uma nova negociação. O
texto da MP deixa claro que alguns artigos foram incluídos a pedido dos bancos. O governo
não teria interesse em fazer alterações, como o aumento específico da jornada de trabalho
nos bancos. A proposta do Comando é construir um aditivo à CCT, válido até dezembro de
2020, que garanta direitos e neutralize a MP.
Importante destacar que a mesma medida já havia sido rejeitada pelo Congresso em setembro durante a votação da MP 881, da Liberdade Econômica. A Constituição proíbe que
o governo envie uma proposta com o mesmo teor no mesmo ano em que ela foi rejeitada.
Mas, Bolsonaro ignora a Carta Magna e repetiu a proposta na MP 905, que cria o Programa
Verde e Amarelo. Na verdade, a MP 905 representa uma onda verde para que o patronato reduza seus custos e,
amarela para os trabalhadores, a quem se impõe trabalho intenso, mal remunerado e exercido em piores condições
de trabalho. A medida representa ainda a retirada de um direito conquistado pelos bancários em 1933: jornada de
30h semanais e seis horas diárias, pois além de prever o trabalho aos sábados, impõe a jornada de 8h e elimina a
gratificação para comissionados.
A MP é repleta de contradições: fere o Artigo 7°, Inciso XXX da Constituição Federal, e convenções internacionais, como a Convenção 111 da OIT. A medida viabilizará ainda a contratação em situação precária dos jovens, desempregando os trabalhadores com mais de 30 anos, uma vez que serão substituídos pelos jovens a custos muito
mais baixos: isenções da contribuição previdenciária patronal, redução do FGTS de 8% para 2%; violação de leis e
convenções coletivas; ticket incluídos na remuneração do trabalhador, assim como fim do direito às férias e 13º, ao
possibilitar o pagamento mensal desses direitos diluídos e embutidos no valor dos salários.
A MP bonifica e incentiva o patrão explorador ao relaxar a fiscalização do trabalho, redução do adicional de periculosidade de 30 para 5%, e pior, aplicado apenas quando o trabalhador ficar exposto à periculosidade por, no mínimo,
50% de sua jornada.
Em resumo, a edição da MP 905 expõe a verdadeira face monstruosa do Governo Bolsonaro, que sustentava a
urgência em “modernizar” as relações de trabalho, demolindo quaisquer perspectivas de proteção ao trabalhador
e legitimando a arbitrariedade e a ganância patronal. É claro, que nesse jogo os banqueiros, desde o início patrocinadores e beneficiários diretos desse governo, tentam se vangloriar, sob a alegação de que fazem o sacrifício de
estimular o microcrédito, desde que desobrigados a praticar depósitos compulsórios.
A MP é inconstitucional e, por isso, as representações dos trabalhadores estão avaliando quais as medidas jurídicas cabíveis para barrar todas essas arbitrariedades. Não vamos desistir de lutar. A luta é o que nos mantém.
A luta é o que nos garante.
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O

Sindicato dos Bancários Ceará realizou
na quinta-feira, dia 14/11, o lançamento da campanha A Caixa é Toda Sua no
Estado. A mobilização aconteceu no Edifício
Sede da Caixa em Fortaleza com o objetivo de
alertar a população sobre a importância da
Caixa Econômica para os empregados e para
toda a sociedade.
A direção do Sindicato mobilizou os empregados durante toda a manhã nas principais
agências da Caixa no centro de Fortaleza,
encerrando com o lançamento da campanha
no edifício sede do banco.
Lançada pelo Comitê Nacional em Defesa da
Caixa, a campanha nacional #aCaixaétodasua
está se espalhando pelo país. A iniciativa tem
por objetivo chamar a atenção de empregados
do banco público e da população para os prejuízos que a venda de partes da empresa, como
seguros, loterias e cartões, poderá trazer
para a sociedade. É por meio dessas áreas
estratégicas que o banco financia menores
taxas para a compra da casa própria, a operação de toda a área social, como benefícios
ao trabalhador, acesso a produtos e serviços
por meio da bancarização, o Financiamento
ao Estudante do Ensino Superior (Fies),
por exemplo. A campanha #aCaixaétodasua
ocorre em um momento decisivo. A cada dia
estão mais claros os planos para privatizar
o banco.
O diretor do Sindicato dos Bancários e da
Fenae, Marcos Saraiva, destacou a importância do engajamento dos empregados da Caixa
na campanha em defesa do banco, conscientizando a sociedade da importância do banco
para o desenvolvimento e para as políticas
públicas do País. “Os bancos públicos hoje
estão ameaçados e a Caixa já está sob mira
do governo. A hora é de reconstruir a Caixa
perante a sociedade e fortalecer o banco com
mais contratações, com uma atuação mais
forte como banco social e com o que nós temos de melhor para oferecer à sociedade. A
hora é de resistência e nós precisamos vestir
a camisa de defesa desse banco”, afirmou.

Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE

CAMPANHA #ACAIXAÉTODASUA
É LANÇADA NO CEARÁ
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BANCO DO BRASIL

SINDICATO MOBILIZA BANCÁRIOS POR
VOTO SIM NA PROPOSTA DA CASSI
Até o próximo dia 28 de novembro, os
associados da Cassi vão poder deliberar sobre
a nova proposta de reforma do estatuto da
Caixa de Assistência do Banco do Brasil.
Durante a semana, o Sindicato dos Bancários do Ceará visitou várias agências do
Banco do Brasil explicando a situação da Cassi,
mobilizando para a votação e orientando o
voto SIM para a proposta que pode salvar a
Cassi e evitar que o plano possa, inclusive, vir
a ser liquidado.
Os diretores do Sindicato visitaram unidades do BB em Tauá, Crateús, Cascavel e
Aracati, além de diversas agências na capital
Fortaleza.
Fruto de negociação entre as entidades
representativas dos funcionários (ContrafCUT, Anabb, AAFBB, FAABB) e a diretoria
do Banco do Brasil, a proposta foi construída
em conjunto com os diretores e conselheiros
eleitos e indicados da Cassi e traz melhorias
aos associados, mesmo nesta conjuntura de
ataque aos direitos dos trabalhadores, ameaças
de privatização e destruição das empresas públicas. Para saber mais sobre a proposta acesse:
www.cassi.com.br/futuroagora/index.htm

“O momento é difícil e urgente, já que a Cassi se encontra
sob regime de direção fiscal da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS). São milhares de vidas que dependem da
Cassi. É preciso escolher com tranquilidade e responsabilidade,
por tudo isso, indicamos o voto SIM!”
Bosco Mota, diretor do Sindicato e funcionário do BB

PESQUISA: NÃO DEIXE DE RESPONDER O 3º CENSO DA DIVERSIDADE!
Não deixe de responder o questionário do 3º Censo da Diversidade
disponível no site da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). O levantamento visa traçar o perfil da categoria bancária por gênero, orientação
sexual, raça e PCDs (pessoas com deficiência) com o objetivo de analisar
as políticas de inclusão dos bancos e promover a igualdade de oportunidades no setor bancário. A pedido da Contraf-CUT e devido à adesão
tardia da Caixa Econômica Federal ao Censo, o prazo de resposta ao
questionário foi prorrogado até o dia 29 de novembro.
Para responder o questionário, acesse: https://diversidade.febraban.
org.br/
A pesquisa é uma das conquistas da categoria na Mesa de Negociação com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). Realizado nos anos
de 2008 e 2014, o Censo fornece resultados que refletem a realidade
do setor bancário e possibilitam a criação de estratégias de inclusão
e promoção da diversidade no ambiente de trabalho. O questionário é
dividido por seis partes. No site da Fenaban, os trabalhadores poderão
encontrar mais informações sobre a pesquisa, quem são as pessoas
elegíveis para participar e como preenchê-la.
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JORNADA DE TRABALHO

MP 905: COMANDO NACIONAL CONQUISTA
SUSPENSÃO ATÉ O PRÓXIMO DIA 26/11

O

Comando Nacional dos Bancários se reuniu dia 14/11 com a
Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban) para tratar da Medida Provisória 905/2019, assinada por Bolsonaro
dia 11/11. O Comando Nacional conseguiu
segurar a implantação da MP 905/2019
até que seja concluída a negociação com
a representação da categoria. A próxima
reunião será realizada no dia 26/11.
Durante a reunião, o Comando deixou
claro que repudia os pontos da MP que
alteram direitos dos bancários e que
não vai aceitar o trabalho aos sábados;
nem a extensão da jornada para 44 horas semanais. Tampouco serão aceitas
as alterações estipuladas pela MP que
permitem a negociação da PLR sem a
participação das entidades sindicais e
que desrespeitem os pisos salariais da
categoria, definidos na CCT.
Os bancos cederam à pressão do Comando e concordaram com a suspensão
da aplicação da MP até nova negociação
que ocorrerá dia 26. A proposta do Comando é construir um aditivo à CCT,
válido até dezembro de 2020, que garanta
todos os direitos da categoria e neutralize
a MP em todos os pontos que atingem os
bancários.
A comissão de negociação dos bancos
se comprometeram a defender perante o
setor a assinatura deste aditivo. Dia 26,
serão debatidos os detalhes do texto do
aditivo à CCT.
PLR – A presidenta da Contraf-CUT,
Juvandia Moreira, observa que a MP permite que os bancos e demais empresas
estabeleçam unilateralmente as regras de
pagamento da Participação nos Lucros e/
ou Resultados (PLR), sem a necessidade de
negociar com a representação da categoria
nem de clausular as regras na Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria.

“Sempre que anuncia uma medida que prejudica
diretamente o trabalhador, o governo argumenta que
é para a geração de empregos e, geralmente, isso não
se confirma, pois a criação de empregos passa pela
liberação de crédito e a promoção de outras políticas
de fomento ao desenvolvimento econômico e aumento
da renda do trabalhador, e não com a retirada de
direitos. Não vamos permitir mais esse ataque já que
a jornada de seis horas é uma conquista histórica da
nossa categoria”
José Eduardo, diretor do Sindicato e funcionário
do Banco do Brasil
Com a MP, o governo estabelece uma
nova forma de contrato de trabalho com
o objetivo de criar novos postos de trabalho de primeiro emprego para pessoas
entre 18 e 29 anos de idade. O governo
tem usado esse argumento para várias
medidas impopulares e que prejudicam o
trabalhador, como a reforma trabalhista.
Entretanto, as taxas de desemprego no

país comprovam que esse tipo de medida
não gera resultado. A única que aumentou foi a precarização do emprego. A MP
também afeta a compensação de horas
trabalhadas, prêmios e gratificações e
das relações trabalhistas, sindicais. Mas,
tudo o que estiver na CCT da categoria
se sobrepõe ao que define a MP, uma vez
que o negociado se sobrepõe ao legislado.
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IGUALDADE: NOVEMBRO É O MÊS
DA CONSCIÊNCIA NEGRA
Novembro é o mês da
Consciência Negra, que marca
ações para lembrar e destacar a luta dos negros contra
a discriminação racial e a
desigualdade social. O Dia da
Consciência Negra é comemorado em todo país no dia 20
de novembro, dia da morte do
líder Zumbi dos Palmares, que
lutou contra a escravidão no
Nordeste. A celebração busca
a reflexão sobre a posição dos
negros na sociedade. Afinal, as
gerações de afro-brasileiros
que sucederam à época da
escravidão ainda convivem com
preconceito e discriminação social.
Quase metade da população negra
possui empregos informais, cerca de
46,9%, conforme os dados mais recentes, deste ano, segundo o IBGE.
Em contrapartida, o percentual entre
brancos é de 33,7%. Pesquisa do Instituto Ethos, realizada em 2015, deixa
mais evidente a enorme desigualdade
entre brancos e negros no mercado
de trabalho. Segundo o Instituto, que
analisou as 500 empresas de maior
faturamento do Brasil, os negros

sozinha. Isso dificulta a inserção
dela no mercado de trabalho.

representam apenas 4,7% do quadro
executivo e 35,7% do quadro funcional dessas organizações. Em cargos
de gerência, eles são 6,3%, e entre
estagiários e trainees, representam
28,8% e 58,2%, respectivamente.
O racismo estrutural do Brasil afeta
principalmente as mulheres negras no
âmbito do acesso ao serviço público e ao
mercado de trabalho. A mulher negra em
uma situação de pobreza muitas vezes
tem que gerir a casa e cuidar dos filhos

ACESSO A UNIVERSIDADES – Segundo matéria publicada recentemente pelo Correio
Braziliense, apesar da menor
presença da população negra no
mercado de trabalho formal, pela
primeira vez no Brasil, jovens
negros são maioria nas universidades federais, baseando-se em
pesquisa divulgada em maio pela
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais
de Ensino Superior (Andifes).
Eles representam 51,2% dos
estudantes de universidades públicas.
De acordo com a Andifes, o crescimento
na quantidade de estudantes negros
se deu principalmente com a Lei de
Cotas (Lei 12.711/12), que estabelece
que 50% das vagas de universidades e
instituições federais de ensino técnico de nível médio sejam reservadas a
estudantes de escolas públicas. A lei
também reserva vagas para pretos,
pardos e indígenas, correspondente à
porcentagem dessas populações, nas
universidades estaduais.

ELEIÇÃO: SINDICATO INDICA VOTO EM RITA SERRANO PARA CA DA CAIXA
Todos os empregados da Caixa Econômica Federal ativos, com contrato de
trabalho não suspenso, mesmo que de férias, podem votar na eleição para representantes dos trabalhadores no Conselho de Administração da Caixa, que vai até
o próximo dia 22 de novembro.
É fundamental que o trabalhador faça sua escolha para eleger um representante
que realmente defenda os interesses dos empregados. O Sindicato dos Bancários
do Ceará apoia a candidatura à reeleição da atual conselheira, Rita Serrano.
O Sindicato considera que é fundamental, nesse momento de ataques generalizados à Caixa e aos seus empregados, elegermos candidatos comprometidos
com os trabalhadores, que verdadeiramente nos represente no Conselho de Administração e a candidata Rita Serrano, com grande atuação em defesa da Caixa
e das empresas públicas, tem se mostrado gabaritada para esse papel.
ELEIÇÃO – O resultado do 1º turno será divulgado no dia 22/11 no Portal do
Empregado. Caso nenhum candidato obtenha 50% mais um dos votos, haverá
2º turno de 2 a 6/12. A eleição será realizada pela rede do banco. Para votar, o
empregado deverá acessar eleicaoca.caixa, usando sua matrícula e senha.
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Breves
Previdência privada é o
pior problema do Chile
O instituto de pesquisas chileno
Termômetro Social publicou dia
3/11 uma pesquisa sobre a crise
social e política. Uma das perguntas
focou os principais problemas
sociais existentes no país, que os
neoliberais consideravam, até há
pouco, a Suíça da América Latina
ou o modelo neoliberal que deu
certo. O que teve o pior resultado
foi o sistema de previdência chileno,
indicado com nível máximo de
insatisfação por 91% dos chilenos.
Vale lembrar que o sistema de
previdência do Chile foi privatizado
nos anos 80, durante a ditadura de
Augusto Pinochet, e passou a ser
administrado por empresas do setor
financeiro, através de um modelo de
capitalização individual. É exatamente
esse modelo, repudiado quase por
unanimidade pelos chilenos, que o
ministro da Economia de Bolsonaro,
Paulo Guedes, pretende impor no
Brasil.

Natal sem Fome e com
Livros
O Comitê Betinho promove mais
uma edição do “Natal Sem Fome e
com Livros”, inspirado na Ação da
Cidadania contra a Fome, a Miséria
e pela vida do sociólogo Herbert de
Souza. A iniciativa tem como objetivo
distribuir 14 toneladas de alimentos
para entidades sociais parceiras.
Também serão entregues cerca de
500 livros. As doações de qualquer
valor podem ser feitas pelas contas:
Titular – Ação da Cidadania – Comitê
Betinho; CNPJ: 02.336.848/000111; Contas: BB - Agência: 0018-3,
Conta Poupança: 85406-9, variação
51; Bradesco - Agência: 3003-1,
Conta Poupança: 1008818-6; Caixa
- Agência: 1004, Conta Poupança:
013-97707-8; Itaú - Agência: 7657,
Conta Poupança: 13753-0/500;
Santander - Agência: 0001, Conta
Corrente:
13-027407-9.
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SANTANDER: CONTRAF-CUT SOLICITA
INFORMAÇÕES SOBRE REVISÕES EM
POLÍTICA INTERNA DO BANCO
O Santander emitiu um comunicado
pessoal ameaçando funcionários que não
aderirem a uma campanha do banco que
desestimula o uso de embalagens plásticas
descartáveis. “Muitos ainda não entenderam que não se trata de algo opcional: o
plástico de uso rápido está proibido em
nossas instalações”, diz o comunicado,
para em seguida ameaçar: “a partir de agora, inclusive, o uso ou posse de utensílios
plásticos descartáveis, em 100% de nossos
prédios administrativos, será considerado
falta grave e, para isto, já revimos nossa
política interna”.
A representação dos funcionários até
apoia a campanha de desestímulo ao uso
de embalagens plásticas descartáveis.
Mas, não se pode aceitar ameaças aos
funcionários que não aderirem a uma
campanha do banco, uma vez que não
existe qualquer tipo de lei que proíba o
uso pessoal de descartáveis. A mensagem,
da maneira como foi transmitida, pode
configurar assédio moral, mas, mais do
que isso, mostra a maneira desrespeitosa
com que o banco trata seu funcionalismo.
A mensagem causou incômodo e
apreensão em muitos funcionários, que
temiam represálias e punições. O banco
negou que haverá punição, advertência,
demissão ou falta administrativa contra
bancários que continuarem utilizando

“A iniciativa de desistimular o uso de
descartáveis é válida, mas ela não pode
vir atrelada a um conjunto de ameaças
por parte da direção do banco. É preciso
esclarecer esses fatos”
Aílson Duarte, diretor do Sindicato e
funcionário do Santander
utensílios e embalagens de plástico.
No entanto, a Contraf-CUT vai solicitar
informações ao sobre as revisões da política interna, alegadas na mensagem, para
considerar “falta grave” o uso ou posse de
embalagens descartáveis nas dependências do banco. A entidade quer saber o que
o banco considera falta grave, quais serão
as penalidades e em quais leis o banco se
baseia para aplicar as punições aos funcionários que não aderirem à campanha.

APROVEITE NOSSA PARCERIA COM
A UNIMED FORTALEZA
A Unimed Fortaleza, através de parceria com o Sindicato dos Bancários
do Ceará, oferece planos especiais para os associados da entidade e seus
dependentes. São planos sem co-participação, com preços especiais com
relação de até 60% do valor de mercado. A Unimed Fortaleza dispõe de uma
rede credenciada com 11 laboratórios e clínicas e ainda com atendimento nos
principais hospitais de Fortaleza.
Informações: (85) 85 9.8956 6592 (whatsapp), falar com Najara.
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MAIS TECNOLOGIA, MENOS TRABALHADOR

A

BANCOS QUEREM FECHAR
1.200 AGÊNCIAS ATÉ 2020

o mesmo tempo em que
anunciam lucros bilionários, os maiores bancos
brasileiros anunciam o fechamento de mais 1.200 agências e a consequente demissão de centenas
de bancários até o fim do ano que
vem. Esse é o resultado do processo de digitalização dos serviços
bancários. Ou seja, o cliente que
paga tarifa, não recebe o serviço.
Cada vez mais tem de fazer tudo sozinho,
seja por meio dos telefones inteligentes,
computadores, tablets ou terminais de
autoatendimento.
O processo de fechamento de agências
e demissões já começou. Só o Banco do
Brasil, que lucrou R$ 13,2 bilhões este ano,
fechou 462 agências no mesmo período e
demitiu 3.360 trabalhadores e trabalhadoras. Octavio de Lázari, presidente do
Bradesco, banco que teve um lucro líquido
de R$ 19 bilhões até o terceiro trimestre
deste ano, anunciou o fechamento de 450
agências até 2020. A instituição já fechou
50 até setembro e pretende fechar mais
100 até o fim deste ano.
Outro dos grandes bancos brasileiros,

Fake News

O governo federal promulgou a
Lei 13.834 que tipifica o crime
de denunciação caluniosa com
finalidade eleitoral, retomando
trecho que havia sido vetado por
Bolsonaro em junho. O trecho
atribui penas mais duras para
quem divulga fake news nas eleições. A lei, que já é válida para as
eleições de 2020, prevê prisão
de 2 a 8 anos para quem acusar
falsamente um candidato a cargo
político com o objetivo de afetar
a sua candidatura. Essa pena
aumenta se o caluniador agir no
anonimato ou com nome falso.

o Itaú, anunciou que pretende fechar até o
dia 25/11 mais 86 agências convencionais
e 18 “Personalité”. Já são 240 agências fechadas este ano. O Itaú também anunciou
a adoção de um novo modelo de agência
bancária, sem caixas humanos. Na Caixa
Econômica Federal, o presidente Pedro
Guimarães admitiu a possibilidade de
abertura de capital e fechamento de agências, o que pode ocorrer em 2020, após os
pagamentos das parcelas de saque extraordinário do FGTS e do saque-aniversário.
LUCRO – Só os cinco maiores bancos
do país – Itaú, Bradesco, Caixa, BB e Santander – lucraram mais de R$ 43 bilhões
somente este ano, mas querem mais, com

Fim do DPVAT

Bolsonaro assinou, dia 11/11, medida
provisória para extinguir, a partir de
2020, o Seguro Obrigatório para Veículos (DPVAT), que indeniza vítimas de
acidentes de trânsito. O governo garante que os envolvidos em acidentes
ainda serão amparados uma vez que
há o “atendimento gratuito e universal” do SUS. Além do DPVAT, o Dpem,
de danos pessoais em embarcações,
também será extinto. Bolsonaro
justifica o fim do seguro baseado nos
índices de fraudes. Os acidentes ocorridos até 31/12/19 seguem cobertos
pelo DPVAT. Em 10 anos, o seguro já
atendeu 485 mil solicitações.

demissões e menos agências. Estudos mostram que apenas com a
arrecadação das instituições com
tarifas, os bancos pagam as folhas
de pagamento. E ainda sobra.
Somente no mês de setembro,
de acordo com levantamento feito
pela Contraf-CUT com dados do
Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), já foram
cortados 1.928 postos de trabalho
nas instituições financeiras. O saldo entre
contratações e demissões é negativo e já
alcança 3.328 empregos.
O Comando Nacional dos Bancários
defende que haja um bom atendimento
ao cliente e para isso é necessário ter mais
trabalhadores nas agências. Os bancários
também têm conversado com a sociedade,
no sentido de alertar sobre a necessidade
haver agências físicas e de os bancos serem
obrigados a atender os cidadãos.
É importante ressaltar que os bancários não são contrários à implementação
de novas tecnologias, mas que é preciso
capacitar trabalhadores para que se adaptem às mudanças e, principalmente, que
os empregos sejam preservados.

Desigualdade racial

Dados do IBGE mostram que trabalhadores brancos possuem renda 74% superior,
em média, em relação a pretos e pardos.
De acordo com o estudo “Desigualdades
Sociais por Cor ou Raça”, divulgado pelo
IBGE, pretos e pardos, que representam
56% da população brasileira, estão em
desvantagem no mercado de trabalho,
apresentam os piores indicadores de renda, condições de moradia, escolaridade,
acesso a bens e serviços, além de estarem mais sujeitos à violência e terem baixa representação em cargos de gerência.
A renda mensal de um trabalhador branco
é de R$ 2.796,00, enquanto pretos e
pardos recebem em média R$ 1.608,00.

