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BANCOS SEGUEM DEMITINDO
EM PLENA PANDEMIA

Pesquisa do Emprego Bancário aponta fechamento de 6,7 mil postos de trabalho em 12 meses (pág. 3)

Movimentos sociais cearenses
lançam Caravana em defesa da
democracia e das empresas
públicas (pág.4)
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ARTIGO

SÓ UMA PROPOSTA PROGRESSISTA PODE
RECONSTRUIR NOSSA NAÇÃO

A

disparada da inflação, que cria entraves ao crescimento da economia e, consequentemente, derruba a geração de empregos, é uma péssima notícia para
os milhões de desempregados e os que foram obrigados a aceitar empregos
precários para sobreviver com um mínimo de dignidade.
Estamos no pior dos mundos. Existe hoje no Brasil um grande contingente de
desempregados, o que pressiona para o rebaixamento das condições de trabalho.
Desse modo, quem consegue um emprego ocupa uma vaga precária ou informal, que
não garante a segurança necessária para os trabalhadores e suas famílias.
E o futuro não é nada animador. Segundo o Boletim Focus do Banco Central (BC),
com projeções de mais de cem instituições financeiras, empresas e consultorias do
país, a inflação do Brasil neste ano será a maior desde 2015, mas deve desacelerar
para a metade disso em 2022, mas muitos economistas duvidam que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação no país,
caia no ano que vem.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do IBGE, que tem dados concretos e
não estimativas do mercado, revelou que quase 70% do aumento da população ocupada no trimestre móvel
encerrado em agosto, frente ao trimestre anterior, veio de trabalhos informais, sem direitos garantidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como 13º salário, férias, descanso semanal remunerado entre
outros. Ainda de acordo com o IBGE, o número de trabalhadores por conta própria atingiu novo recorde
e chegou a 25,409 milhões de pessoas, o que representa uma alta de 4,3% (mais 1 milhão de pessoas)
frente ao trimestre móvel anterior, encerrado em maio. Esse grupo é formado por trabalhadores sem vínculos empregatícios e, em média, têm renda inferior à dos demais trabalhadores, assim como os informais.
Para agravar o quadro, diante de tudo isso, não temos uma política consistente de retomada da economia
inclusiva, diante da falta de propostas efetivas de geração de emprego por parte do governo Bolsonaro,
que até agora não apresentou sequer uma medida neste sentido.
Por sua vez, Bolsonaro acabou com um dos maiores programas de distribuição de renda à população
mais carente, o Bolsa Família, para substituí-lo por outro claramente eleitoreiro, o Auxílio Brasil, que já
nasceu com data para acabar: em novembro do ano que vem, logo após as eleições. Além disso, para financiar o programa, Bolsonaro quer dar um calote nos setores da educação e da saúde, com a famigerada
PEC dos Precatórios.
O papel do Estado é dar apoio a quem precisa até que a pessoa saia da condição de miséria e não vincular o pagamento a um período, sobretudo, o período eleitoral. Mas está claro que o governo Bolsonaro
despreza o social.
Precisamos de um governo que pense nas pessoas e que inclua os mais necessitados no Orçamento,
mas com responsabilidade. Em contrapartida, o que estamos vendo são os recursos para os pobres sendo retirados e direitos sociais sendo desconstruídos, o que deve agravar ainda mais as desigualdades no
nosso país. Precisamos construir a unidade para tirar essa postura política nociva e excludente do poder.
#VidaÉLuta!
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BANCOS ELIMINARAM
6,7 MIL POSTOS DE
TRABALHO EM 12 MESES

O

s bancos registraram saldo
positivo de 1.249 empregos
em setembro, segundo dados
do novo Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados).
Foram realizadas 4.365 admissões
e 3.116 desligamentos no mês.
No acumulado de 2021, de janeiro até setembro, os bancos registraram saldo positivo de 2.751
postos de trabalho, resultado que
foi impactado principalmente por
contratações da Caixa, decorrentes de decisão judicial favorável
a contratação dos trabalhadores
aprovados no concurso de 2014, em
ação impetrada por meio da ContrafCUT, e pela ampliação de postos de
trabalho não ligados diretamente
aos serviços bancários, como o de
profissionais de TI.
Por outro lado, no acumulado de
12 meses, entre setembro de 2020
e setembro deste ano, os bancos eliminaram 6.763 postos de trabalho.
Das 44.003 demissões registradas
no período, 45,7% foram sem justa
causa. Somente no período da pandemia, de março do ano passado até
setembro de 2021, 55 mil bancários
foram desligados.
Apesar do saldo positivo de postos
de trabalho em setembro e também
no acumulado de 2021, quando analisamos o acumulado dos últimos
12 meses percebemos que o setor
extinguiu 6.763 empregos, isso em
plena pandemia. O lucro do setor, que
apenas no primeiro semestre chegou
a R$ 67 bilhões, mostra claramente que os bancos podem e devem
contratar mais. Mais contratações
significam redução da sobrecarga de
trabalho, do adoecimento, melhores
condições de trabalho e geração de
mais empregos para um país que

atravessa talvez a mais grave crise
econômica e social da sua história.
O setor financeiro é o que mais
lucra no Brasil e deve exercer de fato
a responsabilidade social, tão enfatizada na sua publicidade, e oferecer
a devida contrapartida para a sociedade brasileira na forma de geração
de empregos.
ROTATIVIDADE – O Caged também
evidencia que o setor bancário continua a ganhar com a rotatividade dos
trabalhadores, já que o salário mensal
médio dos admitidos corresponde a
92,9% da remuneração média dos
bancários desligados. Em setembro,

o salário médio do admitido foi de R$
5.049, enquanto os desligados recebiam em média R$ 5.437,02.
SETOR FINANCEIRO – No setor
financeiro, ramo que inclui, além dos
bancos, cooperativas de crédito, financeiras, planos de saúde, seguros
etc., o saldo de empregos foi bem
superior ao dos bancos. Excluindose os bancos, o superávit do setor
financeiro foi de 4.824 postos de
trabalho em setembro. Já no acumulado de 12 meses, enquanto os
bancos extinguiram 6.763 empregos,
o restante setor financeiro abriu 51,7
mil postos de trabalho.
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Movimentos sociais lançam
Caravana em Defesa da Democracia
e das Empresas Públicas

O

Comitê em Defesa da Democracia e das Instituições
Públicas no Estado do Ceará
lançou na última sexta-feira, dia
5/11, o projeto Caravanas em Defesa da Democracia e das empresas
públicas.
O lançamento aconteceu no
município de Itapipoca, na Praça do
Mercado, e contou com a participação de diversos representantes de
movimentos sociais, centrais sindicais, entidades sindicais em geral,
entidades estudantis, movimentos
de mulheres, índios e negros, movimento LGBTQIA+, entre outros.
O objetivo é movimentar o interior do Ceará e diversos bairros de
Fortaleza visando conscientizar a população sobre os ataques que estão
sendo feitos pelo governo Bolsonaro
contra as instituições democráticas,
empresas estatais e serviço público.
Durante a passagem da Caravana foi encenada a peça A Farsa do
UruBozo – uma fábula envolvendo
quatro aves: UruBozo, PapagaiEsso, CoruJusta e Bem Te Vi. A peça
está dividida em três atos: Posse,
Ameaças de Golpe e Vitória da Democracia. A direção é de Carlos
Alves. Participaram do evento ainda
os humoristas Colorau e Ronaldo. A
população local apoiou e aprovou a
iniciativa.
A meta do Comitê é visitar 50
cidades-pólo do interior do Estado
onde existam os três bancos públicos
(BB, BNB e CEF) e representações
de categorias como servidores federais e municipais, professores,
trabalhadores rurais, dos Correios,
Petrobras etc. O projeto Caravanas
também deve visitar 50 bairros de
Fortaleza, totalizando 100 apresentações.
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COLÉGIO BATISTA
OFERECE DESCONTOS
NA MATRÍCULA E
MENSALIDADE PARA
ASSOCIADOS
Conveniado com o Sindicato
dos Bancários do Ceará, o Colégio
Batista está oferecendo descontos
na matrícula e mensalidades para
os associados à entidade e seus
dependentes.
Para matrículas realizadas até o
dia 30/11, o desconto para os bancários associados é de 30%. Além
do mais, para cada filho matriculado,
o bancário tem direito a descontos
progressivos: um filho – 30%; dois
filhos – 30% e 35%; três filhos –
30%, 35% e 40%; quatro filhos –
30%, 35%, 40% e 45%.
O Colégio Batista dispõe de unidades na Aldeota, Edson Queiroz,
Varjota e Seis Bocas.
Mais informações pelo whatsapp
99982 0145 (Dâmaris). Matrículas
remotas pelo número 4008 2387
(whatsapp). Os bancários podem
visitar também o site da instituição
(www.batista.g12.br).
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Sindicato visita agências
do BB e debate com
funcionários
O Sindicato dos Bancários do Ceará visitou, na última semana, algumas
agências do Banco do Brasil na capital, para debater convenções
coletivas, ataques aos planos de previdência fechados via alteração na
legislação, negociações com a Cassi, riscos sobre o patrimônio público
com o encolhimento do Banco do Brasil, além de distribuir material
específico do BB.
As agências visitadas foram Empresa Aldeota, Setor Público e Estilo
Aldeota.
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SANTANDER:
extensão do atendimento nas agências
escancara falta de bancários

mbora o balanço do 3º
trimestre de
2021 do grupo Santander aponte a
contratação de mais
de 4 mil trabalhadores nos últimos
12 meses encerrados em setembro, a
realidade dentro das
agências evidencia o
acúmulo de funções,
a sobrecarga de
trabalho, aglomerações e aumento da
cobrança de metas
– cenário resultante
da falta de funcionários. Além disto, a
abertura de novos
CNPJ no grupo espanhol revela que
essas contratações
não são de trabalhadores bancários,
e sim de funcionários terceirizados.
No 3º trimestre de 2016, o Santander tinha 34 milhões de clientes,
número que saltou para 51,8 milhões
no 3º trimestre de 2021. Um aumento
de 52,4%. O número de trabalhadores, por sua vez, aumentou apenas
2,5% no mesmo período, passando
de 48.024 para 49.246. O banco espanhol também fechou 226 agências
no país entre o terceiro trimestre de
2016 e o terceiro trimestre de 2021,
passando de 2.255 para 2.029, uma
queda de 10% do total. Os dados são
das Demonstrações Financeiras do
Banco Santander.
Mesmo diante deste cenário de
fechamento de agências e aumento
exponencial do número de clientes,
o Santander estendeu o horário de
atendimento das agências, com início
às 9h para público preferencial, medida tomada de forma unilateral e sem
nenhum diálogo com a representação

dos trabalhadores, e que evidenciou
ainda mais a falta de funcionários e
os problemas decorrentes.
O resultado é que o dia a dia nas
agências está um inferno. Após as
14h, o fluxo de clientes tem aumentado
consideravelmente, o que gera aglomerações. Os funcionários relatam que
não estão conseguindo lidar com sete
horas ininterruptas de atendimento,
e o fluxo e os processos de trabalho
não estão adequados, de forma que os
trabalhadores não estão conseguindo
lidar com o atendimento ao público,
simultaneamente a todo o trabalho
burocrático da agência. Além disto,
antes da pandemia, em algumas cidades as agências fechavam antes das
15h, ou abriam após as 11h. E agora
o banco está tentando padronizar o
horário de atendimento destes locais,
sem considerar suas especificidades.
A isto soma-se ainda as metas e as
cobranças, que só aumentam. Muitos
trabalhadores relatam dificuldades

até para almoçar, e muitas agências
permanecem com clientes no seu interior depois das 16h para conclusão
do atendimento. Ou seja, não adianta
o Santander apenas ampliar o horário
de atendimento e achar que com isso
será o melhor banco para atendimento ao cliente. É preciso melhorar a
estrutura, com mais contratações de
bancários, melhorar a capacitação e
o treinamento, e revisar e reestruturar os processos e sistemas a fim de
garantir um atendimento de qualidade
para o cliente, e um ambiente de trabalho saudável.
Os trabalhadores devem denunciar
ao Sindicato os locais de trabalho
onde há as seguintes situações: não
está sendo possível fazer horário de
almoço; os trabalhadores de 6h estejam extrapolando suas jornadas; o
fluxo e o processo de trabalho devem
ser melhorados. As denúncias podem
ser feitas pelo 85 3252 4266 ou
bancariosce@bancariosce.org.br.
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Uni Américas estabelece
bases para protocolo de retorno
nas redes Itaú e BB

A

UNI Américas, braço continental da Uni Global Union, entidade que aglutina sindicatos de
diversas categorias profissionais no
mundo, realizou, nos dias 27 e 28/10,
o encontro das redes Banco do Brasil
e Itaú para discutir o retorno ao trabalho presencial, reestruturação das
agências e como se preparar para as
novas pandemias.
Um ponto relevante do encontro
foi a construção de protocolos de
segurança para o retorno seguro dos
bancários, com o fim do home-office.
Os documentos estão sendo redigido
pelas redes de cada banco, com base
nas normas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O
propósito não é apenas proteger os
trabalhadores diante da Covid-19.
“Os protocolos de segurança que

estão sendo redigidos, tanto pela rede
Itaú quanto pela rede BB, serão levados para a administração dos bancos,
solicitando que essas instituições
se reúnam com a UNI Américas para
chegarmos a um Acordo Marco que
passará, então, a aplicar o protocolo
de segurança não apenas nas agências
e prédios do Itaú e do BB no Brasil,
mas nos demais países onde esses
bancos atuam”, pontuou Roberto von
der Osten, secretário de Relações
Internacionais da Contraf-CUT.
Outro ponto destacado no encontro foi a aceleração dos processos
de reestruturação tanto do Banco
do Brasil como do Itaú. “O sistema
financeiro já vinha, antes da pandemia, num processo de digitalização
dos serviços e redução de agências.
A pandemia apenas acelerou o ritmo

dessas transformações”, explicou o
coordenador da COE/Itaú Unibanco,
Jair Alves.
“O enxugamento resultante da
reestruturação [que fechou agências
e reduziu mão de obra] junto com a
implementação de processos tecnológicos explicam porque, apesar da crise
econômica, o sistema financeiro obteve no Brasil um lucro fabuloso já nos
primeiros meses de 2021”, completou
Roberto von der Osten se referindo ao
Relatório de Estabilidade Financeira,
publicado em outubro, onde o Banco
Central apontou que os bancos lucraram R$ 62 bilhões no 1º semestre
de 2021, recuperando o patamar de
rentabilidade pré-pandemia. Ainda de
acordo com o BC, 4.752 agências
tiveram as atividades encerradas nos
últimos dois anos.
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Contraf-CUT critica portaria
que libera exigência de vacinação
A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (ContrafCUT) criticou, dia 3/11, a portaria 620,
do Ministério do Trabalho e Previdência, publicada na edição de domingo
(1º/11) do Diário Oficial da União. No
artigo 1º, parágrafo 1º, a portaria
proíbe os empregadores de exigirem
para contratação ou manutenção do
emprego o comprovante de vacinação.
No parágrafo 2º, caracteriza como
prática discriminatória a exigência do
comprovante de vacinação em processos de seleção, ou a demissão do
trabalhador.
“Isso é um absurdo! Estamos
vivendo em meio a uma pandemia e
os empregadores são responsáveis

Popularidade em queda
A mais recente pesquisa do Instituto Ipespe,
divulgada dia 3/11, mostrou que o governo
Bolsonaro segue em baixa. Ao todo, 64% dos
entrevistados desaprovam a atual gestão e
54% avaliaram a atuação do governo federal
como ruim ou péssima. A pesquisa mediu
ainda a percepção das notícias em relação
ao governo. Ao todo, 59% dos brasileiros
consideram que as informações divulgadas
foram desfavoráveis. Só 7% apontaram um
cenário oposto. A pesquisa foi realizada entre
os dias 25 e 28/10 e entrevistou mil pessoas
por telefone. A margem de erro é de 3,2
pontos percentuais e o índice de confiança é
de 95,5%.

pela manutenção de um ambiente
seguro e saudável para o trabalho.
Ao fazer esta proibição, o governo
impede que o empregador cumpra
sua obrigação, pois uma pessoa não
vacinada é suscetível ao contágio e,
consequentemente, à propagação do
vírus”, disse a presidenta da ContrafCUT, Juvandia Moreira, que é uma das
coordenadoras do Comando Nacional
dos Bancários.
“Nas conversas que estamos tendo com os trabalhadores, eles já se
mostravam receosos por terem que
atender clientes e trabalhar ao lado de
um colega que se recusa a se vacinar.
Com essa medida do governo Bolsonaro
eles ficarão apreensivos com a pos-

sibilidade de esta situação perdurar
para sempre, mesmo tendo vacina
disponíveis para todos”, completou.
Para especialistas em direito do
Trabalho, a portaria é inconstitucional.
A bancada do PT na Câmara dos Deputados e no Senado Federal se mobiliza
para derrubar a portaria e pelas redes
sociais, o senador Humberto Costa
(PT-PE) anunciou que já apresentou
uma proposta para derrubar a portaria.
Em contraposição ao governo, o
Tribunal Superior do Trabalho passou a
exigir comprovante de vacinação para
todas as pessoas que queiram entrar
em suas dependências. A mesma exigência é feita pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo e pelo Ministério Público.

Geração de empregos

Bolsonaro e o clima

Uma revisão nos números do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Novo Caged)
derrubou de 142.690 para 75.883 o número
de empregos com carteira assinada em 2020.
A queda é de 46,82% em relação ao número
divulgado pelo governo federal em janeiro deste
ano. O resultado anterior foi amplamente comemorado por Bolsonaro que destacou o ‘sucesso’
do seu governo durante a pandemia. Tanto o
presidente, quanto o ministro da Economia,
Paulo Guedes, usaram o dado para defender
a tese de que o Brasil foi um dos países que
menos sofreram economicamente no último
ano. Os novos números, no entanto, indicam um
resultado bem menor do que o anunciado.

O governo Bolsonaro reduziu em 93% os
investimentos em estudos e elaboração
de projetos de mitigação e adaptação para
mudanças climáticas em seus três primeiros
anos de gestão. Os dados foram divulgados
pela BBC News Brasil. De acordo com os
números do Sistema Integrado de Orçamento do Governo Federal (Siop), entre
janeiro de 2016 e dezembro de 2018, os
recursos voltados para esta área foram de
R$ 31,1 milhões. Na gestão Bolsonaro, os
investimentos foram reduzidos para apenas
R$ 2,1 milhões. Os dados evidenciam ainda
mais a ausência de políticas efetivas na área
ambiental por parte do governo.

