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Venda de ativos e da BB DTVM enfraquecem posição do banco e 
colocam em risco o patrimônio dos brasileiros

Privatização caminha 
a passos largos

Fevereiro Roxo

Apesar de o presidente Jair Bolsonaro 
já ter discursado diversas vezes 
que o Banco do Brasil não está nos 

planos de privatização do seu governo, 
as ações do ministro da Economia, Paulo 
Guedes, podem levar à uma desconfiguração 
completa do banco, facilitar demissões, a 
contratação de funcionários sem concurso 
e levar à venda fatiada do banco. O sinal de 
partida foi dado com o anúncio, por Paulo 
Guedes em declaração para a imprensa, de 
que até junho de 2020 será privatizada a BB 

DTVM, (Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários), subsidiária encarregada da 
gestão de fundos de investimentos.

O objetivo é passar o controle da empresa 
para um “parceiro” internacional, entregando 
assim a maior administradora de fundos do 
mercado financeiro nacional a concorrentes 
privados. Guedes alega que com isso vai 
melhorar a competitividade do banco.

Laurito Lira Filho, diretor do Sindicato, 
afirma que essa desculpa do ministro 
banqueiro não reflete a realidade, já que 

a BB DTVM foi classificada como a melhor 
gestora de fundos de renda fixa do País, com 
cinco fundos recebendo 5 estrelas, além de 
ter recebido o selo de excelência da agência 
rating Moody’s.

“Não restam dúvidas de que Paulo Guedes 
e o governo Bolsonaro estão fazendo de 
tudo para se desfazer do patrimônio dos 
brasileiros e atender à gula de grandes grupos 
financeiros”, avalia Laurito. Para o diretor 
do Sindicato, os funcionários e funcionárias 
precisam abraçar a campanha em defesa do 
banco e do seu papel perante o País, somando 
forças para conter essa política criminosa de 
desmonte capitaneada pelo governo federal.  
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Diretoria da 
Funcef se 

mantém calada 
a respeito do 

equacionamento

Governo volta à carga contra 
direitos dos empregados Contraf-CUT 

completa 14 anos
de história e lutas

Mantendo em pé o compromisso feito há mais de 20 anos, a 
Diretoria do Sindicato está devolvendo aos bancários e bancárias 
filiados 70% do desconto feito nos salários de setembro de 
2019, referente à Contribuição Negocial, e o que incidiu sobre o 
recebimento da primeira parcela da PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados). O valor corresponde à parte que caberia ao Sindicato, 
conforme estabelece a CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) 
2018/2020, para cobrir despesas com a Campanha Salarial.

“Esse desconto também será feito na segunda parcela da PLR 
e tomaremos a mesma atitude, respeitando quem é sindicalizado 
por reconhecer a importância da organização da categoria em torno 
do movimento sindical”, ressalta Felipe Pacheco, presidente do 
Sindicato.

Bancários sindicalizados 
recebem do Sindicato a 
Contribuição Negocial

A Contraf-CUT (Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro) 
completou 14 anos no último dia 26 de 
janeiro, tendo em seu histórico o comando 
de diversas lutas da categoria bancária 
e do conjunto da Classe Trabalhadora. 
A entidade, que substituiu a CNB-CUT 
(Confederação Nacional dos Bancários) 
em 2006, durante Congresso da categoria 
realizado em Curitiba, tem oito Federações e 
108 Sindicatos filiados, representando 94% 
da categoria em todo o País. É responsável 
pela coordenação do Comando Nacional 
dos Bancários, das COEs do Bradesco, Itaú 
e Santander, da Comissão Executiva dos 
Empregados da Caixa Econômica Federal, 
da Comissão de Empresa do Banco do Brasil 
e representações de demais bancos.

A Contraf-CUT dá prosseguimento hoje 
à organização dos bancários e bancárias 
iniciada nos anos 80, que culminou com a 
deflagração de uma grande greve no ano de 
1985 e com a criação, naquele ano, do DNB 
(Departamento Nacional dos Bancários). O 
DNB teve à frente uma comissão provisória 
formada por dirigentes dos Sindicatos de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e de 
Londrina.

Paralelamente ao processo de desmonte 
da Caixa Econômica Federal, o governo 
está atacando direitos dos empregados 

e empregadas em relação ao plano de saúde e à 
previdência complementar. O mais novo golpe 
é alteração no Estatuto da Funcef para que a 
diretoria do banco consiga aprovar medidas no 
âmbito do Conselho Deliberativo, prejudicando 
os representantes. Uma das questões que 
estão em jogo é o fim do voto qualificado, 
instrumento que protege os participantes por 
ser exigido na aprovação de alguns temas, 
como, por exemplo, investimentos muito 
altos, mudança nos regulamentos ou criação 
e alteração de planos, bem como quando foi 
proposta alguma alteração no Estatuto.

“Não podemos deixar que o governo leve isso 
adiante! A Funcef está seguindo 
a legislação que regulamenta 
os fundos de pensão e qualquer 
mudança que seja feita à revelia 
dos participantes pode colocar 
em risco o futuro de milhares de 
famílias”, defende o presidente 
do Sindicato, Felipe Pacheco, 
lembrando que o patrimônio da 
Fundação é dos empregados e sua 
gestão tem que seguir, rigorosamente, o que 
estabelece seu Estatuto.

Equacionamento sem respostas

Não bastasse isso, a diretoria da 
Funcef, comandada por representantes 
da Caixa, está demorando para tomar um 

posicionamento em relação à 
revisão do equacionamento do 
déficit financeiro. Durante todo 
o ano de 2019 o comando da 
entidade foi cobrado a respeito 
dessa revisão, causando 
intensa intranquilidade nos 
empregados. “A Resolução 30 
do CNPC (Conselho Nacional 

de Previdência Complementar) foi editada 
há mais de 15 meses, permitindo que a 
Funcef reduza as contribuições mensais do 
equacionamento, mas até agora nada foi 
feito neste sentido, demonstrando total 
descaso da diretoria com uma questão tão 
importante”, critica.
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COE define estratégias para 
as negociações específicas

Lucro em 2019 
no Brasil atinge 
R$ 14,5 bilhões

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br

Saiba MaisSaiba Mais

SALÁRIO MÍNIMO

Apostando nas altas taxas de juros e nas 
tarifas salgadíssimas cobradas dos clientes, o 
Santander Brasil fechou o exercício financeiro 
de 2019 com um lucro líquido gerencial 
de R$ 14,550 bilhões, valor que aponta 
crescimento de 17,4%, em relação ao ano 
anterior. Segundo análise feita pelo Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômico), o resultado foi 
impactado pela entrada de créditos tributários 
no montante de R$ 3,3 bilhões e pelas receitas 
de serviços e tarifas. O lucro obtido pela filial 
brasileira representa 28% do resultado global, 
que foi de € 8,252 bilhões, com alta de 3% em 
um ano).

“Enquanto o banco amplia o seus ganhos, 
os bancários e bancárias são pressionados a 
atingir metas cada vez maiores, além de terem 
que suportar uma sobrecarga de serviços 
enorme para dar conta da falta de pessoal”, 
afirma Leonardo Rentz, diretor do Sindicato e 
representante do Paraná na COE (Comissão de 
Organização dos Empregados) do Santander. 
Somente com o que arrecada com as chamadas 
receitas secundárias, o Santander cobre 196,8% 
das despesas com a folha de pagamento.

Valdecir Cenali (no centro), diretor do 
Sindicato, participou da reunião da 
COE Bradesco em São Paulo

Integrantes da COE (Comissão de 
Organização dos Empregados) do 
Bradesco se reuniram nos dias 27 e 

28 de janeiro, na sede da Contraf-CUT 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro), em São Paulo, 
para definir estratégias nas negociações 
específicas deste ano com o banco em torno 
da pauta de reivindicações específicas dos 
funcionários. Na ocasião foi feita uma análise 
de conjuntura pela técnica da subseção 
do Dieese (Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos) da 
Contraf-CUT, Barbara Valejos, e levantadas 
as demandas de todo o País pelos dirigentes 

sindicais presentes.
“Nessa importante reunião de 

planejamento da COE, diversos assuntos 
do dia-a-dia dos trabalhadores do Bradesco 
foram discutidos, como, por exemplo, o 
assédio moral por cobranças de metas, o plano 
de desempenho extraordinário, demandas 
dos planos de saúde e odontológico, entre 
outros”, relata Valdecir Cenali, diretor do 
Sindicato e representante do Vida Bancária 
na COE Bradesco.

Segundo Valdecir, a COE vai solicitar 
reunião com o banco para o mês de fevereiro 
quando serão cobradas medidas efetivas para 
melhorar as condições de trabalho para todos. 

A partir de 1º de janeiro de 2020, o salário mínimo 
no Brasil passou a valer R$ 1.045,00, valor que recebeu 
o índice 4,48%, que é a inflação acumulada em 2019 
de acordo com o INPC (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor). O governo Jair Bolsonaro abandonou a 
Política de Valorização do Salário Mínimo, implantada 
em 2004, e que todo ano contemplava não só as 
perdas com a inflação, mas também um percentual 
de aumento real.

Estudo feito pelo Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos) aponta que essa remuneração 
recebida por mais de 54 milhões de brasileiros deveria 
valer 4.400,00, quantia necessário para garantir o 
sustento de uma família de quatro pessoas.

Governo abandona 
Política de Valorização

Pesquisa levanta 
anseios dos bancários 
em relação ao Aditivo

O Sindicato está distribuindo aos 
funcionários e funcionárias do Santander 
a Consulta para levantar seus anseios em 
relação à renovação do Acordo Coletivo de 
Trabalho Aditivo à Convenção Coletiva de 
Trabalho 2018/2020. São apenas quatro 
questões a responder que dizem respeito 
ao emprego, saúde, condições de trabalho 
e remuneração. Assinale apenas uma das 
alternativas para cada questão e depois 
devolva o questionário a um dirigente do 
Sindicato.

“O resultado desta pesquisa vai embasar 
a atuação da COE (Comissão de Organização 
dos Empregados) nas negociações específicas 
com o Santander”, explica Leonardo Rentz.
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VIDA
Dengue vira 
epidemia no Paraná!

Saúde

Com as chuvas 
intensas de dezembro 
e o calor do Verão, o 
mosquito responsável 
pela transmissão 
da dengue (Aedes 
aegypti) se alastrou 
por diversas regiões 
do Paraná, causando mortes e um grande 
número de pessoas infectadas. De acordo 
com o jornal Folha de Londrina, a cidade já 
está em estado de alerta diante do aumento 
das notificações da doença registradas nos 
serviços de saúde. São 79 notificações por dia, 
o que deu 2.375 desde o início de 2020. Destas, 
228 foram confirmadas, 173 descartadas e 
1.974 estão aguardando resultado dos exames.

Para evitar que alguém de sua família seja 
picado pelo mosquito, fique atento para a 
presença de focos em vasilhas no seu quintal, 
nos vasos de plantas, calhas, no pote de água e 
comida do seu animal de estimação, nos ralos, 
piscina e até mesmo no compartimento que 
fica atrás da geladeira. Lave os recipientes 
com sabão e esfregue bem as bordas, pois o 
Aedes aegypti põe seus ovos ali!

Principais sintomas
Febre alta com início súbito, dor de cabeça e 

dor atrás dos olhos, aparecimento de manchas 
vermelhas no corpo, tontura, náusea e vômito 
caracterizam a dengue, que também provoca 
dores nas articulações, fraqueza e cansaço. 
Constatados esses sintomas, procure uma 
UBS (Unidade Básica de Saúde) para controlar 
a doença. Nos casos de maior gravidade, a 
dengue provoca fortes dores abdominais, 
sangramento no nariz e na gengiva e deixa a 
boca seca.

Ajude a combater o mosquito para 
garantir tranquilidade a você e sua família. 
A dengue não é tão devastadora como o 
Coronavírus, mas também mata! 

Tema é a conscientização sobre 
o lúpus, fibromialgia e mal de 

alzheimer

Pesquisa elaborada pela Secretaria da 
Mulher da Contraf-CUT (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro) levanta a opinião da categoria 
sobre quais são as principais bandeiras de luta 
a serem defendidas pelo movimento sindical no 
dia 8 de março – Dia Internacional da Mulher. 
O link do questionário está no site do Vida 
Bancária e só tem uma pergunta, para a qual 
podem ser escolhidas até cinco alternativas.

Filiad@s recebem a 
agenda 2020 do Sindicato

As diretoras do Sindicato, 
Ana Claudia Ribeiro e 

Danielle Ruza, na distribuição das 
agendas ao pessoal do Bradesco

Fevereiro Roxo

Responda para contribuir com o combate a todo tipo de violência contra a mulher!

Ajude a organizar as atividades 
do Dia Internacional da Mulher

Bancários e bancárias filiados 
lotados na base de Londrina 
estão recebendo a agenda 2020, 

com a logomarca do Sindicato na Capa. 
Este material é de grande auxilio para 
trabalho da categoria.

Danielle Ruzza, secretária Geral do 
Sindicato, afirma que, “por medida 
de economia”, a maioria dos bancos 
não está mais fornecendo agendas aos 
funcionários, fazendo com que eles 

gastem do próprio bolso para organizar 
melhor suas atividades. “Sabendo da 
importância das agendas, nós estamos 
suprindo esta demanda, só que este 
ano optamos para distribuir a agenda 
somente a filiados por uma questão de 
justiça, pois são eles os responsáveis 
pela sustentação financeira do Sindicato 
e das lutas da categoria por meio das 
mensalidades pagas voluntariamente”, 
explica.


