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Nos discursos de posse, os presidentes do BB e Caixa destacaram a possibilidade de fechamento de agências, privatização 
de setores dos bancos e querem juros de mercado para fazer com que sejam mais rentáveis para a União. 

As medidas anunciadas não apontam as formas para sair da recessão, mas sim o agravamento da crise. Não será com 
o desmonte dos bancos públicos, que desempenham um papel fundamental de política econômica e promoção de 
desenvolvimento social o caminho para gerar empregos e renda para a maioria da população.

Os avanços conquistados na Campanha Nacional Unificada 2018 foram resultado de muita mobilização e luta dos 
trabalhadores. 

Em 2019, vamos continuar firmes na luta contra a retirada dos direitos dos trabalhadores, contra o fim dos bancos 
públicos e em defesa de um país melhor. 

NA MIRA

DIREITOS DOS TRABALHADORES

E  BANCOS PUBLICOS

DO GOVERNO

´

CONFIRA NESTA EDIÇÃO
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As ameaças aos bancos públicos, retirada de 
direitos dos trabalhadores e  aprofundamento do 
racismo, do machismo, da LGBT fobia e criminali-
zação dos movimentos sociais e sindicais têm-se 
acirrado no governo de Bolsonaro. 

A política de desmonte que está sendo aprofun-
dada pelo Governo, a serviço do poder econômico, 
aumenta a cobiça aos bancos privados. Um caminho 
que irá agravar a crise econômica e as desigualda-
des sociais do país. Pois, o desmonte dos bancos 
públicos não afeta só os trabalhadores, tem 
impacto na oferta do crédito, além de prejudicar 
o financiamento da agricultura, habitação, obras 
de infraestrutura, projetos de geração de renda e 
políticas sociais, entre outros.

Desde 2018, estamos enfrentando a pauta dos 
patrões, que é de interesse do sistema financeiro. 
Eles querem, declaradamente: anular direitos 
trabalhistas, acabar com os programas sociais, 
reduzir investimentos públicos, entregar nossas 
riquezas, como o Pré-sal para corporações 
estrangeiras, privatizações dos bancos e empresas 
publicas, além das terceirizações sem fim.  

Em 2019, essas pautas continuarão mobilizando 
toda a classe trabalhadora. Todos precisam estar 
atentos e mobilizados para fazer frente às medidas 
anunciadas, temos que cobrar medidas que bene-
ficiem a maioria da população, principalmente os 
mais pobres. 

Não podemos deixar que acabem com os bancos 
públicos e com o direito da aposentadoria dos traba-
lhadores. Por isso, colegas bancári@s, a manu-
tenção dos direitos de toda a classe trabalhadora 
depende da nossa capacidade de luta e de orga-
nização. Só a luta te garante!
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Em doze meses, já foram fechadas 193 agências 
e 35 postos de atendimento (PA) e espera, segundo 
presidente-executivo do Bradesco, Octavio de Lazari, 
em 2019,  fechará mais 150. O Bradesco espera que 
seu banco digital alcance o ponto de equilíbrio até junho, 
atualmente, o banco digital tem apenas 500 mil clientes, 
uma fração dos 24 milhões de correntistas.

A declaração aconteceu poucos dias depois do 
banco ter anunciado um lucro de R$ 15,7 bilhões nos 
noves primeiros meses de 2018, um crescimento de 
11,1%, em relação ao mesmo período de 2017 e de 

Mesmo em uma conjuntura adversa, a categoria 
bancária conseguiu manter todos os direitos previstos 
em sua Convenção Coletiva de Trabalho e obtiveram 
reajustes com aumento real acima da média das 
demais categorias para seus salários, vales refeição 
e alimentação e demais direitos econômicos. 

Os trabalhadores do banco Itaú tiveram reajustados 
os valores do Programa Complementar de Resultados 
(PCR) e da bolsa estudos. O PCR foi reajustado em 
9% e a bolsa de estudos em 5%.

O valor do PCR pago em  2018 foi de R$ 
2.662,66, com a correção, em 2019 o valor pago 
será de R$ 2.900,00. O valor será creditado em 
setembro de 2019, junto com a primeira parcela da 
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR). Com 
relação à bolsa de estudo, o teto passa a ser de R$ 

Os bancários do Santander conquistaram a reno-
vação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) aditivo 
à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2018/2020, 
garantindo a manutenção do ACT passado, bem 
como a melhora de algumas cláusulas.

De acordo com a representante do Seeb/MT e 
da Federação dos Trabalhadores em Empresas de 
Crédito do Centro Norte (Fetec-CUT/CN, Nice Souza, 
“diante deste cenário de retirada de direitos dos traba-
lhadores, consideramos uma conquista a renovação do 

O Banco da Amazônia foi condenado a reinte-
grar uma funcionária demitida ainda no período 
de experiência, também conhecido como estágio 
probatório. A bancária foi aprovada em concurso 
público para o cargo Técnico Bancário e tomou 
posse em 03/01/2018. No entanto, arbitrariamente, 
teve seu contrato de trabalho rescindido por iniciativa 
do empregador sem justa causa em 29/03/2018.

A sentença é do juiz, Juliano Pedro Girardello, que 
considerou injusta e arbitrária a demissão da empre-
gada, feita sob a alegação de que a trabalhadora não 
tinha produtividade suficiente em suas tarefas e tam-
pouco interesse em seu ambiente de trabalho.

A Primeira Turma de Julgamento do Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) da 23ª Região na 2ª 
Sessão Extraordinária, realizada nesta data, decidiu, 
por unanimidade, condenar o Banco do Brasil à pagar 
indenizações  por dano moral coletivo e individual, aos 
bancários  vítimas do assalto à mão armada.  

Fundamentado na teoria do risco da atividade, o 
Sindicato dos Bancários de Mato Grosso (Seeb/MT)  

residente do Bradesco quer fechar mais 150 agências em 2019

Itaú: Trabalhadores conquistam reajuste no PCR e bolsas de estudo

Bancários do Santander conquistam renovação da ACT

Banco da Amazônia é condenado a reintegrar funcionária
demitida em estágio probatório

Banco do Brasil terá que indenizar bancári@s vítimas de assalto

6,0% na comparação ao trimestre anterior. 
“O movimento sindicato espera que esse processo 

de enxugamento seja discutido com a representação 
dos bancários, pois influencia na vida de muitos 
trabalhadores. Além, disso tem a cláusula 54 da 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) dos bancários, 
que garante realocação e requalificação profissional”, 
aponta José Maria Guerra, dirigente sindical do 
Seeb/MT e funcionário do Bradesco.

(Com informações da Contraf-CUT)

acordo, fruto da organização e unidade dos sindicatos e 
trabalhadores do Santander”, comemora. 

Vale destacar a cláusula chamada de Afastamento e 
Alta da Previdência Social, que trata do adiantamento 
emergencial ao trabalhador que recebe avaliação como 
inapto ao trabalho pelo médico do Banco, enquanto 
aguarda a realização de nova perícia no INSS. Se o 
INSS não conceder o benefício, o trabalhador não sofrerá 
o desconto deste adiantamento.

Na ação, o banco alega que a empregada passou 
por um processo de avaliação feito por gestores. 
Porém, em nenhum momento ela teve acesso aos 
números desta avaliação ou até mesmo sequer ficou 
sabendo da sua existência.

 A A.C. A. C., 55 anos, é natural do Rio do Janeiro, 
veio morar em Mato Grosso, alugou imóvel e comprou 
algumas mobílias. Veio a começar uma nova vida, 
onde estava muito feliz e disposta a se dedicar intei-
ramente ao banco, deixando para trás um emprego 
que lhe rendia o suficiente para uma vida digna. O 
Banco ainda pode recorrer da decisão do Juiz.

impetrou a ação coletiva, através da assessoria 
jurídica, AMB Advogados Associados, logo após, a 
agência do Banco do Brasil denominada Distrito In-
dustrial sofrer dois assaltos. Um no dia 04/05/2015 e 
outro, no dia 01/04/2016, os bandidos armados inva-
diram a agência antes da abertura para atendimento 
ao público, fizeram de reféns todos os empregados.  

410/mês. Para 2020, os valores serão reajustados 
pela variação do INPC/IBGE, mais aumento real a 
ser conquistado na negociação da Campanha 
Nacional da categoria.

O PCR é um programa linear, que complementa a 
renda de mais de 80 mil bancários do Itaú. “O reajustes 
de 9% devem ser comemorados pelos bancários do 
Itaú, pois está bem acima da inflação, porem a reivin-
dicação era  reajustar o PCR anualmente na mesma 
proporção do lucro do banco. O reajuste está bem 
acima da inflação, mas, nossa luta continua, afinal 
o lucro do Itaú tem aumentado ano a ano”, afirma 
o secretário de formação político-sindical, socioeco-
nômica e de pesquisa do SEEB/MT e funcionário do 
Itaú, Natércio Correia Brito.
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Novamente estamos assistimos ao bombardeio 
das empresas públicas. Fabricam a ideia de que elas 
são ineficientes, sem importância, corruptas e que 
o país estaria melhor se fossem privatizadas. Esse 
discurso privatista foi o mesmo usado para vender a 
preço de banana os bancos estaduais,  as empresas 
de telefonia, de eletricidade, siderúrgicas, e muitas 
outras. Agora, estão na mira a Petrobras, o Banco do 
Brasil e a Caixa Econômica Federal. 

A nomeação dos novos presidentes da Caixa 
Econômica Federal, do Banco do Brasil e do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) caminha para a privatização e para o fim 
do papel de fomento de políticas públicas realizado 
pelos bancos públicos. 

A Caixa, que completou 158 anos no dia 12 de ja-
neiro - é uma das estatais mais importantes do país. 
Presente na vida de milhões de brasileiros. Seja le-
vando rede de esgoto e água tratada para os lares, 
seja ajudando os jovens a conquistarem o diploma 
ou ainda realizando o sonho da casa própria de mi-
lhões de famílias.

Embora a Instituição seja fundamental, o desmon-
te do banco continua cada vez mais forte. Nem bem 
sentou na cadeira de presidente e Pedro Guimarães 
reafirmou à imprensa, que vai abrir o capital de em-
presas controladas pela Caixa. Serão vendidas na 
Bolsa Valores as operações de cartões, seguros, as-
set e loterias.

A medida, segundo informou Pedro Guimarães, 
está adiantada e até o fim deste ano devem ser ofer-

A sinalizações do governo Bolsonaro é deixar os 
trabalhadores ainda mais vulneráveis. Pior para os 
terceirizados e informais

No último dia 9, o deputado federal Luiz Fernando 
Faria (PP-MG) emitiu parecer favorável à admissi-
bilidade, por parte da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Depu-
tados, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
300/2016, de autoria do deputado Mauro Lopes 
(MDB-MG), o texto altera o artigo 7º, retirando mais 

A proposta de reforma da Previdência está 
prevista para ser entregue ao Congresso 
Nacional em fevereiro e, além de alterar as 
regras de idade mínima para a aposentadoria, 
também deve incluir a substituição do regime 
atual por um modelo de capitalização, que tem 
como referência o sistema utilizado no Chile, 
na qual cada trabalhador fará a sua própria 
poupança, de forma individual.
Como é o sistema de aposentadoria no Brasil

O atual sistema brasileiro funciona por repar-
tição, ou seja, os trabalhadores e as trabalha-
doras com carteira assinada contribuem men-
salmente com um fundo público que garante 
a aposentadoria, auxílios doença e acidente, 
pensão por morte e benefício assistencial. 
O trabalhador da ativa paga os benefícios de 
quem já está aposentado e quem pagará a sua, 
no futuro, é quem estiver trabalhando.
Como é o sistema de aposentadoria no Chile

No Chile, a reforma feita em 1981, durante 
a ditadura militar de Augusto Pinochet, adotou 
o sistema de capitalização da Previdência, no 
qual cada trabalhador ou trabalhadora faz a 
própria poupança, que é depositada em uma 
conta individual nas Administradoras de Fundos 
de Pensão (AFPs), que podem investir no mercado 
financeiro. Na prática, isso significa que o valor 
da aposentadoria de um trabalhador depende 
do rendimento que a conta individual dele tiver.

Os trabalhadores chilenos são obrigados a 
depositar ao menos 10% do salário por no 
mínimo 20 anos para se aposentar. A idade 
mínima para mulheres é 60 e para homens, 
65. Não há contribuições dos empregadores 
nem do Estado. 

Após 37 anos da implantação do modelo de 
capitalização, apenas metade dos trabalhado-
res e trabalhadoras chilenos conseguiram se 
aposentar. E como a maioria ganhava salários 
baixos, ficou grandes períodos desempregada 
ou não conseguiu fazer uma poupança com 
recursos suficientes, aproximadamente 91% 
dos aposentados recebem benefícios de cerca 
de meio salário mínimo do país, o equivalente 
a, em média, a R$ 694 – o piso nacional do 
Chile é de 288 pesos, ou R$ 1.575,66.

(Com informações CUT)
Fiscalização sucateada e o fim do Ministério do 
Trabalho

Outra preocupação dos especialistas é em 
relação ao fim do Ministério do Trabalho e ao 
fatiamento das secretarias. Toda a estrutura de 
fiscalização, no governo Bolsonaro, está sob 
responsabilidade do Ministério da Economia, 
comandado pelo ultraliberal, Paulo Guedes. 

A precarização do sistema de fiscalização 
torna o cenário ainda mais alarmante. Um levan-
tamento realizado pelo Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait) em 2018 
revelou que dos 3.644 cargos existentes, 1.317 
estão vagos. 
E agora, quem poderá nos defender?

O presidente Jair Bolsonaro afirmou em 
diversas ocasiões que pretende acabar 
com a Justiça do Trabalho. O governo não 
detalhou como pretende fazer as mudanças na 
Justiça do Trabalho

“A  Justiça do Trabalho cumpre um papel fun-
damental para a paz social, para o equilíbrio, ao 
tentar minimizar as diferenças que existem nas 
relações de trabalho. Além de ser uma justiça al-
tamente especializada, que entende a questão”, 
explica o advogado especialista em direito do 
trabalho Vinícius Cascone.

(com informações CUT)

Empresas Públicas e Direitos
dos Trabalhadores na Mira do Governo

PEC 300: A nova ameaça aos direitos trabalhistas

Reforma da Previdência não 
protege o trabalhador

tadas ao mercado as operações de seguridade, car-
tões e loterias. O novo presidente da Caixa justifica 
que a venda acontece para quitar uma dívida de R$ 
40 bilhões com o governo, que não tinha prazo para 
pagamento.

Como instituições públicas, BB, Caixa e BNDES 
têm um papel social a cumprir. Devem atuar onde 
as empresas privadas não atuam. Foi assim nos úl-
timos anos, em grandes obras de infraestrutura, sa-
neamento básico, em programas de inclusão social e 
também regulando o mercado. Durante a crise finan-
ceira mundial, em 2008, os bancos públicos tiveram 
papel fundamental, com a redução das taxas de ju-
ros e aumento do crédito ao brasileiro. A medida não 
agradou em nada os privados, que tiveram de fazer 
o mesmo para manter a concorrência. 

A Caixa sempre foi referência no crédito habitacio-
nal. Gestora do Minha Casa Minha Vida, possibilitou 
que milhões realizassem o sonho da casa própria, 
com juros mais baixos do que os praticados pelo 
mercado. E todos eram beneficiados, sejam os mais 
carentes ou a classe média.

O Banco do Brasil também atua em áreas impor-
tantes, como a agricultura familiar. Responsável pelo 
Pronaf (Programa Nacional de Agricultura Familiar) 
realiza financiamento para a área com taxas bem 
acessíveis.  Agora, tudo isso está com os dias con-
tados.

direitos dos trabalhadores, além daqueles já modifi-
cados/extintos pela “reforma” trabalhista. A Propos-
ta de Emenda à Constituição (PEC) 300/2016, teve 
parecer positivo na CCJ da Câmara dos Deputados 
na semana passada, prevê jornada diária de até 10 
horas e consolida prevalência do negociado sobre o 
legislado.

Entre as alterações propostas estão a ampliação 
da jornada diária de trabalho para dez horas, respei-
tando-se o limite já estabelecido de 44 horas sema-
nais, sendo “facultada a compensação de horários 
e a alteração da jornada, mediante convenção ou 
acordo coletivo de trabalho”.

A proposta também prevê o reconhecimento das 
convenções e acordos coletivos de trabalho preva-
lecendo sobre as disposições previstas em lei. Ou 
seja, consolida-se constitucionalmente o que já foi 
disposto na “reforma” trabalhista aprovada em no-
vembro de 2017, com o negociado se sobrepondo 
ao legislado. (com informações CUT)
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Sindicato inicia 2019 com visitas
e diálogo com a categoria bancária

Seeb/MT cobra audiência para debater 
a extinção da Desenvolve MT

Seeb/MT apoia bancári@s atletas da 35ª Corrida de Reis em Cuiabá

O presidente do Seeb/MT, Clodoaldo 
Barbosa, e uma comissão de traba-
lhadores da Agência de Fomento do 
Estado de Mato Grosso - Desenvolve 
MT estiveram reunidos nesta manhã 
de sexta-feira (11.01), com o presidente 
da Assembleia Legislativa, Eduardo Bo-
telho, discutindo a extinção da agência 
anunciada pelo governador eleito Mauro 
Mendes  (DEM).  De acordo com a pro-
posta de extinção de Mauro Mendes 
até sete empresas públicas estão em 
análise e podem ser extintas ou sofrer 
fusões, no início de 2019, para promover 

O Seeb/MT inicia o ano de 2019 
retomando as visitas nas agências e 
o diálogo direto com a categoria ban-
cária em todo o estado. 

Essa primeira equipe de viagem será 
composta pelo presidente do Seeb/MT, 
Clodoaldo Barbosa e pelos diretores 
Luiz Edwirges, João Luiz Dourado e 
José Maria Guerra. Entre os dias 21 e 
25 de janeiro, eles irão visitar os ban-
cários e bancárias dos municípios de 
São José do Rio Claro, Nova Maringá, 
Nortelândia, Arenápolis, Diamantino e 
Alto Paraguai. 

O Seeb/MT mais uma vez marcou presença na maior prova de Rua da Região 
Centro-Oeste, que aconteceu no Dia de Reis, (06.01), em Cuiabá, capital de Mato 
Grosso. 

Tradicionalmente, no encerramento da Corrida, os bancários e seus familiares 
foram recebidos, com frutas e água, na tenda montada pelo Sindicato. 

Para o secretário de Esporte, Cultura e Lazer do Sindicato, Florisvaldo Pereira, 
receber os bancários e bancárias na tenda é a forma de apoiar os atletas da ca-
tegoria presentes na corrida. “A Corrida de Reis é um evento internacional que 
marca o início do nosso calendário esportivo”, completou o secretário, lembrando 
que o SEEB-MT participa desde 2008 das edições da Corrida de Reis.

economia de recursos. 
O presidente do Seeb/MT 

manifestou a preocupação 
com a proposta de extinção e 
cobrou um debate mais amplo 
com os deputados e Gover-
nador. “Além de ser autossu-
ficiente, a Densenvolve MT um 
parceira do Estado no Fo-
mento de Crédito e não pode 
ser extinta a “toque de caixa” 
sem discussão com os traba-

lhadores e a com sociedade”, alertou o 
Clodoaldo, cobrando do presidente da 
ALMT uma audiência com os demais 
deputados e com o governador Mauro 
Mendes. 

“A agência opera em parceria com 
fundos de investimentos e, além de 
operar com recursos próprios, trabalha  
para elevar a capacidade de captação 
de créditos junto a fontes de recursos 
externos como o Fundo Constitucional 
do Centro-Oeste (FCO) e o Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES)”, explica Clodoaldo.

Premiação

Além da tenda de apoio e da camiseta distribuída antes da corrida, o Sindicato 
também irá premiar os bancários/as sindicalizados que conquistaram a primeira 
e segunda colocação por faixa etária, além de um prêmio especial para o primeiro 
e a primeira colocada no geral da Corrida.

Para isso, solicita aos bancários e bancárias que participaram da Corrida 
informar a sua colocação até o dia 31 de janeiro, quinta-feira, pelo telefone 
(65) 3623-5333. 

A solenidade de premiação será realizada no dia 5 de fevereiro, às 17h30, na 
sede do Sindicato localizado na Rua Barão de Melgaço, 3190 , no Centro de 
Cuiabá.

A Reforma Trabalhista, da Previdência, 
Assédio Moral e a Defesa dos Bancos 
Públicos são os principais assuntos 
que serão debatidos com a categoria. 
Além disso, serão observadas também 
as condições de trabalho e segurança 
bancária.  

“Iremos continuar priorizando as visitas 
às agências bancárias do estado, porque 
sabemos que diálogo bancários e 
bancárias é fundamental para mobili-
zar e fortalecer a unidade para os em-
bates que teremos em 2019”, destaca 
o presidente do Sindicato.


