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Mulheres serão as    

 mais penalizadas

   com a Reforma

      da Previdência

A reforma da previdência obrigará os trabalhadores a 
contribuir por mais tempo. As mulheres, segundo os 
economistas do Dieese, serão as mais prejudicadas 
com a equiparação. Tendo em vista que a proposta, 
encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional, prevê 
idade mínima de 65 anos para a requisição dos benefícios. 

Leia mais na página 4.
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Reestruturações que eliminam empregos e 
corrompem a função social dos bancos públicos; 
reformas propostas que acabam com o direito à 
aposentadoria, com direitos conquistados há quase 
um século e  redução dos direitos sociais como 
educação, saúde e segurança, congelados por 20 
anos. Este é o Brasil da era Temer. 

O real objetivo das medidas e reformas é dar ainda 
mais espaço no orçamento público para pagamento 
de juros da dívida pública cujos beneficiários são 
os banqueiros.

Para traçar estratégias de luta e de reação a 
esse quadro de ameaça à classe trabalhadora – e 
em especial aos dos bancários – é tarefa nossa.  

Somente com a união, mobilização e organização 
de todos os trabalhadores, fortalecendo os seus 
sindicatos é que poderemos fazer frente às ameaças 
diárias impostas pelo governo federal.

Quero reforçar os nossos parabéns às mulheres 
pelo Dia Internacional. E, dizer que dia da mulher 
é todo dia. Pois, reconhecemos a importância da 
luta pela igualdade de direitos e de oportunidades. 

É preciso reagir, antes que seja tarde. Venha para 
Luta, homens e mulheres, pois, Só a luta TE GarantE!
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Fundamentado na teoria do risco da atividade, o 
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, na 6ª 
Sessão Extraordinária, decidiu, por unanimidade, 
condenar o Bradesco à pagar indenização por dano 
moral coletivo e  individual, aos bancários  vítimas de 
roubo com arma de fogo.

Ação foi movida pelo Seeb/MT,  logo após, o assalto 
ocorrido no dia 17 de novembro de 2015. Dois 
bandidos armados aproveitaram que a porta gira-
tória estava danificada e entraram sem problemas. 
Eles renderam os vigias, ameaçaram os clientes e 
funcionários e fugiram levando dinheiro dos caixas 
da agência.

A Juíza do Trabalho, Bruna Tercarioli Ramos, 
homologou o acordo relativo à Ação Trabalhista, 
estabelecendo prazo de 5 dias para  o Banco do 
Amazônia pagar aos bancários  da diferença da Par-
ticipação nos Lucros e Resultados (PLR) de 2011. O 
BASA  efetuou o pagamento no dia 20 de fevereiro.  

A Contraf-CUT recebeu, na quinta-feira (16/02), 
o comunicado do China Construction Bank (antigo 
Banco BIC), que pagará o Programa Próprio de 
Remuneração (PPR) aos funcionários no próximo 
dia 30 de abril de 2017.

O PPR será pago no mesmo formato dos financiá-

O secretário de formação político-sindical, socio-
econômica e de pesquisa do Sindicato Bancários 
de Mato Grosso (SEEB/MT) e coordenador Regio-
nal da Comissão dos Empregados do  Itaú (COE/
Itaú/Fetec/Cn), Natércio Brito, participou da primeira 
reunião do ano de 2017 da COE do Itaú, realizada 
na quarta-feira (15/02), no Sindicato dos Bancários 

Bradesco é condenado a pagar indenização 
por dano moral e coletivo, após assalto a  agência

BASA paga diferença de PLR

China Construction Bank pagará
PPR no dia 30 de abril

COE do Itaú avalia demissões
e fechamento de agências

SEGURANÇA BANCÁRIA

AÇÃO JUDICIAL

O Desembargador do Trabalho, Roberto Benatar, 
se embasou em jurisprudência no TST, que considera 
que “as atividades bancárias expõem os empregados 
da instituição a um risco acentuado em relação aos 
demais trabalhadores, tendo em vista que as agências 
são alvos cada vez maiores de ações criminosas, 
como o roubo ocorrido”, atraindo, portanto, a res-
ponsabilidade civil objetiva do banco. “Ainda que 
assim não fosse, restou comprovada a culpa do réu 
em permitir o funcionamento da agência enquanto 
inoperante a porta giratória com detector de metais, 
em desacordo com a legislação, tornando o meio 
ambiente de trabalho inseguro e vulnerável à ação 
de criminosos, como ocorrido”, destacou no relatório.

rios da CCB Brasil-Financeira, que faz parte do grupo, 
sendo R$1.500,00, mais o valor da cesta-alimenta-
ção, de R$530,76. Para os bancários o valor é de 
R$ 3.240,00 + cesta de alimentação da CCT Bancária.

(Com informações da Contraf-CUT)

de São Paulo, a COE do Itaú priorizou o debate em 
três pontos principais: saúde, emprego e condições 
de trabalho.

O movimento sindical destacou o número estarre-
cedor das demissões do banco Itaú em todo o país 
durante o ano de 2016. Além disso, houve o fecha-
mento de várias agências em todo o país, entre elas 
três agências no Paraná, em Minas Gerais e Recife.

Outro assunto abordado foi sobre a alteração da 
jornada de trabalho, onde o banco já está aplicando 
a regra do divisor de jornada, ou seja, a norma esta-
belece divisores que alteram cálculos e reduzem 
valores de hora extra para jornadas de seis e oito 
horas nas ações trabalhistas. Vários Sindicatos 
repudiam a medida tomada pelo banco Itaú, que 
não dialogou com os representantes dos trabalhadores. 

Próximas reuniões - Devido a todas essas discus-
sões ficou marcada uma próxima reunião, com data 
a ser definida. Serão tratados dos temas sobre CAT 
e o programa de readaptação profissional.  A COE 
do Itaú entrará em contato com o banco para acertar 
uma agenda permanente de negociações.

( Com informações da Contraf-CUT)

A ação coletiva garante o pagamento da diferença a 
todos trabalhadores do BASA de Mato Grosso.

ATENÇÃO BANCÁRIO/A – Caso, tenha ficado de 
fora do pagamento efetuado pelo Banco deverá 
comunicar à Assessoria Jurídica do Sindicato  para 
que sejam tomadas as medidas cabíveis.
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Após negociação com Banco do 
Brasil, os bancários que recebem a 
Vantagem em Caráter Pessoal não pre-
cisarão mais cumprir jornada de 8 horas

O Banco do Brasil informou em 
comunicado nesta quarta-feira (15) 
que os funcionários que estão rece-
bendo a VCP (Vantagem em Caráter 
Pessoal) não precisarão cumprir jornada 

Os funcionários do Banco do Brasil 
responderam a Consulta concordando 
que o Sindicato dos Bancários de Mato 
Grosso (Seeb/MT) assine o termo aditivo 
de instalação da Comissão de Conci-
liação Voluntária (CCV) do Banco do 
Brasil (BB). A consulta foi realizada 
entre os dias 11 a 27 de janeiro de 2017.

O Seeb/MT se reuniu com a Supe-
rintendência  Regional do BB e  com a 
Gerência Regional Gestão de Pessoas 

Nesta sexta-feira (17/02), o Juiz do 
Trabalho,  Wanderley  Piano da Silva, 
concedeu liminar ao Seeb/MT, proibindo 
a CAIXA exigir que os empregados do 
Banco trabalhem aos sábados para 
possibilitar o saque do FGTS das contas 
inativas.  

O Seeb/MT, através da Assessoria 
Jurídica do Escritório de Advocacia 
Alencar, requereu a concessão de 
tutela, em caráter urgente, com o obje-
tivo de  impedir que a CAIXA obrigue 

O SEEB/MT, a exemplo de vários 
sindicatos dos trabalhadores do setor 
financeiro no mundo inteiro,  realizou 
manifestação na porta da Agência do 
Santander localizada no Centro financeiro 
de Cuiabá, na manhã da terça-feira, 
21 de fevereiro.
De acordo com a  diretora do SEEB/MT 
e bancária do Santander, Nice de Souza, 
a  manifestação fez parte da Jornada 
Internacional de luta organizada pela 
UNI Global Union, em apoio à organização 
dos trabalhadores do Banco Santander nos 
Estados Unidos. Diversas ações foram 
realizadas pelos sindicatos de cada País 
onde o Santander tem representação.

Devido à persistente pressão das 
entidades representativas de todo 
o país, inclusive por orientação da 
Contraf-CUT, com pedido de mediação 
junto ao Ministério Público do Trabalho 
(MPT), a Caixa Econômica Federal recuou 
e foi obrigada a alterar algumas regras do 
Programa de Desligamento Voluntário 
Extraordinário (PDVE), cujos abusos 
foram contestados prontamente pelos 
representantes dos empregados.

Uma das mudanças foi a prorrogação 
do período para adesão, conforme 
reivindicada pela Contraf. O prazo, 
iniciado no último dia 7, foi estendido 
para até 24 de fevereiro, pois antes a 
data era até o dia 20. De acordo com o 
que prevê a nova CI, quem aderir deve 
efetivar o desligamento entre 14 de 
fevereiro e 31 de março de 2017. Per-
manece igual, no entanto, a meta de 
cortar até 10 mil trabalhadores, como 
anunciado oficialmente pela empresa.

Houve alteração também no parágrafo 
primeiro da terceira cláusula, que na regra 
anterior dava quitação total dos direitos 
dos empregados, ao impedir aos traba-
lhadores a busca por algum grau de 
reparação. Agora, depois de cobrada 
pela representação dos empregados, 
a Caixa manteve a possibilidade de 
acordos extrajudiciais, conforme pre-
visto em ACT, até mesmo para os em-
pregados que aderirem ao programa 
de desligamento.

Outra proposta de mudança feita 
pelo banco é a que prevê a manu-
tenção do Saúde Caixa não mais por 
tempo indeterminado, como havia sido 
estabelecido pela primeira CI, mas sim 
nas mesmas condições dos beneficiá-
rios aposentados. Essas novas regras 
contemplam apenas os trabalhadores 
já aposentados pelo INSS ou que vão 
se aposentar até 31 de dezembro, 
além dos admitidos já na condição de 
aposentados pela Previdência Social 
com o mínimo de 120 meses de contri-

Funcionários do BB em VCP obtêm 
vitória e poderão trabalhar 6 horas

Funcionários do BB aprovam adesão 
à Comissão De Conciliação Voluntária

Liminar proíbe caixa de exigir que 
empregados trabalhem aos sábados

Solidariedade aos bancários
do Santander nos EUA

Pressão dos representantes dos 
empregados obriga Caixa a mudar 

regras do PDVE

Prática antissindical

De acordo com o secretário geral do Seeb/MT e 
funcionário do BB, Alex Rodrigues, a medida apenas 
atenua a situação de quem teve redução salarial e 
atende parcialmente à reivindicação feita pelos Sindi-
catos e a Contraf, através da Comissão de Empresa 
na mesa de negociação com o BB. “Os sindicatos 
continuarão reivindicando uma VCP permanente. 
Além de reivindicar a alteração da jornada desses 
trabalhadores, ainda está sendo contestada a assi-
natura do termo de recebimento de VCP”, explica.

Na audiência, o secretário de 
assuntos jurídicos do Sindicato 
e funcionário do BB, Marcílio de 
Lima, o Sindicato deixou claro que 
não aceitará que o bancário sofra 
pressão na tomada de decisão. “O 
Sindicato ainda orienta aos bancários 
que desejam fazer o pedido de CCV, 
que observem todas as informa- 
ções e cálculos, solicitando ao 
Sindicato todas as orientações 
jurídicas”, explica o dirigente.

os  seus empregados trabalhem neste  
próximo sábado, dia 18.02.2017, bem 
como nos sábados dos dias 11.03, 
13.05, 17.06 e 15.07.2017.

Na petição o Sindicato alegou, para 
tanto, a ilegalidade da exigência do 
labor sabático aos bancários, esco-
rando-se no art. 224 da CLT, no art. 
23 do ACT de 2016/2018 e na Lei n.º 
4.178/1962. O número do processo é 
ACP 0000180-56.2017.5.23.0001.
Leia mais no site www.bancariosmt.com.b

buição para o plano de saúde.
Fica estabelecido ainda que, caso 

o empregado não comprove aposen-
tadoria pelo INSS até 28 de fevereiro 
de 2018, o Saúde Caixa será mantido 
apenas por 24 meses, contados a partir 
da data de demissão e sem possibili-
dade do prazo vir a ser prorrogado. 
Nos demais casos, o plano será asse-
gurado por 24 meses.

Estão aptos a aderir os empregados 
aposentados pelo INSS ou que podem 
se aposentar até 31 de dezembro 
deste ano. Essa data limite era 30 de 
junho, mas a mudança feita pelo banco já 
está contemplada nos Termos de Adesão. 
Também podem aderir trabalhadores 
com no mínimo 15 anos de efetivo 
exercício de trabalho; empregados com 
adicional de incorporação de função de 
confiança, cargo em comissão ou função 
gratificada até a data de desligamento, 
sem exigência de tempo mínimo de 
efetivo exercício na Caixa.

de 8 horas, conforme era o normativo 
até agora, e poderão trabalhar 6 horas. 
A VCP mantém por quatro meses a 
remuneração do cargo anterior.

Os funcionários em VCP eram obri-
gados a assinar um termo abrindo mão 
de horas extras durante o período de 
VCP, bem como cumprir a jornada de 
horas do cargo anterior.

(Seeb/MT com  Contraf-CUT)

(Gepes) do banco , para  informar o 
resultado da Consulta e discutir  os 
termos do aditivo para instalação da 
CCV, que será assinada nos próximos 
dias e disponibilizada para os funcio-
nários preencherem os termos da Ade-
são a ser encaminhada ao banco, a 
partir da primeira quinzena de março 
de 2017.

(Acompanhe pelo site do Seeb/MT)

Para o secretário de Finanças do 
Seeb/MT, John Gordon, “o PDVE 
é um ataque ao banco 100% 
público, pois, piora as condições 
de trabalho e de atendimento, é 
prejuízo para os trabalhadores e 
para toda a população”. Ele ainda 
aponta que falta de pessoal nas 
unidades deixa os empregados 
sobrecarregados e doentes.

Com informações da Fenae.

 
A UNI Global Union é um sindicato 
mundial do setor de serviços que reúne 
centenas entidades de diversas categorias 
e milhões de trabalhadores de 140 países.
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Mulheres serão as mais penalizadas 
com a Reforma da Previdência

Dia da Mulher é todo dia!
SEEB/MT entrega  brinde e cartilhas em comemoração 

ao Dia Internacional da Mulher.

Seeb/MT e Caixa realizam Seminário 
sobre Assédio Moral no Trabalho

A premiação da Corrida de Reis
será em março

A reforma da previdência obrigará 
os trabalhadores a contribuir por 
mais tempo. As mulheres, segundo 
os economistas do Dieese, serão as 
mais prejudicadas com a equiparação. 

Tendo em vista, que a proposta, 
encaminhada pelo governo 
ao Congresso Nacional, 
prevê idade mínima de 
65 anos para a requi-
sição dos benefícios, 
tanto para os homens 

e mulheres do campo e 
da cidade. 

Na regra atual, as mu-
lheres se aposentam 
após 30 anos de contri-
buição, sem a exigên-
cia de uma idade mí-
nima, como também 
aos 60 anos de ida-
de e com 180 me-

ses contribuições 
(trabalhadora 

urbana). Ou 
ainda com 
55 anos de 

i d a d e 
e a 

Neste, 8 de março, em comemoração 
ao Dia Internacional da Mulher, o Seeb/MT 
está presenteando as mulheres bancárias 
com um estojo de uso pessoal e também 
um cartilha sobre a Campanha de pre-
venção e Combate ao Assédio Sexual 
no Trabalho, elaborada pela secretá-
ria da Mulher da Contraf-CUT. 

“A cartilha #Comigonão é uma 

É notória a presença de assédio moral 
nas relações trabalhistas nas instituições 
bancárias, tal prática provoca, 
consequente, prejuízo à saúde física 
e mental do trabalhador, além de danos 
sociais e econômicos para a empresa. 
Com o objetivo de intensificar a discussão 
acerca do tema nas instituições 
bancárias,  nesta sexta-feira (17/02), 
no auditório do Sindicato, foi realizado 
o “Seminário sobre Assédio Moral no 
Trabalho”. 

De acordo com a secretária de 
assuntos de saúde e condições de 
trabalho do SEEB/MT, funcionária do 
Itaú, Italina Facchini, o seminário, cujo 
público alvo foram os empregados da 
Caixa, organizado pelo Sindicato dos 
Bancários de Mato Grosso (Seeb/MT) 
em parceria com a Caixa, foi uma 

O Sindicato irá premiar os bancários/as sindicalizados que conquistaram as 
melhores colocações por faixa etária na 33ª Corrida de Reis. Para isso, solicita 
aos bancários e bancárias que participaram da corrida informar a sua colocação 
e número pelo telefone (65) 3623-5333, até o dia 17 de março.  

comprovação de exercício de atividade 
por 180 meses (trabalhadora rural). 
Com a nova medida, os trabalhadores 
terão de desembolsar até 49 anos de 
contribuição para ter uma aposentadoria 
integral. Nessa equação, a sina das 
mulheres é ter de se manter 19 anos 
a mais na ativa.

Existe inclusive uma regra de tran-
sição para as mulheres acima de 45 
anos, pela qual ela é obrigada a traba-
lhar a metade a mais do tempo que lhe 
falta para aposentar. Assim: se faltar 
2 anos, terá que trabalhar 3 anos. No 
caso dos homens a idade é acima dos 
50 anos, com a mesma regra.

As mulheres, também, serão as 
mais prejudicadas na mudança sobre 
a pensão por morte. Porque a reforma 
pretende reduzir pela metade as 
pensões pagas às viúvas, acrescendo 
10% por dependente com menos de 
18 anos, que perde o benefício ao 
completar a maioridade.

Licença  maternidade em Risco
O governo ainda estuda, por exemplo, 

como fará a desvinculação do reajuste 
de benefícios do salário mínimo. E, 
ainda quer retirar benefícios como: 
pensão por morte, seguro-desemprego 
e licença maternidade.

material que tem por objetivo romper 
o silêncio de nós mulheres. Para isso, 
é preciso informação e conhecimento. 
E, a cartilha tem o papel de mostrar que 
ela não está sozinha e que o problema 
também é do Sindicato”, explica a 
secretária de assuntos da mulher 
do Seeb/MT, Vânia Lúcia Schembek 
Silva.

determinação da Justiça do Trabalho 
em ação do Sindicato movida contra a 
agência da Caixa, da cidade de Nova 
Mutum, localizada a 300 km da capi-
tal de Mato Grosso. (PROCESSO nº 
0001514-27.2015.5.23.0121)

Durante a palestra sobre “Assédio 
moral no Trabalho”, o juiz do trabalho, 
Lamartino França de Oliveira, abordou 
os diferentes aspectos do Assédio que 
vão desde o jurídico aos problemas de 
saúde. Ele distinguiu as várias modalida-
des de assédio no ambiente de trabalho 
e os danos causados na relação de 
trabalho. Segundo o palestrante, os 
tipos de assédio, tanto moral quanto 
sexual trazem graves consequências ao 
trabalhador e ao ambiente de trabalho.  
(veja vídeo e matéria completa no site 
www.bancariosmt.com.br)

ATENÇÃO BANCÁRIOS:

Canal de Denúncia

 Na página do Seeb/MT  - www.bancariomt.com.br, tem espaço 
específico para fazer as denúncias de casos de assédio moral. 
Antes de qualquer outra coisa 
é importante estar bem informa-
do. O programa de combate ao 
assédio moral é uma conquista 
dos trabalhadores após grande 
mobilização na Campanha 
Nacional Unificada 2010, tra-
ta-se de um acordo aditivo à 
Convenção Coletiva de Trabalho 
que tem adesão voluntária 
tanto dos bancos quanto dos 
sindicatos.

 Na página do Seeb/MT  - www.bancariomt.com.br, tem espaço 
específico para fazer as denúncias de casos de assédio moral. 
Antes de qualquer outra coisa 
é importante estar bem informa-
do. O programa de combate ao 
assédio moral é uma conquista 
dos trabalhadores após grande 
mobilização na Campanha 
Nacional Unificada 2010, tra-
ta-se de um acordo aditivo à 
Convenção Coletiva de Trabalho 
que tem adesão voluntária 
tanto dos bancos quanto dos 

Antes de qualquer outra coisa 

mais prejudicadas com a equiparação. 
Tendo em vista, que a proposta, 

encaminhada pelo governo 
ao Congresso Nacional, 
prevê idade mínima de 
65 anos para a requi-65 anos para a requi-65 anos para a requi
sição dos benefícios, 
tanto para os homens 

e mulheres do campo e 
da cidade. 
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contribuição para ter uma aposentadoria 
integral. Nessa equação, a sina das 
mulheres é ter de se manter 19 anos 
a mais na ativa.

Existe inclusive uma regra de tran
sição para as mulheres acima de 45 
anos, pela qual ela é obrigada a traba
lhar a metade a mais do tempo que lhe 
falta para aposentar. Assim: se faltar 
2 anos, terá que trabalhar 3 anos. No 
caso dos homens a idade é acima dos 
50 anos, com a mesma regra.

As mulheres, também, serão as 
mais prejudicadas na mudança sobre 
a pensão por morte. Porque a reforma 
pretende reduzir pela metade as 
pensões pagas às viúvas, acrescendo 
10% por dependente com menos de 
18 anos, que perde o benefício ao 
completar a maioridade.

Licença  maternidade em Risco
O governo ainda estuda, por exemplo, 

como fará a desvinculação do reajuste 
de benefícios do salário mínimo. E, 
ainda quer retirar benefícios como: 
pensão por morte, seguro-desemprego 
e licença maternidade.




