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BARRAR A REFORMA DA PREVIDÊNCIA!

Ou vamos trabalhar até morrer, sem poder ser aposentar!

Os protestos e paralisações convocados pelas Centrais Sindicais em todo o país no dia 10 de novembro, marcaram a reação dos trabalhadores à lei
13.467, que anula uma série de direitos assegurados na atual Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A nova legislação, além de flexibilizar a legislação,
facilitar contratações, veio para enfraquecer a Justiça trabalhista e precarizar ainda mais as condições de trabalho. No total, o projeto mexe em mais de
cem pontos da legislação. Abre possibilidade para aumento de jornada, redução de salários, contratação por trabalho temporário, intermitente (serão pagas
somente horas trabalhadas, independentemente do tempo à disposição) e sem direito a conquistas como 13º, férias, fundo de garantia. Outro prejuízo é o
fim da validade dos acordos coletivos até sua renovação (ultratividade).
Agora temos que enfrentar a perversa reforma da Previdência que acaba com o sistema público de aposentadorias e entregar esse “filão de ouro” para
os bancos privados.
O desafio está colocado para a classe trabalhadora: BARRAR A REFORMA DA PREVIDÊNCIA ou vamos morrer trabalhando!
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Editorial
Temos que barrar a reforma da previdência,
revogar a reforma trabalhista e evitar a privatizações
dos bancos públicos. Só poderemos fazer com a
participação de todos! É muita luta!
O desmonte trabalhista é incompatível com
a Constituição e normas da OIT (Organização
Internacional do Trabalho) das quais o Brasil é
signatário. Essa reforma traz insegurança jurídica.
Pois, além de retirar direitos, o Governo e o
Congresso querem sucatear e vender as estatais
e os bancos público. Sabemos que as reformas
têm por objetivo fragilizar a capacidade de
negociação dos sindicatos e dificultar o acesso
do trabalhador à Justiça.
Os bancários estão com os direitos da Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) garantidos por dois
anos, resultado da greve de 31 dias em 2016.
Portanto, não aceitaremos retrocessos na nossa
Convenção Coletiva de Trabalho CCT, nem nos
nossos direitos, conquistados após muita luta da
categoria bancária.
Entregamos o Termo de Compromisso à Fenaban,
em agosto deste ano, cobrando respeito à nossa
CCT. O documento reivindica, entre outros
pontos, a não contratação de funcionários
terceirizados em atividades-fim. Vamos continuar
cobrado resposta.
Participe, informe-se e sindicalize-se! Fortaleça
seu sindicato e sua categoria. Defenda seus direitos que estão sendo anulados por um governo e
um Congresso Nacional comprometidos com os
interesses dos empresários e dos bancos.
Vamos à luta! Só a luta nos Garante!

Seeb/MT se reuniu com os
representantes do Banco Itaú
Por práticas de discriminação às mulheres, maus
tratos verbais, ameaças de demissão, exigência de
cumprimento de metas de produção e utilização de
práticas ilícitas, como por exemplo: “vendas casadas”,
a Justiça do Trabalho de Mato Grosso condenou o
Banco Itaú a pagar indenização por prática de assédio
moral no meio ambiente de trabalho, cometida por
um gerente em uma das agências do banco localiza-
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da na Capital de Mato Grosso. O banco ainda poderá
recorrer.
A Juíza da 2ª Vara do Trabalho de Várzea Grande,
Leda Borges de Lima, condenou o banco Itaú a pagar
de indenização de R$ 20 mil por dano moral a uma
bancária que sofria constante assédio moral. A ação
foi movida pela AMB advogados associados, assessoria
jurídica do Seeb/MT.

Antes mesmo dos empregados da Caixa sofrerem
um novo ataque da direção do banco, nesta sexta-feira (10), com a revogação do RH 151, o Sindicato
dos Bancários de Mato Grosso (Seeb/MT) ajuizou
AÇÃO COLETIVA, através da assessoria jurídica,
AMB Advogados Associados, para assegurar a
incorporação da gratificação de função para todos
os empregados da CAIXA que completaram ou que
venham a completar 10 anos de exercício de função
gratificada.
A revogação do RH 151, na prática visa acabar

com a incorporação de função e se adequar à “reforma” trabalhista, em vigor desde o dia 11/11/2017.
Através da Ação Coletiva o Seeb/MT, preocupado
se antecipou à ação da Direção do Banco. “O
Sindicato buscou assegurar aos empregados da
Caixa que completaram ou venham a completar 10
anos na função, o direito à GRATIFICAÇÃO, mesmo
que venha a ser destituído da função sem justo motivo
depois desta data”, explica o presidente do Seeb/MT,
Clodoaldo Barbosa.
Segundo o secretário de finanças do Seeb/MT e
empregado da Caixa, John Gordon, “Temos que permanecer mobilizado em defesa da Caixa para que
ela continue 100% pública, e, precisamos, também
ficar mobilizados para garantir a manutenção de
direitos e reivindicar melhores condições de trabalho
e de atendimento para a população”, avisa. Para o diretor regional do Médio Norte do Seeb/MT e empregado da Caixa, Luiz Edwiges, a CAIXA, igual ao Banco
do Brasil está no caminho da privatização e isso requer que o fortalecimento da ações do Sindicato.
A audiência inicial da AÇÃO COLETIVA está agendada para o dia 27 de novembro. Após essa data, a
juíza analisará o pedido de incorporação da remuneração para quem já tinha mais de 10 anos em exercício de função gratificada.

Seeb/MT ajuíza Ação Coletiva para impedir redução
salarial dos funcionários do Banco da Amazônia
O Seeb/MT comunica que foi ajuizada, através
da assessoria jurídica, AMB Advogados Associados,
AÇÃO COLETIVA visando que os salários dos funcionários do Banco da Amazônia descomissionados que
tinham mais de 10 anos na função gratificada não sejam
reduzidos.
O Banco promoveu no final do mês de outubro, através
de norma interna, a retirada da função gratificada dos
supervisores de atendimento e operacional das agências.
A ação do Seeb/MT tem por objetivo impedir que o Banco
da Amazônia reduza o salários dos funcionários já que
extinguiu a função gratificada.
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Bancos já fecharam este ano
17.801 postos de trabalho no Brasil
Os bancos que operam no Brasil fecharam 17.801
postos de trabalho entre janeiro e outubro de 2017,
segundo a Pesquisa de Emprego Bancário realizada
em parceria entre a Contraf-CUT e o Dieese com
base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho (Caged). Na
região Centro Norte, as instituições financeiras
cortaram 1.860 empregos.
O mês de julho foi o único do ano no qual houve
registrou de saldo positivo de postos de trabalho, 72.
Isto, após dezessete meses consecutivos de saldos
negativos no setor bancário. Nos três meses seguintes, o Caged registrou o fechamento de 7.121 postos
impactado, principalmente, pelos PDVE’s lançados
por Caixa e Bradesco em julho de 2017.
A Caixa foi responsável pelo fechamento de 6.827
postos, sendo 3.039 em março e 2.302 em agosto,
os dois piores saldos apresentados. Meses, estes,

seguintes às divulgações dos PDV’s, também, abertos
pela instituição em 2017. O mês de setembro apresentou o primeiro saldo positivo na Caixa, desde
março de 2015 (56 postos abertos), voltando a ser
negativo em outubro (-38).
“O lucro dos bancos só crescem. Os números
provam que o sistema financeiro é um dos setores
responsáveis pela crise do país. Ano após ano, os
bancos demitem e não contratam, precarizando as
condições de trabalho e de atendimento. Os números
também mostram também mostram que a nossa luta
deve ser em defesa do emprego”, aponta o presidente do Seeb/MT, Clodoaldo Barbosa, lamentando
o fato que Mato Grosso teve um número alto de
bancários demitidos. Com informações da Contraf/CUT.

PDVE finalizado, agora promove
Avaliação de desempenho

Seeb/MT participou do
IV Fórum pela
Visibilidade Negra
O secretário de assuntos jurídicos do Seeb/MT
e funcionário do BB, Marcílio Silva de Lima, participou do IV Fórum pela Visibilidade Negra no
Sistema Financeiro, realizado em Recife (PE),
nos dia 09 e 10 de novembro. O Fórum foi promovido pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), com o
apoio da Federação dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro do Nordeste (Fetrafi/NE)
e do Sindicato dos Bancários de Pernambuco.
De acordo com o Marcilio o evento teve por
objetivo fortalecer o debate sobre a construção
da igualdade racial nos bancos. O tema sido
pautado constantemente nas mesas de negociações com a Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban).
Leia mais www.bancariosmt.com.br

O primeiro Plano de Demissão Voluntária Especial
(PDVE), da história do Bradesco, foi concluído no final
de agosto e teve adesão de aproximadamente 7.400
trabalhadores, de acordo com o banco.
Os trabalhadores que ficaram no banco, além de
sobrecarregados, estão sendo pressionados a cumprir
metas, como se a situação no setor continuasse a
mesma. Os gestores inclusive pressionam para que
as tarefas dadas no dia sejam cumpridas no mesmo dia.
Para piorar a situação, o banco contratou uma
empresa, a Yourlife, para avaliar os funcionários.
“Não tem cabimento. O banco piora as condições de
trabalho e ainda promove uma avaliação do desem-

penho dos bancários, o que aumenta a tensão entre
eles. É mais um instrumento de assédio moral”, avalia
José Guerra , diretor do Sindicato e funcionário do
Bradesco.
Canal de Denúncia
Na página do Seeb/MT - www.bancariomt.com.br,
tem espaço específico para fazer as denúncias de
casos de assédio moral. As denúncias são sigilosas.
O instrumento de “Prevenção de Conflitos no
Ambiente de Trabalho” é uma importante conquista
da categoria e deve ser utilizado pelos trabalhadores
para que possamos impedir abusos.

Seeb/MT participa de Seminário sobre
Saúde Mental no Ambiente de Trabalho
O Acúmulo de tarefas, cobranças excessivas, perfeccionismo e foco no trabalho como fonte exclusiva
de prazer podem levar o trabalhador a síndrome de
burnout, ou esgotamento profissional, uma síndrome
abordada no Seminário “Saúde Mental no Ambiente
de Trabalho”, organizado pelo do Grupo de Trabalho Interinstitucional de Mato Grosso (Getrin23), que
contou com parceria do Sindicato dos Bancários de
Mato Grosso (Seeb/MT). O Seminário, que aconteceu na quarta (22.11), no auditório da Universidade
de Várzea Grande (Univag).
Para a secretaria de assuntos de saúde e condições de trabalho do SEEB/MT, o seminário além de

enfatizar os aspectos psicológicos, jurídicos e previdenciário, trabalhou conceitos relacionados ao
ambiente de trabalho que na maioria das vezes não
temos como atuar preventivamente. “O ambiente
de trabalho pode ser especialmente estressante e,
é preciso cuidar! O Sindicato está preocupado com
a saúde mental, além de saber com o que estamos
lidando é importante saber como o ambiente de
trabalho afeta o bem estar do trabalhador”, afirma,
ressaltando que também precisamos informar aos
trabalhadores os direitos legais em relação às doenças
mentais no ambiente de trabalho.

Leia a matéria completa no www.bancáriosmt.com.br.

Movimento sindical evita
descomissionamentos no BB
Uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da
10ª Região (TRT-10) reverteu parte da sentença da juíza
Patrícia Soares Simões de Barros, da 16ª Vara do
Trabalho de Brasília, que determinava o descomissionamento de escriturários designados para funções de
nível superior desde 1988. Todos deveriam retornar
à função de origem num prazo de seis meses. A ação
foi movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

A obrigação de contratar, designar, ou nomear funcionários para cargos de nível superior somente
aprovados em concursos públicos específicos vale
apenas a partir da publicação da decisão, tornando
nula a norma interna 371-1 do BB, que suporta as
nomeações para funções de confiança. O banco terá
dois anos para se adequar à determinação..

Onde estão os negros
e as negras?
O Itaú, maior banco privado nacional, tem
apenas 21% de negros e negras na composição
do seu quadro de funcionários, percentual abaixo da média geral do setor, de 24,8% de acordo com o Censo da Diversidade 2014. Além da
baixa representatividade da população negra,
eles têm mais dificuldades para ascender profissionalmente na instituição. Segundo o Relatório
Anual Consolidado 2016 do banco, bancárias
negras estão concentradas nas áreas comercial e operacional (55%) e administrativa (23%).
Apenas 8% delas ocupam cargos de gerência.
No caso dos negros, 47% estão na área comercial e operacional e 30% na administrativa. Em
cargos de gerência encontram-se apenas 13,5%
dos bancários negros do Itaú. Nenhum negro ou
negra ocupa cargo de diretoria.

No Santander, a proporção de profissionais
negros é ainda menor do que o verificado no
setor bancário: 19,6%, segundo relatório de sustentabilidade do próprio banco. E o afunilamento
de oportunidades para os negros aumenta de
acordo com a relevância da função. Os brancos
ocupam 94% dos cargos de diretoria do banco
espanhol, e os homens, 83,4%, ainda segundo
o mesmo relatório.

Leia a matéria completa no www.bancáriosmt.com.br.
Bancári@s-MT
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Seeb/MT apoia os 16 dias de
ativismo de combate à
violência contra a mulher

Brasil vai parar no dia de 05 dezembro
e derrotar a reforma golpista
A GREVE NACIONAL convocada pela CUT e as demais Centrais Sindicais, no dia 5 de dezembro tem por
objetivo a Defesa da Previdência e dos Direitos.
A nova proposta de desmonte da Previdência Social apresentada pelo governo do ilegítimo Michel Temer
(PMDB-SP) e que deve ser votada no dia 6 de dezembro, é mais perversa que a anterior. E, ao contrário
da propaganda do governo, não corta privilégios, como as altas aposentadorias dos parlamentares, ataca
apenas a classe trabalhadora que terá de trabalhar mais, ganhar menos e, se quiser receber o valor integral
da aposentadoria, contribuir durante 40 anos, sem ficar nenhum período desempregado.

Confira os principais pontos da Reforma da Previdência
Tempo mínimo

Idade mínima
Continua a fixação da idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres,
como estava no texto original. Professores e policiais passam a cumprir exigência de 60 anos e 55
anos, respectivamente, sem distinção de gênero.
A unicidade de tratamento entre trabalhadores
públicos e privados foi mantida como no texto original.

Trabalhador rural
Os trabalhadores rurais foram retirados da
reforma e mantêm as condições atuais de
aposentadoria. Dessa forma, os homens continuarão se aposentando aos 60 anos de idade
e as mulheres aos 55 anos, com 15 anos de
contribuição. O percentual de contribuição também
permanece sobre a comercialização de sua produção

BPC
Pela nova proposta não haverá mais
redução do valor de um salário mínimo
mensal pago a idosos sem aposentadoria e pessoas com deficiência de
baixa renda, o Benefício de Prestação
Continuada (BPC).

O tempo de contribuição mínima para aposentadoria no Regime Geral da Previdência Social
(RGPS), dos trabalhadores privados, foi diminuído
para 15 anos, enquanto o do Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS), dos servidores públicos,
permaneceu em 25 anos. Com 15 anos no RGPS,
o trabalhador se aposenta com 60% da renda
média de contribuição. No RPPS, a partir do mínimo
de 25 anos de contribuição, o servidor começa
com 70%. O tempo para se aposentar com 100%
da renda média de contribuição ficou em 40 anos,
como na proposta original.

Transição

O texto estabelece uma transição de acordo
com o regime de aposentadoria e o tempo de
serviço. No regime geral, quem contribuir pelo
período mínimo de 15 anos, receberá 60% da
aposentadoria. No caso de servidores, quem
completar 25 anos de contribuição terá 70% do
benefício. A cada período de cinco anos a mais
de trabalho, o percentual do valor de aposentadoria aumenta. Para assegurar o valor integral
da aposentadoria, o trabalhador deverá contribuir por 40 anos.
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São 13 mulheres mortas diariamente, vítimas de
feminicídio, o assassinato em função de ser mulher.
Cerca de 30% vitimadas por parceiro ou ex. Os
dados do Mapa da Violência 2015 (última versão)
apontam crescimento de 21% em relação à década
passada. A violência sexual também não para de
crescer. O Anuário Brasileiro de Segurança informa
que no Brasil aconteceu um estupro a cada 11 minutos
em 2015. Diante da subnotificação – vergonha ou
medo de apresentar queixa – há estimativas de que
esses sejam somente 10% do total dos casos que
realmente acontecem. Se isso estiver correto, o Brasil
pode ter a vergonhosa taxa de meio milhão de
mulheres estupradas por ano. E ainda tem o assédio
sexual no trabalho, no transporte público.
“Esses números mostram que no dia 25 de novembro
- Dia Internacional pela Eliminação da Violência
contra a Mulher – precisamos estar juntos nessa luta
para mudar esses indicadores, por isso as mulheres
do mundo todo se levantam no combate à violência
nesses 16 dias de ativismo”, explica a secretária
de assuntos da mulher do Seeb/MT, Vânia Lúcia
Schembek.
Leia mais no site www.bancariosmt.com.br

RESISTINDO À CONJUNTURA

Sindicalizados ganham mais
e têm mais direitos,
comprova estudo
Os acordos e Convenções Coletivas de Trabalho
valem para toda uma determinada categoria, então
tanto faz ser sindicalizado ou não. Não é bem assim.
Existe sim diferença, e é melhor para quem é
sindicalizado, revela estudo do Instituto de Pesquisas
Econômicas Aplicadas (Ipea), órgão vinculado ao
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Por meio de uma simples comparação das médias
das remunerações diretas (referentes a setembro de
2015), é possível encontrar uma diferença entre
trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados.
De acordo com o estudo, essa diferença equivale a
R$ 562,28, em termos absolutos, em favor dos sindicalizados, ou 33,5%, em termos relativos.
De acordo com o estudo, em setembro de 2015
os trabalhadores sindicalizados ganhavam
em média entre R$ 2.157,17 e R$ 2.318,55.
Em comparação, os não sindicalizados recebiam
a média de R$ 1.642,48 a R$ 1.708,87. Quanto às
remunerações indiretas (como vale-alimentação,
vale-transporte e auxílio-saúde), a situação é similar.
Entre os sindicalizados, 36% dos trabalhadores se
beneficiam dos convênios médicos, contra 20,3%
dos não sindicalizados; 63,9% dos trabalhadores
sindicalizados têm acesso ao vale-alimentação, contra
49,3% dos não sindicalizados; e 54,4% dos sindicalizados contam com vale-transporte, contra 49,1%
dos não sindicalizados.
Por exemplo, a categoria bancária conquistou
ganhos de 20,3% acima da inflação entre 2004 e
2017.
“O que comprova que as negociações e acordos
coletivos elevam sim o padrão de condições de
trabalho e remuneração dos trabalhadores”, sustenta
Patrícia Pelatieri, pesquisadora e economista do
Departamento Intersindical de Estudos Sócio Economicos (Dieese).

FAÇA PARTE DO
SEU SINDICATO!

