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Reformas e terceirização
podem desmontar o BB
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Reformas, Ajuste Fiscal, Terceirização e Dívida Pública:
Capitalistas em busca da retomada da taxa de lucro

Defenda-se:

mobilize-se ao
FILIE-SE!
lado do Sindicato

Por que a luta continua?
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Senadora propõe Lei para demitir
concursados
A terceirização será ainda mais facilitada caso seja
aprovado o Projeto de Lei nº 116/2017, proposto pela
senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE), que
permite a demissão de concursados. A terceirização
tem início na Ditadura Civil Militar com o decreto-lei
200/67. No caso do trabalho bancário, foi potencializada com o correspondente bancário, a partir de 1999,
com a resolução 2.640, por FHC.
A terceirização irrestrita
O Banco do Brasil, em 2008, movimentou-se em favor
da terceirização de modo silencioso:
1 - Com a implantação do PSO (na bateria de caixas),
estrutura desenvolvida para preparar a área à terceirização;

2 - Intensificação da terceirização de áreas meio, a
exemplo da engenharia e do crédito imobiliário;
3 - Na área fim, com a utilização de empresas para
fornecer agentes de crédito.
Com a aprovação da Reforma Trabalhista: Está
liberada a terceirização da atividade fim, ou seja, dos
bancários. Os contratos individuais por Pessoa Jurídica (PJ), Autônomo, Teletrabalho e Intermitentes vão
poder ser realizados.
Com isso, o BB pode tentar livrar-se dos vínculos empregatícios, férias, 13º salário, licença saúde, etc.
Defenda-se filiando-se ao Sindicato!

#semprenaluta!

A Lei permite que as empresas forcem negociações
nocivas aos bancários, sem a necessidade de qualquer
contrapartida. O acordo entre banco e bancário passa
a valer mais que a CLT ou Acordo Coletivo. Vale para
a jornada, parcelamento de férias, diminuição de PLR,
horário de almoço, não adesão da empresa ao programa seguro-emprego. Expõe o funcionário às ameaças
e chantagens do banco. Por isso, sempre procure o
Sindicato. Antes um acordo só poderia ser diferente da
legislação caso os trabalhadores fossem favorecidos.
Negociação Individual
A Reforma trabalhista regulariza os contratos individuais (fora do Acordo Coletivo) aos funcionários com
salários superiores a R$ 11 mil, ou duas vezes o limite
máximo estabelecido para os benefícios da Previdência Social (hoje R$ 5.531,31).
Em Geral
Todos os funcionários serão obrigados a firmar um
termo de quitação anual de obrigações trabalhistas,
não podendo entrar com nenhuma ação reivindicatória
de seus direitos na justiça do trabalho.

EXPEDIENTE

O Banco poderá contratar como Pessoa Jurídica ou
autônomo qualquer um que tenha o certificado da
CVM (CPA 20).

Curta nossa página
no Facebook:
facebook.com/santosbancarios

DEFENDA-SE FILIANDO-SE AO SINDICATO!
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Negociado sobre o legislado

Gerente PJ ou autônomo
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Teletrabalho vem sendo
pavimentado no BB
Definido como prestação de serviços frequentemente
fora das dependências do banco, com a utilização de
Tecnologias de Informação e Comunicação.
Por meio de contrato individual. No BB, temos um
precedente ainda no governo Dilma, quando a mídia
divulgava a decisão do banco em adotar o “home
office” (trabalho em casa).
Agora com o golpista Temer existe a expansão do
atendimento virtual, das agências Estilo e Escritórios
de Negócios (PF e PJ).

DEFENDA-SE FILIANDO-SE AO SINDICATO!
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Não é
reestruturação,

é desmonte!

O processo de reestruturação do banco, iniciado em novembro do ano passado, trouxe consequências drásticas
para os bancários e clientes: fechamento de agências,
redução de postos de trabalho, aumento da sobrecarga
de trabalho e piora da qualidade de atendimento.

O Combate à privatização é fundamental

Unidades absorveram clientes das agências fechadas
dobrando o número de atendimentos, sem aumentar o
quadro de empregados.

Com o fechamento de quase 800 agências e corte de
mais de 10 mil funcionários, os bancários estão no
limite, adoecendo e tendo crises de estresse. Do outro
lado, os clientes estão insatisfeitos com o sucateamento. O BB, que em setembro do ano passado ocupava
o 5º lugar em reclamações, passou para o 1º lugar em
2017.

A justificativa é a adequação ao uso de novas tecnologias. Por trás deste discurso existe o desmonte dos bancos públicos baseado na redução do papel do Estado e
da própria função pública do BB.

Nesse sentido, o combate à privatização e reestruturação do banco é parte fundamental da luta da categoria
por melhores condições, salários e manutenção da
função pública, junto com o Sindicato.

FHC iniciou privatização de bancos
A grande privatização dos bancos começou no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), de
1995/2002. Em 3/11/95, FHC implanta o PROER
(Programa de Salvamento de Bancos), para bancar os
prejuízos de bancos privados, o que aumentou extraordinariamente a dívida pública. Em 1997, FHC assume a dívida dos estados. Para isso, entrega empresas
estaduais a bancos privados, como o Banespa, Banerj,
Banestado e tantos outros. Nisso, quase a totalidade
dos bancos estaduais foi privatizada, até 2002. O setor
privado ficou com os ativos e o Estado com o passivo.
Aumentando a dívida pública.

Novamente
em 2015, Dilma encaminha
o projeto de
lei 257/2015 de
reestruturação da
dívida dos estados,
com a federalização das empresas
estatais. Temer quer
pagar a dívida com a entrega à iniciativa privada. Isto
explica as reestruturações!

DEFENDA-SE FILIANDO-SE AO SINDICATO!

