
santosbancarios.com.br

Reforma deixará brasileiros pobres, 
sem saúde e educação, pág. 4

Manobra no balanço  
rebaixa PLR, pág. 3

Órgão Informativo dos Empregados da Caixa de Santos e Região | MAIO/JUNHO 2019

CONTRA O FIM DA 
APOSENTADORIA

Pág. 2



Sindicato doS BancárioS de SantoS e região | FoneS: (13) 3202 1670 / 0800 771 1920
bancários

2

Órgão Informativo dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Santos e Região
Endereço: Av. Washington Luis, 140 - Santos/SP | CEP: 11.050-200 | Fone/Fax: (13) 3202 1670
Presidente: Eneida Figueiredo Koury | Secretária Geral: Ricardo Luiz L. Saraiva - Big 
Secretário de Imprensa e Comunicação: Fabiano M. Couto 
Edição e Textos: Luiz Gustavo de Mesquita Soares (Mtb 22.959) | Diagramação: Adriano Trindade (Mtb 60.654) 
Fotos: Gustavo Mesquita, Fabiano Couto, Fernando Diegues, Adriano TrindadeEX
PE
DI
EN
TE

facebook.com/santosbancarios

Curta nossa página  
no FaCebook:

Todas as Centrais sindicais e as 
Frentes Povo Sem Medo e Brasil 
Popular confirmaram dia 14 de 
junho para Greve Geral contra a 
Reforma da Previdência, em de-
fesa dos direitos da classe traba-
lhadora, contra o fim da aposenta-
doria e a Reforma da Previdência, 
por mais empregos e salários 
decentes. 

A manifestação foi realizada no 
Dia do Trabalhador, na capital 
paulista. Um 1º de Maio históri-
co no Vale do Anhangabaú, que 
reuniu mais de 200 mil pessoas. 
Pela 1ª vez todas as centrais se 
unificam numa pauta comum.

 \ Acaba com a aposentadoria por tempo de 
contribuição!

 \ Impõe a obrigatoriedade de idade mínima para 
aposentadoria de 65 anos, para os homens, e 62 anos, 
para as mulheres!

 \ Aumenta o tempo mínimo de contribuição de 15 
para 20 anos!

 \ Quem quiser receber o valor integral do benefício 
terá de trabalhar e contribuir ao INSS durante 40 anos!

 \ Muda o cálculo do valor do benefício. Ao invés de 
contabilizar 80% dos maiores salários, como é hoje, 

vai contabilizar todas as contribuições que você fez ao 
longo da vida, o que vai reduzir o valor do benefício.

 \ A CPI do Senado comprovou que não existe rombo 
na Previdência!

 \ A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal denunciou a mentira do rombo na 
previdência!

 \ Que o regime de Capitalização é um fracasso. 
De 30 países onde foi implantada, 18 já desistiram. 
“Resultou em aumento da pobreza na velhice, 
comprometendo o objetivo principal dos sistemas de 
previdência”, afirma a OIT.

Greve Geral dia 14 de junho  
contra a Reforma da Previdência!

Reforma deixará brasileiros pobres, sem saúde e educação!

Você sabia que a Reforma:

Larissa, empregada da Caixa e diretora do Sindicato panfleta na Praça Mauá
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Número reduzido de emprega-
dos é um problema que ocorre 
em todas as áreas da Caixa e 
não apenas nas agências. Os 
que sobraram depois dos PD-
VEs estão doentes ou à beira 
de um colapso.  

Uma das consequências da fal-
ta de empregados está retratada 
no Anuário Estatístico da Pre-
vidência Social de 2014 que já 
demonstrava que tinham ocor-
rido 681 afastamentos devido 
a transtornos mentais e outros 
558 por distúrbios osteomus-
culares (LER/Dort). Imagina o 
que aponta agora! 

A Caixa está com 84 mil empregados. A Secretaria 
de Coordenação e Governança das Empresas Estatais 
(SEST) prevê limite de 90 mil empregados para o 
grupo Caixa.

Para contratar “personal trainer” existe verba 
Contudo, o presidente do banco, um especialista em 
privatizações, nomeou seu “personal trainer” com sa-
lário mensal de R$ 30 mil. Sinal de que para contratar 
pessoas desqualificadas para funções bancárias, mas 
de caráter íntimo tem dinheiro.

O Dieese já havia avisado, em fevereiro/19, que não 
havia motivo para uma provisão de aproximadamente 
7 bilhões para perdas esperadas com financiamento 
imobiliário, porque a inadimplência média da Caixa 
era muito menor que a dos outros bancos. 

Já a reportagem da Época Negócios (29/2/19) alertava, 
que se efetivada, a medida reduziria o lucro anual da 
Caixa para menos de 10 bilhões de reais. De janeiro 
até setembro de 2018, o lucro líquido do banco tinha 
sido de 11,5 bilhões de reais e a expectativa do próprio 
banco era de que esse montante subisse para ao redor 

de 16 bilhões até dezembro do ano passado.

Não deu outra, Valor Econômico (29/3/19): A Caixa 
Econômica Federal registrou lucro líquido contábil de 
R$ 10,355 bilhões em 2018, com queda de 17,1% na 
comparação com o ano anterior. O lucro recorrente 
ficou em R$ 12,696 bilhões, com alta de 40,4%.

O que diminui a PLR dos empregados, com provisão 
de dívidas duvidosas!

Falta de funcionários faz parte do 
“sucatear para privatizar”

Temos que partir para Greve Geral dia 14 de junho!

Manobras no balanço  
diminuem PLR
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Foi lançada a Frente Parlamen-
tar Mista em Defesa dos Bancos 
Públicos, na Câmara dos Deputa-
dos. As mais de 200 assinaturas 
de parlamentares de 19 partidos 
diferentes mostram como a pauta 
em defesa dos bancos públicos 
vem ganhando força no Congresso 
Nacional.

A Frente tem o objetivo de anali-
sar todos os projetos em tramita-

ção nas duas casas legislativas e 
difundir a causa das instituições 
financeiras públicas para outras es-
feras. Além de ser um espaço para 
a análise de todos os fatores que 
envolvem as ameaças de privatiza-
ção, é um canal de diálogo amplo.

A Frente ganha força à medida 
que a equipe econômica do atual 
governo anuncia novas ações que 
enfraquecem os bancos públicos 

como agentes das principais políti-
cas públicas sociais do país. 

A diretoria da Caixa já iniciou 
venda de ativos e anunciou a 
abertura de capital de quatro sub-
sidiárias do banco. “A Caixa deve 
continuar a exercer o seu papel 
fundamental para a população 
mais carente”, diz Larissa Cunha, 
diretora do Sindicato e empregada 
da Caixa.

Filie-se e lute ao lado do Sindicato
 ¤ Para manter empregos;

 ¤ Corrigir salários;

 ¤ Garantir melhores condições 
de trabalho;

 ¤ Auxílios saúde, educação e 
outros direitos devem ser os eixos 
gerais que unificam os bancários 
junto ao Sindicato.

Cabe ao sindicato lutar incessan-
temente, pelo cumprimento da 
legislação trabalhista e das normas 
de segurança e saúde que garantem 
um ambiente laboral favorável 
para o trabalhador. 

Sem esquecer que é o sindicato 
que representa o trabalhador junto 
aos patrões, ao poder judiciário e 
aos órgãos públicos.

O SINDICATO  
É VOCÊ!!!


