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Temer quer privatizar e demitir 
em massa no BB e Caixa

VAMOS RESISTIR!
Manifestação contra a 

PEC/55 da Morte, pág. 4
Cumprir meta irregularmente 

motiva justa causa, pág. 3
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A falta de trabalhadores para executar as fun-
ções e vender produtos, sempre com rapidez 
para cumprir metas diárias e mensais pressiona 
os bancários e bancárias a cometer irregulari-
dades por medo de repreensões dos gestores, 
muitas vezes carregadas de assédios. 

  Um exemplo muito comum é a imposição 
ao funcionário de ter em mãos o cartão de 
supervisor, para liberar transações e agilizar 
os serviços em busca de metas (resguarde-se 
tirando cópia do termo que você foi obrigado a 
assinar);

  Outra irregularidade são gestores pressio-

narem os subordinados a cumprirem abertura e 
reativação de contas de qualquer maneira;

  Pressão para burlar o tempo de suas fi las 
nas agências;

Porém caso a auditoria descubra tornou-se cada 
vez mais comum à demissão por justa causa, 
vários bancários(as) foram demitidos(as) desta 
forma na região. Este expediente está sendo 
utilizado pelos bancos visando redução de pes-
soal sem pagamento de direitos trabalhistas. A 
fi nalidade é simplesmente lucrarem mais. 

Muito cuidado, não execute transações irregu-

lares para cumprir metas e que fogem de sua 
responsabilidade. Resista e denuncie ao Sindi-
cato. A única solução é lutar junto com a dire-
toria do Sindicato contra as metas, o assédio, 
contra a renda variável e venda de produtos. 
A verdadeira luta sempre será por um salário 
digno e fi xo.

O cenário brasileiro é o pior possível. Des-
monte das empresas públicas, corte de direi-
tos, desemprego e recessão econômica. Se 
depender do governo ilegítimo de Temer, do 
Congresso Nacional, da justiça seletiva e da 
imprensa tendenciosa a situação vai piorar. 
Tudo isso faz parte da articulação para que 
a classe trabalhadora pague a conta de uma 
crise que não foi ela que causou!

“Nós trabalhadores devemos resistir aos 
ataques: Aumento da idade mínima de 65 
anos para Aposentadoria, Corte na Educação, 

Saúde, Diminuição dos Salários, Aumento 
da Jornada, Retirada de Direitos como  13º, 
FGTS e Férias com a terceirização. Nós já 
dizíamos que estão entregando o País. Que-
rem privatizar os bancos públicos, a Petrobrás 
e os trabalhadores vão perder tudo, inclusive 
o emprego. Por isso é Fora Temer”, explica 
Ricardo Saraiva Big, Secretário de Relações 
Internacionais da Intersindical e Secretário 
Geral do Sindicato dos Bancários de Santos e 
Região.

Os bancários devem participar ativamente. A 

categoria sofre muitas ameaças, sobretudo os 
funcionários das empresas públicas. O gover-
no pretende desmontar as instituições para 
entregar ao grande capital internacional.

“Portanto, o momento é de resistência. Ban-
cários de bancos públicos e privados devem 
participar das manifestações, afi nal a luta vai 
muito além do BB e da Caixa, querem exter-
minar a categoria bancária”, afi rma Eneida 
Koury, Presidente do Sindicato dos Bancários 
de Santos e Região e funcionária do BB. Veja 
os números abaixo.
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Demissão por Justa Causa 
virou META dos bancos!
Demissão por Justa Causa 
virou META dos bancos!

Não cometa 
irregularidades

PORQUE DIZEMOS

LUCRO R$ 16,3 bi 
DEMISSÕES 1,7 mil

LUCRO R$ 12,7 bi 
DEMISSÕES 4,7 mil

LUCRO R$ 5,3 bi 
DEMISSÕES 2,5 mil

FORA TEMER!

1) Guarujá - Ag 3969 / Vicente de Carvalho

2) Itanhaém - Ag 6692 / Av. Rui Barbosa

3) Mongaguá - Ag 6908 / Av. São Paulo

4) Peruíbe - Ag 7050 / Av. Anchieta

5) Santos - Ag 4701 / Nova Noroeste

6) Santos - Ag 6830 / Rua Oswaldo Cruz

1) Santos - Ag 2984 / Av. Epitácio Pessoa

2) Santos - Ag 3587 / Vila Mathias

3) São Vicente Ag 4871 / Av. Pres. Wilson

A Caixa Econômica Federal pretende 
seguir o exemplo do Banco do Brasil e 
planeja privatizar parte do banco lan-
çando ações na Bolsa de Valores. Com 
este dinheiro o governo ilegítimo de 
Temer deve fazer um novo programa 
de aposentadoria incentivada que pode 
atingir até 11 mil funcionários.

O programa não pode ser feito ago-
ra porque a Caixa precisa de R$ 1,2 
bilhão para pagar incentivos e direi-
tos. A instituição também estuda as 
possibilidades de transformar 100 
agências que não dão lucro em postos 
de atendimento, transferir de local, ou 
fechá-las em último caso.

É preciso fi car atento às próximas 
movimentações da Caixa.

Começaram as manobras do governo golpis-
ta de Michel Temer para privatizar o BB e a 
Caixa. O Banco do Brasil anunciou dia 20/11, 
o fechamento de 781 agências até 18/2/2017. 
Também foi confi rmada abertura do Plano 
Extraordinário de Aposentadoria Incentivada 
(PEAI). 

A diretoria do BB espera a adesão de até 18 
mil funcionários aptos a se aposentar. Os 
bancários e bancárias terão até 9 de dezembro 
para aderir. No entanto, o trabalhador tem a 
prerrogativa de desistir do programa até as 
23h59 do mesmo dia 9.

Das unidades fechadas, 379 serão converti-
das em postos de atendimento (com poucos 
funcionários). As outras 402 agências serão 
desativadas, somando-se as 51 que já foram 
fechadas no mês passado. Também serão 
enxugadas pelo Governo Temer 31 superin-
tendências regionais e três diretorias. Outra 
medida refere-se à adesão à jornada de 6 horas 
diárias. A adesão resultará na redução de 
16,25% do valor de referência da função. 

Todos os funcionários devem refl etir muito 
e entrar em contato com a Cassi, a Previ e 
no caso dos oriundos da Nossa Caixa, com o 
Economus, para saber os critérios para obter o 

complemento de aposentadoria e manutenção 
da assistência à saúde. A resistência já come-
çou! Leia na página 4.

Demissão de até 18 mil no BB
Governo quer 
demitir 11 mil 
da Caixa Agências que serão fechadas na 

Baixada Santista:

Agências que serão transformadas em 
Postos de Atendimento na Baixada 
Santista:
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A Intersindical – Central da Classe Trabalha-
dora e o Sindicato dos Bancários de Santos e 
Região (filiado à Central) realizaram parali-
sações, dia 11/11, das 21 agências bancárias 
no centro financeiro de Santos, das 8h às 12h, 
conforme “Calendário Nacional de Luta das 
Centrais Sindicais contra a PEC 55 (ex-241), 
Reformas Trabalhista e da Previdência”.

“O Governo de Michel Temer apresenta a PEC 
241, a Terceirização, a Privatização e as Refor-
mas da Previdência e Trabalhista como solução 
econômica. O que não se diz à população é que 
o governo não cobra impostos dos mais ricos, 
além de isentar grandes empresários e ban-
queiros de impostos. Estes ajustes têm como 
único objetivo retirar dinheiro da Previdência 
Social, Saúde, Educação e Segurança públicas 
para pagar juros de dívidas aos bancos, retirar 
direitos dos trabalhadores e aumentar os lucros 
dos empresários”, explica Ricardo Saraiva Big, 
Secretário de Relações Internacionais da Inter-
sindical e Secretário Geral do Sindicato.

A proposta de Emenda Constitucional nº 241 

(PEC 241) aprovada pela Câmara dos de-
putados, dia 25/10, foi votada, dia 29/11, no 
Senado como PEC 55 em primeiro turno. A 
segunda votação será dia 13/12.

A aprovação da PEC 55 desviará dinheiro de 
privatizações e cortes por 20 anos em Saúde, 
Educação e Previdência exclusivamente para 
pagamento de dívidas aos bancos e dar mais 
lucros aos empresários. A PEC congela salá-

rios de servidores públicos municipais, esta-
duais e federais por 20 anos. Depois da PEC 
vem as reformas da Previdência e Trabalhista.

A idade mínima para aposentadoria de ho-
mens e mulheres será de 65 a 70 anos. A 
retirada de direitos sociais será sem preceden-
tes com aumento do desemprego. Os Sistemas 
de Saúde e Educação Públicos entrarão em 
colapso!

Os funcionários do Banco do Brasil realizaram 
protesto, dia 25/11, com a paralisação de toda a 
rede de 36 agências da Baixada Santista, con-
tra a reestruturação promovida pelo governo 
federal. As unidades ficaram sem atendimento 
das 8h às 12h. “As paralisações e a resitência 
são questões de consciência e tem que ser de 
dentro para fora”, afirma Ricardo Saraiva Big, 
Secretário Geral do Sindicato dos Bancários de 
Santos e Região e funcionário do BB. 

A diretoria, após a informação do Plano 
Extraordinário de Aposentadoria Incentivada 
(PEAI), não perdeu tempo. Na mesma se-
mana reuniu-se com a superintendência, fez 
assembleia com os funcionários e organizou a 
primeira paralisação das agências no País.

“Tivemos reunião com o superintendente e 
realizamos assembleia com os funcionários. 
Estamos prontos para a resistência contra este 
Plano, agências fechadas, acúmulo de função, 
falta de funcionários e principalmente aos 
passos rumo à privatização. É necessário cons-
truir uma luta nacional”, diz Eneida Koury, 
Presidente do Sindicato funcionária do BB.

Ato Público dos Funcionários às 10h

Os bancários também realizaram um ato de 
protesto na frente da agência Santos, na rua 
XV de Novembro, 195, no centro de Santos/SP. 
Com cartazes, carta aberta, estandartes e carro 
de som denunciando o desmonte dos bancos 
públicos com a finalidade de privatização.

Bancários protestam contra a PEC 241 e 
reformas do governo

Paralisação do BB contra reestruturação  
é a pioneira no País

Ato reuniu funcionários de várias agências

Na Praça Mauá, em Santos, trabalhadores dizem não  à PEC 55 (241) que segue no Senado


