
A mais recente peça publicitária da campanha 
midiática para tentar te convencer a trabalhar 
até morrer veio estampada na capa da revista 

Exame, da Editora Abril. A publicação, de 18 de ja-
neiro, usa o mega star Mick Jagger, de 73 anos, como 

“símbolo de uma nova era de trabalho”, para justificar o 
argumento de que as pessoas serão obrigadas a adentrar 
o período da velhice trabalhando.

Mas quantas pessoas com mais de 65 anos você co-
nhece que ainda estão no mercado de trabalho? Dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (a Pnad 
Contínua do IBGE) informam que dos 20,2 milhões 
de cidadãos com 65 anos ou mais no Brasil, somente 
13,4% compõem a força de trabalho: 13,1% deles efe-
tivamente trabalhando e apenas 0,3% a procura de em-
prego. Os outros 87% estão fora do sistema. Do saldo 
de 1,5 milhão de desempregados nos últimos 12 meses, 
mais de 460 mil têm entre 50 e 64 anos.

Esses números ajudam a entender o caos que o merca-
do de trabalho poderá viver caso a reforma da Previdên-
cia apresentada pelo governo Michel Temer venha a ser 
aprovada pelo Congresso Nacional, com idade mínima 
de 65 anos para conseguir se aposentar.

Essa reforma atingirá 76% dos beneficiários que estão 
no atual sistema de Previdência, ativos. Os outros 24% 
caem na regra de transição. A conta é do economista 
do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), Fausto Augusto Júnior.

A exemplo de outros especialistas, Fausto também 
considera que essa reforma compromete o sistema de 
seguridade do país que deveria garantir quem perdeu 

a capacidade para o trabalho, seja temporária 
(como grávidas, adoecidos) ou definitiva (aci-
dentados, idosos).

“É uma questão social: o mercado irá absorver, 
as empresas vão querer contratar esses trabalhado-
res que terão de ingressar no mercado?”, indaga, 

reforçando que vemos médicos, advogados, professores 
universitários, juízes, profissionais mais especializados 
avançados na idade. “Mas o grosso dos trabalhadores 
perde a capacidade laborativa no trabalho árduo”, critica.

“Todos os dias os veículos tradicionais de imprensa 
publicam reportagens defendendo que as pessoas traba-
lhem na velhice, o que ajuda a fazer a opinião pública 
aceitar a reforma na Previdência proposta pelo governo 
Temer, mas não mostram a realidade de que acima de 
40 anos o trabalhador já é discriminado pelo mercado 
de trabalho, que o considera velho”, alerta a presidenta 
do Sindicato, Juvandia Moreira. 
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Se você não for o Mick Jagger, 
não vai aposentar
Projeto de reforma da Previdência do governo Temer pretende impor 
idade mínima de 65 anos quando mercado expulsa trabalhadores a partir 
dos 40; e a mídia tradicional está empenhada em te convencer a aceitar
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AO LEITOR

Dados relativos a setembro 
de 2016 revelam que os cinco 
maiores bancos no país – BB, 
Itaú, Caixa, Bradesco e San-
tander – concentram 82% 
dos ativos totais do sistema 
bancário, de acordo com o 
Banco Central. Em 2000, os 
cinco maiores bancos do Bra-
sil detinham participação de 
58% no total de ativos. 

Esses dados, somados à 
maior taxa básica de juros 
real do mundo, explicam os 
patamares estratosféricos das 
taxas de juros no Brasil. A do 
cheque especial, por exem-
plo, passa de 330% ao ano, 
e a do rotativo do cartão de 
crédito está em 482% ao ano. 

As medidas anunciadas 
pelo governo com relação à 
maior utilização do cadastro 
positivo são incapazes de 
reduzir o spread bancário, 
pois não atacam a raiz do 
problema. 

Com poucos bancos, uma 
saída seria utilizar os públi-
cos, que têm grande partici-
pação de mercado, para for-
çar uma redução dessas taxas 
que representam um grande 
obstáculo para a economia 
crescer. Esse governo está 
fazendo exatamente o con-
trário ao sinalizar o desmonte 
das instituições públicas. 

Participe da nossa luta em 
defesa dessas empresas: se 
é público, é para todos!

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato

Juro alto e sem 
concorrência

www.spbancarios.com.br
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Banco atropela e adia eleição do CA

Caref: vote em Fabiano Felix

Votação começaria na segunda 16, mas foi remarcada de forma 
abrupta e só ocorrerá a partir da segunda 23; Sindicato apoia chapa 1

CAIXA

BANCO DO BRASIL

/spbancarios /spbancarios

A eleição para o Conse-
lho de Administração (CA) 
da Caixa, que deveria co-
meçar nesta segunda-feira 
16, foi adiada pela direção 
da Caixa Federal. Agora, a 
votação dos empregados da 
ativa, por meio do SISRH 
4.1 no Rede Caixa, aconte-
cerá de 23 a 26 de janeiro.

De acordo com a comis-
são eleitoral, a mudança re-
sulta em ajuste do processo 

à lei 13.303, o Estatuto das 
Estatais, que não prevê a 
suplência para o cargo.

“A mudança foi feita de 
forma abrupta e desrespei-
tosa aos candidatos e em-
pregados da Caixa”, critica 
o coordenador da Comissão 
Executiva dos Empregados 
(CEE) e diretor executivo 
do Sindicato, Dionísio Reis.

O Sindicato continua 
apoiando a Chapa 1, agora 

formada apenas por Maria 
Rita Serrano, por acre-
ditar na defesa da Caixa 
100% pública, na huma-
nização das relações de 
trabalho e no comprome-
timento de sua integrante 
com todos os empregados 
do banco.

Maria Rita Serrano, atual 
suplente de representante 
no CA, é a coordenadora 
do Comitê Nacional em 

Defesa das Empresas Pú-
blicas. 

Profundo conhecedor das 
caixas de assistência (Cassi) 
e de previdência (Previ), da 
realidade dos funcionários 
de agências, concentrações e 
preparo técnico. Esses são os 
atributos de Fabiano Felix, 
candidato apoiado pelo Sin-
dicato na eleição para o Con-
selheiro de Administração Re-
presentante dos Funcionários 
(Caref) do Banco do Brasil.

A votação ocorre de 23 a 
27 de janeiro, por meio de 
sistema eletrônico. O voto é 
feito inserindo o número de 

matrícula funcional do can-
didato, o de Fabiano Felix é 
F3154029.

“A candidatura de Fabiano 
representa a resistência contra 
os desrespeitos ao funcionalis-
mo e ao processo de desmon-
te que está em curso no BB”, 
afirma o dirigente sindical 
João Fukunaga. 

O Caref tem mandato de 
dois anos e, entre suas fun-
ções, está a fiscalização da 
execução da política geral de 
negócios e serviços da insti-
tuição financeira.

Fabiano ingressou no BB 
em 2000. É formado em Fí-
sica e em Direito e possui 
MBA em Gestão Financeira, 
Controladoria e Auditoria. Foi 
conselheiro eleito na Cassi e 
na Previ. 

EDITAL
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EDITAL ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS 
EM ESTABELECIMENTOS BAN-
CÁRIOS DE SÃO PAULO, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 61.651.675/0001-
95, com registro sindical no MTE sob nº 
L002P051, por sua presidenta, convoca 
todos os empregados do sistema BNDES 
(BNDES, BNDESPAR e FINAME), só-
cios e não sócios, dos municípios de São 
Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cau-
caia do Alto, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, 
Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juqui-
tiba, Pirapora do Bom Jesus, Santana do 
Parnaíba, São Lourenço da Serra, Taboão 
da Serra e Vargem Grande Paulista, para 
Assembleia Geral Extraordinária, que será 
realizada no dia 19 do mês de janeiro de 
2017, em primeira convocação às 11h e, em 
segunda convocação, às 11h30, na sede do 
banco, à Avenida Juscelino Kubitschek, nº 
510, 2º andar, São Paulo/SP, para discussão 
e aprovação da seguinte ordem do dia:
Apreciação e deliberação sobre a pro-
posta de Acordo Coletivo de Trabalho 
2016/2018 referente à CCT celebrada 
com a Fenaban objeto de negociação en-
tre os representantes dos empregados e das 
empresas do sistema BNDES.

São Paulo, 17 de janeiro de 2017
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

Funcionário tem compromisso contra o 
desmonte do banco público; votação em 
todo o país vai de  23 a 27 de janeiro

Atos marcam 156 anos do banco
A Caixa completou 156 anos em 12 de janeiro 

com poucos motivos para comemorar e várias 
razões para protestar. Os ataques ao banco pú-
blico são muitos, com prejuízos tanto aos em-
pregados como para a população. 

Para fazer resistência e denunciar as ameaças, 
o movimento sindical deflagrou Dia Nacional 
de Luta. Na base do Sindicato – São Paulo, Osas-

co e região -, foram realizados atos em superin-
tendências, agências e centros administrativos.

Para chamar atenção da população foi rea-
lizado ato lúdico na Avenida Faria Lima (foto), 
na zona oeste da capital, onde foi cantado 
um Parabéns a Você, em meio a balões e um 
simulacro de bolo feito de isopor. Leia mais no 
www.spbancarios.com.br

Fabiano Felix
Vote F3154029
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Dirigentes sindicais cobra-
ram do Santander, em nego-
ciação na quinta 12, posicio-
namento sobre diversos pro-
blemas que impactam nega-
tivamente nas condições de 
trabalho. O banco espanhol 
se comprometeu a responder 
cada um dos pontos levanta-
dos até o fim desta semana.

Os representantes dos tra-
balhadores reivindicaram, 
por exemplo, o retorno do 
pagamento da comissão so-
bre a venda de seguros. “A 
comissão sempre foi um es-
tímulo aos trabalhadores. A 
justificativa de que o bancá-

rio já recebe pelo Programa 
Mais Certo não procede. Na 
prática, o funcionário perdeu 
os 60% que recebia em cima 
da Remuneração Variável 
quando batia a meta”, diz a 
diretora executiva do Sindi-
cato, Maria Rosani.

Os dirigentes reivindica-
ram também que o banco 
não obrigue o funcionário a 
concordar com o código de 
ética da instituição, ou qual-
quer outro documento, para 
poder acessar o Portal RH, 
essencial para a rotina do tra-
balhador no Santander. 

Outro problema abordado 

na reunião foi a nova reda-
ção do Documento do Últi-
mo Dia Trabalhado (DUT). 
Necessário para o bancário 
que se afastou por doença 
do trabalho consiga dar an-
damento no pedido de bene-
fício no INSS, o documento 
deveria limitar-se a informar 
o último dia trabalhado. En-
tretanto, o Santander incluiu 
no texto outras informações, 
que podem prejudicar os 
funcionários.

Também foram discutidas 
questões relacionadas ao call 
center, parcelamento de fé-
rias entre outras. 

Bancários em compasso de espera
Banco se compromete em negociação a dar retorno a
questões como comissão sobre seguros e código de ética

SANTANDER

“Chegou a hora de pro-
movermos uma economia 
humana que beneficie a to-
dos, não apenas a uns poucos 
privilegiados.” Dessa forma, a 
ONG Oxfam abre seu relató-
rio de 2016 sobre concentra-
ção de renda e desigualdade. 
O apelo da entidade se justi-
fica: apenas oito homens pos-
suem a mesma riqueza que as 
3,6 bilhões de pessoas que in-
tegram a metade mais pobre 
da população mundial; e so-
mente o 1% mais rico detém 
mais recursos que os 99% res-
tantes da humanidade.

E o quadro só se agrava. En-
tre 2015 e 2016, o número de 
bilionários que possui a mes-

ma riqueza que a metade mais 
pobre da humanidade passou 
de 62 para 8 pessoas.

O relatório, intitulado Uma 
economia para os 99%, der-
ruba o mito da meritocracia 
no capitalismo moderno: as 
grandes fortunas, na maioria 
dos casos, são obtidas de for-
ma hereditária. Nos próximos 
20 anos, 500 pessoas passarão 
mais de US$ 2,1 trilhões para 
herdeiros, montante superior 
ao PIB da Índia, com 1,2 bi-
lhão de habitantes.

Brasil – Quando cita o Brasil, 
a Oxfam enaltece a redução da 
desigualdade obtida a partir da 
política de valorização do salá-
rio mínimo: “os salários reais 
dos 10% mais pobres da popu-
lação aumentaram mais que os 
pagos aos 10% mais ricos entre 
2001 e 2012, graças à adoção 
de políticas progressistas de re-
ajustes do salário mínimo”.

E critica a elite econômica do 
país. “Os bilionários do Brasil 
fazem lobby para reduzir im-
postos”, diz o documento.

Desigualdade – De acordo 
com a Oxfam, grandes em-
presas globais promovem au-
mento expressivo da renda de 
altos executivos enquanto a 
dos trabalhadores da base da 
pirâmide permanece, na me-
lhor das hipóteses, inalterada. 

Os ganhos dessas empresas 
também são ampliados pela 
estratégia de pagar o mínimo 
com impostos, com uso de 
paraísos fiscais. No campo 
político, os super-ricos atu-
am financiando candidatu-
ras, fazendo lobby junto aos 
governos.

Outra, e uma das mais 
perversas formas de se obter 
lucros cada vez maiores, é o 
trabalho análogo à escravidão. 
De acordo com dados da OIT 
(Organização Internacional 
do Trabalho), estima-se que 
21 milhões de pessoas traba-
lhando nessas condições ge-
ram US$ 150 bilhões em lu-
cros todos os anos. 

Quem quiser fazer gradu-
ação no curso de Adminis-
tração da Faculdade 28 de 
Agosto tem de se apressar. Na 
quarta 18 é o último proces-
so seletivo continuado.

Os candidatos podem se 
inscrever pelo www.faculda 
de28deagosto.com.br até o dia 
da prova, pagando uma taxa 
de R$ 50.

E até 20 de janeiro, quem 
já tiver a pontuação do 
Enem poderá usá-la para ga-
rantir uma vaga. Neste caso, 
o interessado não paga taxa 
nem precisa fazer inscrição. 
Basta ir à secretaria da insti-
tuição matricular-se.

Sindicalizados e seus de-
pendentes têm desconto 
de 60% nas mensalidades: 
de R$ 1.100 para R$ 440. 
Mais informações pelo 
3372-1240.

Oito têm a mesma riqueza que 3,6 bi
Oxfam desnuda 
tragédia da 
concentração de 
renda: 1% tem 
mais que 99% da 
população global

CIDADANIA FACULDADE

Associados ao Banesprev 
têm assembleias dia 28

Última seleção
é no dia 18

O Banesprev realizará duas assembleias no sábado 28 de ja-
neiro, no E.C. Banespa (Avenida Santo Amaro, 5.355). A primei-
ra, a partir das 8h30, será sobre equacionamento do déficit do 
Plano II (Santander,Isban e Produban).

A outra, a partir das 10h, é a Reforma Estatutária do fundo de 
pensão discutida no Conselho Deliberativo em 26 de dezembro, 

mas com rejeição total dos eleitos.
O presidente da Afubesp, Camilo 

Fernandes, ressalta ser fundamental 
que os integrantes do Plano II com-
parecerem na primeira e todos os 
participantes do fundo estarem na 
segunda assembleia. 

Quem não puder pode enviar pro-
curações à Afubesp até sexta 20.

Leia mais no www.spbancarios.
com.br
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Reestruturações que na prática sig-
nificam o desmonte do Banco do 
Brasil e da Caixa e ampliação da parti-
cipação de instituições estrangeiras no 
Sistema Financeiro Nacional (SFN). 
Mistura explosiva que pode arrasar os 
dois maiores bancos públicos do país.

De acordo com reportagem de 10 
janeiro, do jornal O Estado de S. Pau-
lo, o governo Temer quer estimular a 
vinda de bancos estrangeiros para o 
Brasil. Auxiliares da Presidência da 
República, segundo o jornal, já esta-
riam discutindo, inclusive, como “eli-
minar barreiras legais para aumentar 
a participação dessas instituições no 
Sistema Financeiro Nacional”.

O Sindicato critica a proposta. 
“Banco do Brasil e Caixa são ca-
pazes de quebrar a lógica dos juros 
altos, aumentar a oferta de crédito e 
ajudar o país a voltar a crescer. Isso 

já foi feito com as políticas anticí-
clicas adotadas em 2012 e a saúde 
financeira dessas empresas ainda 
ganhou impulso”, lembra a secretá-
ria-geral do Sindicato, Ivone Silva. 
“A pergunta que fica é: o governo 
federal não acredita nisso ou propõe 
essa estratégia para reforçar e facili-
tar o desmonte das instituições pú-
blicas nacionais?”

Ivone diz que a medida, desneces-
sária, faz lembrar tempos passados 
que foram bastante nocivos ao Bra-
sil. “Nas eras Collor e FHC, a aber-
tura do SFN aos bancos estrangeiros 
levou a um boom que tinha como 
justificativa a concorrência para me-
lhorar o mercado. Nada disso acon-
teceu e a maior parte deles acabou 

saindo do país ou sendo incorporado 
pelos nacionais.”

À época, a proclamada concorrên-
cia não levou a grandes alterações 
no mercado interno, tanto que, à 
exceção do espanhol Santander (que 
adquiriu, dentre outros, o Banespa), 
seguem encabeçando o setor os na-
cionais privados Itaú e Bradesco, e os 
públicos BB e Caixa.

Ainda nesse cenário, são os públi-
cos os responsáveis por oferecer as 
melhores taxas de juro, ainda que al-
tas, aos cidadãos (veja quadro), assim 
como estão à frente na oferta: 56%, 
enquanto os privados nacionais res-
pondem por 31% e os estrangeiros 
por apenas 12,5%. 

Eles são eficientes e suficientes
Proposta do governo 
Temer, de atrair bancos 
estrangeiros para 
aumentar oferta de crédito, 
pode ser desculpa para 
reforçar desmonte

BANCOS PÚBLICOS

M
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CRESÇA NA CARREIRA
O Centro de Formação Profissional do Sindi-
cato abre mais uma turma do curso prepara-
tório para CPA-10, certificação da Anbima pa-
ra o mercado financeiro. As aulas começam 
dia 23 e ocorrem de segunda a quinta, das 
19h às 22h. O valor é de R$ 960 para o públi-
co em geral, mas bancário sindicalizado paga 
a metade: R$ 480. Informações: 3188-5200.

CAFÉ DA TARDE

Se você quiser tomar um café expresso 
durante a tarde, pode dar um pulo no Café 
dos Bancários, que abre a partir das 14h30. 
Além da bebida mais popular do Brasil, vo-
cê também pode comer outros quitutes. 
Bancários sindicalizados têm desconto no 
momento de pagar a comanda. O espaço 
está localizando na sede do Sindicato (Rua 
São Bento, 413, Centro).

SERVIÇOS PARA IDOSOS
Bancário sindicalizado tem 10% de desconto 
no pagamento do plano mensal da Filhos e 
Cia., empresa de gestão de serviços para ido-
sos. Conheça os planos e benefícios de cada 
um deles pelo site www.filhaecia.com.br. In-
formações: 3088-0674 ou 98612-8633.

UM CASAMENTO DOCE
A Quitutes da 
Cel oferece de 
10% a 15% de 
desconto para 
bancários sin-
dicalizados em 
bem casados 

para casamentos, aniversários, bodas e ou-
tras comemorações. Todos vêm em lindas 
embalagens decoradas, para deixar este 
momento ainda mais especial! As enco-
mendas podem ser feitas pelo 96858-3424 
ou 3713-4460.

REDES SOCIAIS
Acompanhe todas as notícias, outros convê-
nios, fotos e vídeos das atividades do Sindica-
to no Facebook (Sindicato dos Bancários de 
São Paulo), Twitter (@spbancarios), Instagram 
(@spbancarios) e Snapchat (spbancarios).

          PROGRAME-SE

          PREVISÃO DO TEMPO

18ºC
27ºC

19ºC
30ºC

20ºC
28ºC

19ºC
27ºC

18ºC
28ºC

% ao ano

AQUISIÇÃO
DE VEÍCULOS

CARTÃO DE
CRÉDITO ROTATIVO CHEQUE ESPECIAL CRÉDITO PESSOAL 

NÃO CONSIGNADO

DEZ-15 DEZ-16 DEZ-15 DEZ-16 DEZ-15 DEZ-16 DEZ-15 DEZ-16

BB 26,25 26,47 428 447,15 256,51 298,84 72,83 74,51

Caixa 26,99 26.84 399,25 551,67 263,98 297,73 76,93 79,84

Bradesco 26,9 26,53 496,93 567,32 260,8 307,41 118,63 107,38

Itaú 27,48 26,44 632.46 632,56 264,17 333,07 82,14 81,02

Santander 28,53 23,99 447,87 559,48 421,61 444,23 76,63 65,25
Fonte: Demonstrações financeiras dos bancos

ter qua qui sex sáb

+ ÍNTEGRA NO WWW.SPBANCARIOS.COM.BR


