Folha B ancaria

Infoproletários:

tecnologia e precarização
Em seminário promovido pelo Sindicato e pela Faculdade 28A, especialistas
debateram a explosão de aplicativos e outras plataformas tecnológicas
e a consequente perda de direitos desses trabalhadores

A

explosão dos
aplicativos e
de outras plataformas tecnológicas e o consequente aumento
da precarização
do trabalho foram discutidos
durante o seminário Infoproletários: para onde
vão os trabalhadores?, promovido pelo Sindicato e pela Faculdade 28A, no dia 1º.
“É um assunto que tem permeado a sociedade,
este dos trabalhadores escravizados pelas plataformas e por aplicativos. Há desregulamentação
trabalhista e perda de direitos. Como eles vão se
organizar em relação a isso? E a questão primordial: a tecnologia vem para nos servir ou para nos
escravizar?”, indagou a presidenta do Sindicato,
Ivone Silva, durante a abertura do evento.
Para a socióloga Luci Praun, a origem dos chamados infoproletários remete ao neoliberalismo.
“[O neoliberalismo] costura o processo de precarização do trabalho, do qual esses infoproletários
são o resultado. A tecnologia não é o motor, ela é
parte do processo e potencializa a precarização
quando usada para essa finalidade.”
Tatiana Simonetti, procuradora do Trabalho,
lembrou que se a tecnologia parece proporcionar
liberdade ao trabalhador, que escolhe dia e hora
para trabalhar, ela na verdade escraviza: “O preço

(de um app de carona) não é negociado diretamente
com o trabalhador.
A plataforma impõe uma tarifação
baixa justamente
para que o motorista trabalhe mais
horas para garantir
sua sobrevivência.”
“[Com a informalidade] Eles já perdem sindicalização
e também são excluídos das normas negociadas em convenções,
perdendo assim todos os direitos”, acrescentou Tatiana Campelo, também procuradora do Trabalho.
Ana Tércia Sanches, dirigente sindical e pesquisadora da 28A, destacou que a sociedade precisa debater a tecnologia e quem se apropria dela.
“Os lucros dos bancos, mesmo em plena crise,
são excepcionais. Mas os bancários têm sofrido
com o enxugamento dos postos de trabalho, que
estão sendo transferidos para as plataformas,
para a terceirização, seja de PJs, MEIs, autônomos.” E isso, acrescentou, resulta em perda de direitos bancários, conquistados pela categoria em
décadas de negociação e greves. “Até que ponto
a gente, como consumidor, vai querer esse tipo
de serviço (oferecido por plataformas) sabendo
que, na ponta, o trabalhador tem esse tipo de situação?”, questionou.
Leia mais e veja o vídeo do debate no bit.ly/De
bateInfoproletarios.
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Bancários elegerão delegados
para 21ª Conferência Estadual

Assembleia será realizada no dia 16 de julho, às 19h, na Quadra. Conferência estadual
será realizada no dia 27, e Conferência Nacional ocorrerá nos dias 2, 3 e 4 de agosto
O Sindicato convoca os trabalhadores de bancos públicos e privados,
sindicalizados ou não, para assembleia no dia 16 de julho, a partir das
19h, na Quadra dos Bancários (Rua
Tabatinguera, 192, Sé). A assembleia
elegerá delegados para a 21ª Conferência Estadual dos Bancários, a ser
realizada no dia 27 de julho (sábado).
Por sua vez, a Conferência Estadual

elegerá delegados para a 21ª Conferência Nacional dos Bancários, nos
dias 2, 3 e 4 de agosto, em São Paulo,
na qual serão discutidas as estratégias
de luta da categoria.
A presidenta do Sindicato, Ivone
Silva, destaca que as conferências estadual e nacional ocorrerão em uma
conjuntura adversa para os trabalhadores. “Os retrocessos são muitos,

desde a reforma trabalhista que retirou direitos e legalizou contratos
precários, até a reforma da Previdência que, se aprovada, vai tornar a
aposentadoria um sonho impossível
para milhões de brasileiros, e que
avança rapidamente no Congresso.
Diante disso, precisamos nos organizar e para isso é fundamental a participação dos bancários na assembleia
de terça-feira 16.
Ivone também ressalta que, além da
conjuntura e da estratégia de enfrentamento dos retrocessos, as conferências debaterão os desafios da categoria
bancária frente às mudanças no mundo do trabalho e no setor financeiro,
com a implantação de novas tecnologias. “Outras pautas importantes são
a defesa dos bancos públicos e das demais empresas públicas, e a necessidade de se pensar um projeto de Brasil
com justiça social e dignidade para a
classe trabalhadora.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO
PAULO, pessoa jurídica de direito privado, com registro no 6º Ofício de Registro
Civil das Pessoas Jurídicas desta Capital
sob o nº 20.039, com registro sindical no
MTE sob nº L002P051 e inscrito no CNPJ/
MF nº 61.651.675/0001-95, com sede na
Rua São Bento, nº 413, Centro, São Paulo/SP, neste ato representado por sua
Presidenta Ivone Maria da Silva, convoca todos os empregados em estabelecimentos bancários, de instituições financeiras públicas ou privadas, sócios e não
sócios da entidade, dos municípios de
São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba,
Caucaia do Alto, Cotia, Embu das Artes,
Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, 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
16 do mês de Julho de 2019, em primeira
convocação às 19h e, em segunda convocação às 19h30, no Centro Sindical dos
Bancários, situado à Rua Tabatinguera, nº
192, Centro, São Paulo/SP, para discussão
e aprovação da seguinte ordem do dia:
• Eleição de delegados para a 21ª Conferência Estadual, que será realizada no
dia 27 do mês de Julho do corrente ano,
na qual se elegerá delegados para a 21ª
Conferência Nacional, nos dias 02, 03 e 04
do mês de Agosto de 2019, momento em
se que dará a discussão quanto às estratégias de luta para toda a categoria.
São Paulo, 11 de j ulho de 2019
Ivone Maria da Silva
Presidenta
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