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Confira o pagamento da PLR nos bancos 
que já divulgaram seus lucros na página 3
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CAIXA

Representantes dos empregados no 
CA reforçam defesa da 

Caixa 100% pública
Diretora sindical Rita Serrano discute tema em Pernambuco nesta 

semana; debates similares devem ocorrer em todo o Brasil

Fernando Neiva e Maria 
Rita Serrano, representan-
tes eleitos pelos emprega-

dos para o Conselho de Admi-
nistração da Caixa Econômica 
Federal, reforçaram na última 
quinta-feira (5) a defesa da 
manutenção do banco como 
100% público e a serviço dos 
brasileiros. Foi durante a pri-
meira reunião do CA em 2015, 
realizada em Brasília (DF).

“Após o questionamento 
que fizemos, o presidente da 
Caixa e os demais membros do 
conselho garantiram que esse assunto nunca 
foi debatido no CA e que não há nenhuma 
discussão prevista. Reafirmamos que somos 
contrários à abertura de capital da empresa. 
A Caixa é um patrimônio dos brasileiros, tem 
um importante papel social no País e deve 
continuar 100% pública”, afirma o conselheiro 
titular Fernando Neiva.

A suplente Rita Serrano, que também é 
diretora do Sindicato, reforça: “juntamente 
com o movimento sindical e associativo es-
tamos fazendo gestões em todo o País para 
que esse debate nem chegue no Conselho 
de Administração, pois isso significaria a 
consolidação de uma suposta proposta do 
governo. A abertura de capital não interessa 
à Caixa, aos trabalhadores e nem à sociedade. 
E vamos intensificar as ações para impedi-la”.

Segundo informações divulgadas pela 
agência Fenae, o CA da Caixa fez uma primeira 

análise dos números 
do balanço de 2014 
do banco, que deve 
ser publicada nos pró-
ximos dias. A próxima 
reunião do Conselho 
de Administração es-
tava prevista para 11 
de fevereiro.

Debates pelo Bra-
sil - Os dois represen-
tantes dos trabalha-
dores no CA da Caixa 
têm participado de 
debates em todo o 

Brasil para destacar a importância de o banco 
continuar 100% público. No final de janeiro, 
por exemplo, Neiva esteve em um seminário 
em Fortaleza (CE) e em agências em Belém e 
Marabá, no Pará, e Rita em discussões pro-
movidas em São Paulo. 

Pernambuco - Na terça-feira (10), Rita 
participa também de seminário no Sindicato 
dos Bancários de Pernambuco, em Recife 
(PE). “É fundamental que os empregados da 
Caixa se conscientizem e participem desse 
movimento nacional contra a abertura de 
capital da empresa”, destaca a representante 
dos trabalhadores no CA da Caixa. 

DIA 27 DE FEVEREIRO
DIA NACIONAL DE LUTA EM 

DEFESA DA CAIXA 100% PÚBLICA

Rita Serrano discute 
tema em Pernambuco

BANCO DO BRASIL

CONGRESSO

4º congresso 
da Contraf-CUT 

acontece de 
20 a 22 de março

Decisão é da Direção Nacional da Con-
traf-CUT, reunida no dia 5 na sede da 
entidade; evento ocorrerá no estado 

de São Paulo, em local a ser definido. 
A exemplo do congresso anterior, a pauta 

será a seguinte:
1. Eleição da diretoria executiva nacional, 

conselho fiscal e conselho diretivo; 
2. Definição de linha política e organiza-

tiva da Contraf; 
3. Reforma Estatutária; 
4. Outros assuntos.
As assembleias das entidades filiadas 

para a eleição de delegados e delegadas 
deverão ser realizadas até o dia 12 de março, 
de acordo com os critérios definidos pela 
Executiva da Contraf-CUT, conforme previsto 
nos incisos I e II, do artigo 42 e parágrafos 
do estatuto social da entidade.

Também foram escolhidos os cinco in-
tegrantes da Comissão Organizadora do 4º 
Congresso, segundo estabelece o estatuto, 
ficando constituída por Carlos Cordeiro, 
presidente da Contraf-CUT; Ivone Silva, 
vice-presidenta da Contraf-CUT e secretária-
-geral do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo; Adriana Nalesso, vice-presidenta do 
Sindicato do Rio de Janeiro; Magaly Fagun-
des, presidenta da Fetraf-Minas Gerais; e 
Mauro Salles Machado, diretor do Sindicato 
de Porto Alegre.

História de lutas e conquistas – A Con-
federação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro, fundada em histórica as-
sembleia no dia 26 de janeiro de 2006, em 
Curitiba, possui nove anos de muitas con-
quistas. Com muita luta, a entidade ampliou 
o espaço de ação da extinta Confederação 
Nacional dos Bancários (CNB-CUT) e do an-
tigo Departamento Nacional dos Bancários 
(DNB-CUT), assumindo a representação 
dos trabalhadores do ramo financeiro. Os 
avanços são inegáveis, mas ainda há muito 
por fazer.

A entidade é também referência interna-
cional para os trabalhadores de todo mun-
do. É filiada à UNI Global Union, o sindicato 
mundial que representa cerca de 20 milhões 
de trabalhadores dos setores de serviços. 
Carlos Cordeiro é o atual vice-presidente 
da UNI Américas Finanças, que organiza os 
bancários do continente americano.

Apoiado pelo Sindicato, Rafael Matos é o 
mais votado na eleição do Caref

Rafael Matos, apoiado 
pela Contraf-CUT e 
pela grande maioria 

das entidades sindicais, foi 
o candidato mais votado 
nas eleições para a repre-
sentação dos funcionários 
no Conselho de Adminis-
tração do Banco do Brasil 
(Caref), realizadas entre 2 
e 6 de fevereiro. Como não 

houve maioria absoluta de 
votos, haverá segundo turno 
de 2 a 6 de março entre Ra-
fael Matos e a segunda mais 
votada no primeiro turno, a 
candidata Juliana Publio. 

Rafael teve 6.400 votos 
e Juliana 4.345. O terceiro 
mais votado foi o candidato 
Antonio Banhara, com 1.957 
sufrágios. 

Rafael Matos com os diretores 
do Seeb ABC durante debate 

realizado em setembro de 2014
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LUCROS

Muito lucro e muitas demissões
É um contrassenso, mas mais uma vez ocorreu: em 2014, ano de alta lucratividade

 para os bancos, cinco mil postos foram cortados no sistema financeiro

Os bancos brasileiros começa-
ram a divulgar seus balanços 
financeiros do ano passado 

entre o final de janeiro e início deste 
mês. Os destaques, por enquanto, 
ficam com o Itaú, que encerrou 2014 
com lucro líquido de R$ 20,6 bilhões 
(30,29% acima do registrado um ano 
antes) e Bradesco, que teve lucro re-
corde de R$ 15,3 bi. Já o Santander 
Brasil, maior banco estrangeiro no 
País, anunciou lucro líquido R$ 5,850 
bilhões, o que representa crescimen-
to de 1,8% frente 2013. Apesar desse 
desempenho altamente rentável, no 
mesmo ano de 2014 o sistema financeiro 
cortou 5.004 postos de trabalho no Brasil.

O desemprego no setor seria mais acen-
tuado não fosse a Caixa Econômica Federal, 
única grande instituição financeira a criar 
vagas (2.600). Com isso, os bancos mais uma 
vez agem na contramão da economia brasi-
leira, que gerou 396.993 novos em 2014. De 
acordo com dados da Pesquisa de Emprego 
Bancário (PEB) feita pela Contraf-CUT em 
parceria com o Dieese, os maiores cortes 
ocorreram em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e Minas Gerais - 1.847, 984, 
857 e 587, respectivamente. O estado que 
teve maior saldo positivo foi o Pará, com 

geração de 290 novas vagas.

Rotatividade – O estudo mostra que, 
além do corte de vagas, a rotatividade con-
tinuou alta. Os bancos contrataram 32.952 
funcionários e desligaram 37.956. Com isso, 
os salários foram achatados, pois o salário 
médio dos admitidos pelos bancos no ano 
passado foi de R$ 3.374,99, contra salário 
médio de R$ 5.338,12 dos desligados. Ou 
seja: os trabalhadores que entraram nos 
bancos receberam valor médio 37% menor 
do que os que saíram.

Desigualdade - Nos últimos 11 anos a ca-

tegoria bancária vem conquistan-
do aumentos reais consecutivos, 
mas esses ganhos estão sendo 
corroídos pela rotatividade, fre-
ando o crescimento da renda. A 
PEB também avaliou a desigual-
dade entre homens e mulheres: 
embora as bancárias represen-
tem metade da categoria e sejam 
mais escolarizadas, continuam 
discriminadas na remuneração, 
ganhando menos do que os ho-
mens quando são contratadas. 
E essa desigualdade segue ao 
longo da carreira. A média dos 

salários das mulheres no desligamento foi 
26% menor.

“Temos conseguido manter os aumen-
tos reais a cada campanha salarial, mas é 
preciso que os bancos cumpram seu papel 
e tenham responsabilidade social. Com 
os lucros obtidos não há justificativa para 
demissões nem tamanha rotatividade. Tam-
bém não podemos aceitar a desigualdade 
de oportunidades entre homens e mulhe-
res”, aponta o presidente do Sindicato, Eric 
Nilson, lembrando que em 2015 mais uma 
vez será necessária muita garra e organiza-
ção da categoria para um bom desfecho da 
campanha nacional. 

Confira o pagamento da PLR
Os bancos já começaram a divulgar 

seus lucros do ano passado e, com isso, 
começa a se delinear o acerto da segunda 
parcela da PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados) e do valor adicional para os 
bancários. Veja na tabela ao lado as datas 
e os formatos de pagamento dos créditos.

É sempre bom lembrar que essa é a se-
gunda parcela da PLR e do valor adicional 
referentes ao lucro de 2014. A primeira 
parte foi antecipada no ano passado, pouco 
depois do encerramento da Campanha Na-
cional. Ou seja, ao fazer a conta de quanto 
vai receber agora, é necessário descontar 
o que foi adiantado lá atrás.

O prazo final para o crédito, de acordo 
com a Convenção Coletiva de Trabalho, é 
2 de março. 
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Conheça as regras 
para a Aposentadoria 

por Deficiência
Tempo de contribuição é menor e não 
há incidência do fator previdenciário; 

bancários já usufruem do benefício

A aposentadoria por deficiência ganhou novas regras em 2013, 
com base na lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. O 
direito a pessoas nessa condição é previsto pela Constituição 

Federal, mas era preciso regulamentá-lo.
De acordo com a lei, é considerada pessoa com deficiência 

“aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diver-
sas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. 

Na Aposentadoria por Deficiência também são considerados 
dois tipos: a aposentadoria por idade, para homens com 60 anos 
e mulheres com 55 e que tenham contribuído para a Previdência 
por pelo menos 15 anos, e a aposentadoria por tempo de contri-
buição. Esse segundo tipo é o mais comum entre os bancários. Para 
calculá-la deve ser considerado o tempo de contribuição e o grau 
de deficiência (leve, moderado ou grave). 

Adquirida no trabalho - A Aposentadoria por Deficiência se aplica 
não apenas aos que tiveram algum tipo de deficiência durante todo 
o tempo de contribuição, mas também, de forma proporcional, aos 
que adquiriram a deficiência em parte do tempo de contribuição.  
O mais importante, porém, é que o aposentado na modalidade não 
terá a incidência do fator previdenciário, que reduz drasticamente 
o valor da aposentadoria. 

Outro fator a destacar para o bancário é que a deficiência 
adquirida durante seu contrato de trabalho, seja por problemas 
relacionados ou não ao trabalho, será considerada. Assim, os traba-
lhadores que adquiriram doença que deixou sequelas, reduzindo a 
capacidade de trabalho e também afetando a vida social, poderão 
pleitear o benefício.

Perícia - O grau de deficiência – leve, moderado ou grave – será 
aferido por perícia médica da Previdência Social. O trabalhador 
interessado deve agendar a perícia no INSS pelo telefone 135, e 
levar todos os seus relatórios médicos, pois será analisado a partir 
de quando a pessoa passou a ter a deficiência. 

Confira abaixo a tabela para pessoas com deficiência durante 
todo o tempo de contribuição e, para mais informações procure 
o Sindicato ou acesse o site Previdência Social:  http://agencia.
previdencia.gov.br/e-aps/servico/822

 

CARNAVAL

Aproveite 
a folia com 
segurança!

A chegada do Carnaval traz alegria, mas também preocu-
pação. Para encarar a folia com mais segurança e sem 
arrependimento, atenção para as dicas abaixo:

- Se for viajar de carro, faça uma revisão no veí-
culo, prefira dirigir durante o dia e não se esqueça 
de colocar o cinto de segurança e as crianças na 
cadeirinha.

- Planeje sua rota e onde vai ficar. 
Procure obter um mapa da região com as principais 
vias de acesso e estacionamentos. 

- Não exagere no consumo de 
bebidas alcoólicas, não as aceite de 

estranhos e não dirija se tiver bebido. Não dirija 
se estiver com sono. 

- Não deixe o carro na rua. Opte por 
estacionamento credenciado e deixe objetos de valor 
em casa ou onde estiver hospedado. 

- Se for a pé, não corte caminho por ruas escuras e 
becos. Não ande sozinho e procure locais 

movimentados.  
- Tenha cuidado especial com as crianças. Man-

tenha-as sempre por perto e identifique-as com 
uma etiqueta com nome, endereço e telefone do 
responsável. Marque sempre um ponto de reen-
contro e se não conseguir achar a pessoa procure 
a PM ou peça para que seja feito um anúncio pelo 
sistema de som.

- Evite usar joias e outros objetos de valor. Não carregue gran-
des quantias de dinheiro, nem pague pequenas despesas com 
notas grandes para não atrair a atenção de bandidos. 

- Use preservativos, e leve-os consigo para 
não ficar sem quando precisar. Eles são segu-
ros para evitar doenças venéreas e gravidez 
indesejada.

Participe do desfile do Bloco Maracatosco 
pelas ruas do Centro de Ribeirão Pires

Dia 17/02 - a partir das 16h
Concentração na av. Humberto de Campos, 576

Desfile da Escola de Samba Palmares, apoiada 
pelo Sindicato, dia 15/02 às 20h15 no 

sambódramo de Santo André 
Avenida Firestone - Venha prestigiar!!


