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FOLHA BANCÁRIA

BRASÍLIA - Uma decisão tomada no início 
de outubro pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) sobre demissões nos Correios abre cami-
nho para o enxugamento nos quadros de pessoal 
nas empresas estatais, avalia o Ministério do 
Planejamento. O governo já prepara um ofício 
para informar às companhias quais serão as re-
gras para a dispensa de funcionários. Na prática, 
a medida deve ser um primeiro passo na direção 
de uma maior flexibilidade para a gestão da fo-
lha nessas empresas, muitas delas em dificul-
dades financeiras.

O STF definiu que os Correios precisam 
apresentar motivação caso a empresa queira de-
mitir funcionários, sem estender a exigência pa-
ra as demais estatais. Antes, todas as estatais 
precisavam fundamentar a decisão, o que foi 
questionado junto à corte.

A visão no governo é de que o STF acabou 
reafirmando a tese de que as regras para demis-

são nas estatais seguem a lógica da iniciativa 
privada e ainda deu mais flexibilidade para as 
empresas tomarem essa decisão.

A pasta aguarda a publicação do acórdão da 
decisão do STF, que leva 60 dias, para fazer uma 
análise mais detalhada. Mas o secretário de Co-
ordenação e Governança das Empresas Estatais 
do Ministério do Planejamento, Fernando 
Soares, afirmou ao Estadão/Broadcast que se 
trata de uma interpretação sólida do resultado da 
votação.

Contratos
Os contratos dos empregados das estatais 

são regidos pela CLT, o que significa que esses 
funcionários têm os mesmos direitos traba-
lhistas concedidos pela iniciativa privada e que 
não são garantidos a servidores – como o FGTS. 
Por outro lado, a CLT não lhes assegura a esta-
bilidade no emprego a que os servidores têm 
direito.

Na prática, porém, os funcionários das 
estatais estavam tendo acesso “ao melhor dos 
dois mundos”, com FGTS e estabilidade, afirma 
Soares. “Isso é inadmissível perante a socieda-
de.”

Para o advogado Luís Felipe Valerim 
Pinheiro, sócio do escritório Xavier Vascon-
celos Valerim e professor da FGV, a decisão do 
STF dá mais flexibilidade às empresas. “Não há 
estabilidade. O regime das estatais é CLT, como 
na iniciativa privada”, disse. Segundo ele, as-
pectos como produtividade do funcionário 
poderão servir de fundamento para dispensas.

Fonte: Estadão 08/11/2018
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MANTENHA-SE INFORMADO

DECISÃO DO STF ABRE CAMINHO

PARA DEMISSÃO EM ESTATAIS
Na avaliação do ministério, uma definição específica do Supremo para os Correios libera as demais
 estatais federais de justificarem desligamentos de funcionários e reafirma  que esses servidores,

 regidos pela CLT, não têm direito à estabilidade.



CAIXA

As Loterias Caixa arrecadaram R$ 6,5 bilhões 
no primeiro semestre. Do valor, aproximadamente 
R$ 2,4 bilhões foram transferidos para programas 
sociais nas áreas de seguridade social, esporte, cul-
tura, segurança pública e saúde, correspondendo a 
37,6% do total. 

Mas essa grande fonte de recursos direcionada 
para o bem estar da sociedade enfrenta novamente a 
ameaça de ser drasticamente reduzida. Pouco mais 
de três meses depois, o governo Temer tenta mais 
uma vez privatizar a Loteria Instantânea Exclusiva, 
a Lotex, cujo leilão está marcado para o próximo dia 
29.

Esta é a segunda vez que o governo tenta efeti-
var a venda, que integra o Programa Nacional de 
Desestatização. As empresas participantes (há in-
formações sobre interessadas de países como Itália, 
EUA e China) vão disputar um contrato de 15 anos. 
De acordo com edital disponível no site do BNDES, 
com data de 7 de novembro passado, o valor míni-
mo do leilão está estimado em R$ 542 milhões, com 
a vantagem do pagamento poder ser parcelado em 
até 4 vezes.

Ganha a outorga quem apresentar o maior valor 
para a primeira parcela de pagamento, que não po-
derá ser inferior a R$ 156 milhões. Já o valor estima-
do do contrato, ainda segundo edital, é de R$ 
14.431.580.703,73, “que corresponde à estimativa 
do valor real da somatória da Receita Bruta da Con-
cessionária ao longo do Prazo da Concessão.”

Apesar de controversa, o governo mantém a de-
cisão de que a Caixa não deverá participar do leilão. 

O Comitê Nacional em Defesa das Empresas Pú-
blicas e a Fenae já denunciaram, com base em aná-
lise jurídica, que a exclusão da Caixa do processo 
contraria o interesse público e a economia popular. 
Com essas e outras iniciativas, aos poucos o banco 
público vai sendo fatiado e suas operações privati-
zadas.

Para explorar a loteria instantânea a Caixa che-
gou a constituir, em 2015, a Caixa Instantânea S/A, 
sociedade por ações de capital fechado. Nesse cená-
rio, mesmo que a privatização da Lotex ocorresse, o 
banco poderia permanecer como sócio minoritário. 
Mas a decisão de promover a privatização apenas 
da outorga teve como resultado a exclusão da insti-
tuição do processo.

O valor a ser arrecadado no leilão também mu-
dou muito. Em 2016 especulava-se em até R$ 4 bi-
lhões; no primeiro edital, em 2017, com concessão 
de 25 anos, o valor mínimo estava em quase um 1 
bilhão. Mais recentemente a expectativa caiu dras-
ticamente, considerando-se o lance mínimo de R$ 
542 milhões. E agora a concessão será por 15 anos e 
o valor de R$ 542 milhões poderá ser parcelado em 
4 vezes.

A privatização da Lotex representa uma perda 
gigantesca para os brasileiros. As loterias Caixa, de 
forma global, registraram no ano passado uma ar-
recadação próxima a R$ 14 bilhões. Desse montan-
te, quase metade (48%) foi destinado aos progra-
mas sociais. Se a venda for efetivada, o montante 
deverá ser reduzido drasticamente, já que o leilão 
prevê repasse social de apenas 16,7%.

“Se a entrega da Lotex se concretizar, o dinheiro 
das loterias que antes financiava programas sociais 
e culturais terá como finalidade o lucro da empresa 
que vencer o leilão. É inadmissível que o governo 
federal venda esse patrimônio dos brasileiros para 
fazer caixa e tentar resolver o déficit fiscal”, pro-
testa Dionísio Reis, coordenador da Comissão Exe-
cutiva dos Empregados da Caixa (CEE/Caixa).  

“A mobilização dos trabalhadores e do movi-
mento sindical conseguiu barrar a última tentativa 
da gestão Temer de entregar as loterias. Novamente 
teremos de nos mobilizar contra mais essa ameaça”, 
conclama Dionísio.

GOVERNO VOLTA A MARCAR DATA 

PARA ENTREGA DA LOTEX



PREVIDÊNCIA

A reforma da Previdência é um dos principais 
objetivos do próximo governo. Mas ainda não é 
possível saber os detalhes das mudanças pretendi-
das. O plano de governo da campanha vitoriosa é 
extremamente vago em relação ao tema. O docu-
mento propõe a introdução de um sistema com 
contas individuais de capitalização. 

O modelo é semelhante ao adotado no Chile. O 
sistema de pensões do país sul-americano está fali-
do e enfrenta forte resistência organizada da soci-
edade, que exige sua reestatização. 

Em 1981, foi implantado o atual sistema de pre-
vidência privada, que obriga todos os trabalhadores 
chilenos a destinarem mensalmente 10% de seus 
salários em uma conta de capitalização individual 
gerida por empresas privadas, chamadas de Admi-
nistradoras de Fondos de Pensiones (AFP). E sem 
nenhum aporte patronal.

O argumento utilizado na época para convencer 
que o novo regime de previdência beneficiaria os 
trabalhadores foi de que, ao término da vida laboral, 
os pensionistas receberiam cerca de 80% do equiva-
lente à sua remuneração ao longo da vida ativa.

Mas 37 anos depois, a realidade é muito pior do 
que a projetada. Atualmente, metade dos idosos não 
se aposentam. E 90% dos que se aposentam rece-
bem no máximo dois terços do salário mínimo, o 
que equivale a R$ 977, segundo José Ricardo Sas-
sesseron, especialista em Previdência e diretor da 
Associação Nacional dos Participantes de Fundos 
de Pensão (Anapar).

No Brasil, a Previdência Social é sustentada por 
três pilares de financiamento: trabalhador, empre-
sas e governo. Mas só os trabalhadores cumprem 
rigorosamente com esse pacto. O governo destina 
parte dos seus recursos para outros fins e muitos 
empresários deixam de pagar, resultando no déficit 
do sistema. 

“Muitas empresas estão isentas de pagar impos-
tos que deveriam financiar a Previdência, outras de-
vem mais de R$ 400 bilhões ao INSS, mas este go-
verno não quer resolver esses problemas. Pelo con-
trário, propõe implantar o modelo chileno, que não 
serve para o Brasil e já se provou um fracasso no 
Chile. É um sistema que só serve para aumentar os 
ganhos do capital especulativo”, afirma o presiden-
te do Sindicato, Edmilson Trevizan.

“Um tema tão complexo e abrangente precisa 
ser debatido com toda a sociedade. Nenhum país 
civilizado pode abrir mão de um sistema que prote-
ge os trabalhadores, e o movimento sindical irá lu-
tar em defesa da Previdência Social, uma das prin-
cipais garantias da Constituição Federal de 1988”, 
acrescenta o presidente.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA É 

BOA PARA QUEM?
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BRADESCO

Uma das reivindicações da Comissão de Orga-
nização dos Empregados do Bradesco e do movi-
mento sindical foi atendida pela Fenaban na Cam-
panha Nacional 2018. Trata-se do parcelamento do 
adiantamento de férias, o qual os bancários do 
HSBC já possuíam, e que será garantido aos fun-
cionários do Bradesco e a toda categoria bancária. 

O empregado que sair de férias a partir de abril 
de 2019 poderá solicitar o parcelamento do adianta-
mento de férias em três vezes sem juros.

Essas parcelas serão descontadas em folha de 
pagamento junto com as demais verbas mensais, 

sendo a primeira parcela no mês seguinte ao do 
adiantamento recebido.

Caso o empregado seja demitido ou peça de-
missão, independentemente do motivo, as parcelas 
que ainda não foram pagas serão descontadas de 
uma única vez, juntamente com as demais verbas, 
no termo de rescisão de contrato de trabalho. 

O parcelamento é restrito às verbas relaciona-
das ao adiantamento de salário recebido por ocasião 
das férias e não são consideradas as verbas como 
abono pecuniário, 1/3 constitucional de férias, adi-
antamento do 13º salário nas férias.

“Essa é mais uma conquista de toda categoria 
bancária, que reivindicavam essa demanda há anos 
e que finalmente foi atendida pela Fenaban”, afirma 
o presidente do sindicato, Edmilson Trevizan.   
“Continuaremos organizados e mobilizados para 
ampliar os direitos garantidos pela nossa Conven-
ção Coletiva de Trabalho”, acrescenta Edmilson. 

PARCELAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 

FÉRIAS É CONQUISTA DOS BANCÁRIOS

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
ESTABELECIMENTOS BANCARIOS E 

FINANCIARIOS DE PRESIDENTE PRUDENTE E 
REGIÃO.

Pelo presente, e de acordo com o Estatuto Social, convoca to-
dos os associados quites e em gozo de seus direitos sociais, a 
Assembléia Geral Ordinária que se realizara no dia 28 de 
novembro de 2018, as 17h00min horas, na sede deste Sindi-
cato, sito a Rua Casimiro Dias, 379 Presidente Prudente, em 
primeira convocação, para deliberarem sobre as seguintes 
ordens do dia:

1-Parecer do Conselho Fiscal.
2-Discussão e aprovação da Previsão Orçamentária desta 
entidade para o exercício de 2019.
Se na hora aprazada não houver quorum suficiente para a reali-
zação da Assembléia em primeira convocação, a mesma reali-
zar-se-à, em segunda e ultima convocação, 01h00min hora 
após, pelos presentes, com validade plena para todos os efeitos 
legais das decisões que forem tomadas pelo plenário.

Presidente Prudente SP, 19 de novembro de 2018.

_____________________________
EDMILSON TREVIZAN

PRESIDENTE

Joãozinho foi preso. Na delegacia ele disse:
- Ou vocês me soltam ou vou chamar meu irmão 

da assembleia de Brasília, minha irmã promotora e 
meu pai procurador.

Então ele foi solto. Quando já estava no portão, 
um policial perguntou:

- Joãozinho, me explica essa história dos seus 
parentes.

- É que meu irmão é da Assembleia de Deus, 
minha irmã é promotora da Avon e meu pai é 
procurador de emprego.

 NOVOS SOLDADOS

HUMOR

EDITAL
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