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FOLHA BANCÁRIA

O Supremo Tribunal Federal (STF) encer-
rou, na quinta-feira (6), o julgamento sobre a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) 
5624, ajuizada pela Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf/ 
CUT) e pela Federação Nacional das Associa-
ções do Pessoal da Caixa Econômica Federal 
(Fenae), para questionar a necessidade de 
autorização legislativa para a venda de empre-
sas estatais. Após votação dos onze ministros e 
muito debate, o presidente da Corte, Dias 
Toffoli, decidiu que somente a venda de “em-
presas-mãe” ou matrizes, como a Petrobras, por 
exemplo, exigem autorização legal do Legis-
lativo e licitação.

Já a venda do controle das subsidiárias, que 
são controladas pelas estatais, como é o caso da 
Transportadora Associada de Gás (TAG), não 
necessita de autorização legislativa, desde que 
siga os princípios da administração pública, 
previstos no artigo 37 da Constituição Federal 
(CF). 

A presidente da Contraf-CUT, Juvandia 
Moreira, discordou da decisão do STF. “O Su-
premo lava as mãos ao liberar o governo pra en-

tregar o patrimônio público sem ter que passar 
pelo Congresso. Isso é um retrocesso para sobe-
rania nacional. O correto seria um plebiscito na-
cional para perguntar aos verdadeiros donos, o 
povo brasileiro, se querem torrar nosso patri-
mônio nacional. ”

STF LIBERA O GOVERNO PARA 

ENTREGAR PATRIMÔNIO PÚBLICO

 SEM AVAL DO CONGRESSO 

Sindicato fecha convênio com o 
grupo Oeste Saúde para oferecer 
Plano de Saúde aos bancários e 

familiares (filhos e pais).
Confira! fone (18) 2104-1099 - 

Reginaldo

CONVÊNIO  

OESTE SAÚDE



FINANCIÁRIOS

BANCO DO BRASIL

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou na sexta-feira (7) o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor (INPC) de maio. A va-
riação acumulada nos últimos 12 meses ficou em 
4,78%. Somado o aumento real de 1%, acordado na 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), o reajuste 
da categoria será 5,83%, no salário e nas demais 
cláusulas econômicas.

“Sabemos que os trabalhadores merecem muito 
mais, mas, na atual conjuntura, temos que comemo-
rar um reajuste com aumento real de 1% em todas as 
cláusulas econômicas”, disse o dirigente da Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores do Ramo Fi-
nanceiro (Contraf-CUT, Jair Alves, que coordena a 
representação dos trabalhadores na mesa de nego-
ciações com a Federação Interestadual das Institui-
ções de Crédito, Financiamento e Investimento 

A primeira parcela da Participação nos Lucros 
ou Resultados (PLR) pode ser paga até dia 20 de 
setembro. Pela regra básica os trabalhadores têm 
direito a receber o valor referente a 90% do salário, 
mais um valor fixo de R$ 2.826,60. Além deste 
valor, há um adicional de 20% do valor fixo, que 
será de R$ 565,32.

Além da primeira parcelada da PLR, os funcio-
nários do Itaú ligados às financeiras receberão os 
valores correspondentes ao Programa Complemen-
tar de Resultados (PCR).

(Fenacrefi).
“Este reajuste é uma conquista da campanha 

realizada em 2018, quando firmamos um acordo de 
dois anos que garantiu o aumento real de 1% acima 
da inflação neste ano”, explicou Jair.

PLR

FINANCIÁRIOS TERÃO REAJUSTE DE 5,83%

Transparência gera confiança. Mais do que um 
valor, é uma palavra de ordem, um dos temas mais 
relevantes da Previ. A prestação de contas é um 
compromisso da Entidade com seus quase 200 mil 
associados e, por isso, a Diretoria Executiva visita 
anualmente diversas capitais do país divulgando os 

Transparência

O valor da média dos complementos de 
benefícios pagos pela Previ é bem mais alto do que o 
da previdência oficial: em São Paulo, local que 
concentra o maior número de associados da 
Entidade, é de R$ 9.314,31. Só em dezembro de 
2018, o valor pago pela Previ aos seus participantes 
no estado foi de R$ 173,04 milhões. 

Os 82.724 aposentados e 22.073 pensionistas da 
Previ recebem cerca de R$ 12 bilhões em benefícios 
por ano, um importante incremento na economia. A 
Previ ainda conta com 94.415 participantes que são 
funcionários da ativa do Banco do Brasil e fazem 
contribuições com a certeza de que a Entidade 
cuidará de suas aposentadorias no futuro.

Com cerca de 200 mil associados e R$196 
bilhões em ativos, a Previ é um dos maiores fundos 
de pensão da América Latina. Mas o que isso 
significa em um país continental como o Brasil?

resultados de 2018, com apresentações segmenta-
das para o Plano 1 e Previ Futuro.

Em 2019 já foram visitadas Rio de Janeiro, São 
Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre. 
Campo Grande e Curitiba serão as próximas, com 
visitas em 7 e 14 de junho, respectivamente. Outras 
oito capitais também receberão a Apresentação de 
Resultados até o fim do ano: Salvador, Vitória, 
Florianópolis, Goiânia, João Pessoa, Recife, 
Fortaleza e Belém. O evento é uma oportunidade de 
acompanhar de perto a gestão do plano de bene-
fícios, conhecer os resultados do exercício anterior 
e os desafios de 2019, além da possibilidade de 
esclarecimento de dúvidas diretamente com os 
membros da Diretoria Executiva.

PREVI: DO TAMANHO DO BRASIL



CAIXA

GDP – O modelo de avaliação da “meritocracia” 
adotado pela Caixa é extremamente problemático. Na 
chamada “avaliação de estilo”, por exemplo, o peso da 
opinião da chefia representa de 54 a 67% da nota final do 
empregado, tendo poder decisivo no resultado final. A 
GDP estabelece também acordos individuais de resul-
tados entre o empregado e a chefia, expondo, portanto, o 
trabalhador.

O grupo de trabalho (GT) da Promoção por Mérito, 
comissão paritária formada por representantes da Caixa 
e dos empregados, se reuniu na terça-feira (4), em Bra-
sília, para discutir uma contraproposta à feita pela Caixa 
na última reunião.  A empresa, no entanto, se manteve 
intransigente na decisão de utilizar o “nine box” da GDP 
como critério para a promoção por mérito deste ano, 
cujos resultados serão aplicados em janeiro de 2020.

Os representantes dos empregados deixaram claro 
que a proposta apresentada pelos empregados levou em 
conta a construção feita desde 2008 nas Comissões 
Paritárias com a Caixa, e previa a aplicação de critérios 
como frequência, realização de cursos da Universidade 
Caixa e de iniciativa pessoal, realização do PCMSO, 
assinatura dos termos de compromisso, e avaliação 360 
graus. Os empregados seriam pontuados de acordo com 
o desempenho nestes critérios, e, atingindo determinada 
pontuação, conquistariam os deltas.

“Aplicar a GDP desconsidera todo o acúmulo his-
tórico que foi construído nos últimos 12 anos, a partir do 
PCS 2008, nas negociações com as representações dos 

Outro ponto negativo é que o resultado das unidades 
sofre com as sucessivas alterações nas metas feitas pela 
empresa ao longo do ano.

Pela proposta da Caixa, só seriam promovidos os 
empregados que, no resultado da GDP, estivessem clas-
sificados nos quadrantes “eficaz”, “superior” e “excep-
cional”. Se aplicada essa regra, 25% dos empregados 
elegíveis, em alguns segmentos, ficariam com zero 
delta.

INTRANSIGÊNCIA DA CAIXA 

TRAVA PROMOÇÃO POR MÉRITO

Como a contraproposta dos empregados foi recha-
çada pela empresa nesta rodada e, diante do impasse, o 
GT remeterá à CEE/Caixa o debate sobre a questão. 

empregados. O impasse representa um retrocesso que 
nos remete à década de 90, quando a progressão das car-
reiras ficava a cargo das chefias”, afirma o coordenador 
do GT, João Paulo Pierozan, da Fetec/PR.

A Caixa Econômica Federal tinha 85 mil fun-
cionários no final de 2018. Segundo dados da Se-
cretaria de Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais (Sest), no ano passado houve 
uma redução de 2.728 funcionários no quadro de 
pessoal do banco. Para piorar a situação, em maio 
deste ano, Pedro Guimarães anunciou novo pro-
grama de demissão voluntária (PDV), com esti-
mativa de reduzir até 3,5 mil postos de trabalho.

Paralelamente, a Caixa ainda precisa contratar 
mais 3,5 mil PCDs para cumprir a cota legal que 
prevê que empresas com mais de mil trabalha-
dores tenham 5% dos cargos ocupados por 
pessoas com deficiência ou reabilitados. Dados da 
própria Caixa mostram que o índice de traba-
lhadores com deficiência em atuação é de apenas 
1,42%, menos de 1/3 do exigido pela legislação. 
Tais números levaram o banco público a sofrer 
condenação no TRT em ação para cobrar a con-
tratação de PCDs, de modo a cumprir o artigo 93 
da lei 8.213/91.

O presidente da Caixa Econômica Federal, 
Pedro Guimarães, anunciou a contratação de mil 
aprovados no concurso de 2014 para trabalharem 
em agências. Segundo informações do Estadão 
Conteúdo publicadas em diversos veículos, entre 
50% e 75% dos convocados serão pessoas com 
deficiência (PCD). Entretanto, o número de con-
tratados ainda fica aquém das necessidades do 
banco.

CONTRATAÇÃO PARA  A

CAIXA É OBRIGAÇÃO

 – E NECESSIDADE
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EMPREGO

Embora ainda importantes, as agências físicas já 
são vistas como um custo desnecessário e um mode-
lo ultrapassado. “Têm um custo alto, inclusive por 
conta das legislações municipais a respeito de segu-
rança. Mas ainda são importantes na captação de 
negócios, especialmente no interior e em cidades 
menores”, declarou ao jornal um executivo de insti-
tuição financeira tradicional, lembrando o caso de 
Barão de Cocais, em MG, onde a possiblidade de 
rompimento de barragem da Vale fez com que o 
atendimento nas agências bancárias fosse tempora-
riamente suspenso, causando paralisação na econo-
mia da região.

As transformações tecnológicas atingem em 
cheio os bancos, cada vez menos inclinados a inves-
tir em agências físicas e mais propensos ao mundo 
digital. A agência física, até então sinônimo de 
abrangência nacional para medir o tamanho de um 
banco, já é tratada como ´patinho feio´ em campa-
nhas publicitárias de bancos digitais e fintechs, co-
mo destaca o jornal Valor Econômico em sua edição 
da terça, 4.

De acordo com levantamento da Deloitte feito 
para a Febraban, o Brasil tinha no ano passado 21,6 
mil agências tradicionais, em comparação com 23,4 
mil em 2016 (queda de 7,7%). Desse total, 52% na 
região Sudeste e só 5%, na Norte. Para a segurança 
dessas agências, segundo a Febraban, o setor em-
prega 68 mil vigilantes e gasta R$ 9 bilhões ao ano. 
A agência física, assim, passou a ser uma ´desvan-
tagem competitiva´: os custos de um banco digital 
seriam cerca de 80% menores do que os de um 

Segundo dados da Deloitte, das 78,9 bilhões de 
transações bancárias de 2018, 40% foram realiza-
das pelo celular (10% em 2014), e o aparelho telefô-
nico já responde por 8 vezes mais transações do que 
as agências de banco. O internet banking respondeu 
por 20% das transações (37% em 2014) e, as agên-
cias por apenas 5%.

“Há uma tendência que observamos no setor 
bancários de fechamento das agências físicas, e isso 
tem se acelerado”, aponta o presidente do Sindica-
to, Edmilson Trevizan, lembrando que não há como 
deter o avanço tecnológico em todos os setores pro-
dutivos. “No entanto, os bancos devem requalificar 
e realocar seus funcionários, e não simplesmente 
descarta-los nesse processo de mudanças”, acres-
centa, lembrando que a luta do Sindicato é pela 
manutenção do emprego.

banco tradicional.

AGÊNCIAS FÍSICAS PERDEM ESPAÇO, 

MAS É PRECISO MANTER O EMPREGO

- Olha senhor, eu não sou o dono da barraca e não pos-
so cortar... mas o senhor aguarde um instante que o pa-
trão está em outra barraca ali na frente e eu vou falar 
com ele. Se ele autorizar, eu corto a melancia pro 
senhor.

O sujeito estava tranquilo na barraca de feira, venden-
do melancias e gritando:

- Ô meu amigo, 20 reais tá muito caro... não quero 
nem saber... só vou levar a metade, pode ir cortando aí.

Quando ele olhou pra trás e viu o homem, comple-
mentou.

Disse isso e foi falar com o patrão, só que ele não no-
tou que o homem foi atrás dele. Chegando lá ele falou 
pro patrão:

- Olha a melancia, boa e barata, apenas 20 reais cada.

O coitado, apavorado diz ao homem:

- E esse cavalheiro aqui, vai levar a outra metade.

- Ô patrão, tem um fi da égua aí, querendo compra só a 
metade da melancia...

Nisso, encosta um homem enorme de quase dois me-
tros de altura, tipo 4x4, e diz:

 METADE DA MELANCIA

HUMOR
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