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FOLHA BANCÁRIA

Para o secretário de Relações Internacionais 
da CUT, Antonio Lisboa, a recomendação da 
OIT não é satisfatória, já que uma das opções 
poderia ter sido a de pedir que o Brasil adaptasse 
suas leis ou mesmo declarasse a reforma como 
uma violação das convenções.

Para o dirigente, o que a OIT fez foi manter o 
Brasil no alvo de um exame internacional.

Depois de examinar as denúncias feitas pela 
CUT e demais centrais de que o Brasil havia vio-
lado os direitos dos trabalhadores ao aprovar a 
reforma trabalhista, a Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT) pediu ao governo brasi-
leiro que faça um exame do impacto da reforma 
e que adote eventuais mudanças, se necessário.

"Mas ela (a recomendação) reforça o que 
tanto os trabalhadores como o comitê de peritos 
disseram: não houve diálogo social para apro-
vação da lei (trabalhista) que fere convenção 
98", diz o dirigente, que representa a CUT na 
108ª Conferência Internacional do Trabalho da 
OIT, que começou no dia 10 e foi até 21 de 
junho, em Genebra, na Suiça.

Brasil entre os 24 países da “lista suja”

O Comitê ainda sugere que o governo "pre-
pare, em consultas com empregadores e traba-
lhadores, um informe a ser submetido" à OIT.

No texto, o Comitê de Padrões da OIT reco-
menda ao governo que "continue a examinar, 
em cooperação e consultas com as organizações 
de trabalhadores e empregadores, o impacto da 
reforma e que decida, se necessário, adaptações 
apropriadas".

Em 2018, a OIT pediu que o governo brasi-
leiro comprovasse que a reforma trabalhista não 
havia violado as convenções que são citadas na 
denúncia das centrais sindicais. Mas o governo, 
em vez de cumprir as solicitações, engajou-se 
em um processo de tentar deslegitimar a organi-
zação e seu sistema de controle, além de atacar 
as entidades sindicais brasileiras e a própria 
OIT.

Após denúncias da CUT e demais centrais 
sindicais brasileiras, o Brasil  entrou, em 2018, 
na "lista suja" de 24 países que estão sendo exa-
minados pela OIT por suspeitas de desrespeitar 
as convenções internacionais do trabalho. A 
108ª Conferência Internacional do Trabalho, 
que está sendo realizada em Genebra, decidiu 
manter o país nessa lista.

Na quarta-feira 19, a OIT divulgou os resul-
tados da avaliação realizada pela entidade sobre 
as denúncias contra a reforma trabalhista apro-
vada no governo Michel Temer (MDB-SP) que, 
em resumo, pede que o governo ‘retome’ o diá-
logo com os atores sociais e sindicatos sobre a 
nova lei. 

Resultado da avaliação

OIT PEDE QUE BRASIL AVALIE 

IMPACTO DA REFORMA TRABALHISTA 

E, SE PRECISAR, MUDE



BANCO SANTANDER

EMPREGO

A Afubesp completou na sexta-feira, dia 21 de 
junho, 36 anos de existência. A associação, que re-
presenta banespianos e funcionários da ativa e apo-
sentados do Grupo Santander, se reinventa a cada 
necessidade e por isso mantém-se firme e forte tanto 
na defesa intransigente dos trabalhadores do banco, 

como na oferta de serviços aos seus associados.

Comunica-se das mais variadas formas com seu 
público e está sempre atenta aos seus anseios, em 
especial na prestação de serviços que promovam 
saúde e qualidade de vida aos associados.

Nesta data, do 36º aniversário, a Afubesp reafir-
ma sua missão de defender os direitos de seus repre-
sentados, de lutar pelo Banesprev e pela Cabesp e 
contra tudo o que prejudica os trabalhadores.

É uma entidade que tem história – foi uma das 
protagonistas na luta contra a privatização do 
Banespa e juntos com os sindicatos conquistou a 
manutenção do Banesprev e da Cabesp para além 
do tempo previsto no edital de privatização – mas 
não ficou parada no tempo. Não se abate diante das 
situações desafiadoras que surgem no caminho, 
inclusive no que diz respeito à classe trabalhadora 
como um todo.

PARABÉNS
AFUBESP COMPLETA 36 ANOS DE EXISTÊNCIA

Para ofertar a modalidade SafraPay, o banco 
anuncia oferta de parceria com micro-empre-
endedores individuais (MEI), sem vínculo empre-
gatício ou direitos trabalhistas, trocando remune-

O banco Safra entrou na onda das fintechs, a 
oferta de serviços financeiros com aporte tecnoló-
gico, se utilizando das diversas facilidades do seg-
mento, como isenção de taxa de cobrança de maqui-
ninha de cartão ou juro zero para comércios, mas 
também de outra preocupante: redução de custos 
com pessoal.

Funciona assim: um MEI se cadastra no site do 
Safra e via aplicativo indica possíveis comerciantes 
interessados em adquirir a maquininha de cartão. A 
remuneração do MEI se efetivará se o comerciante 
indicado efetivar a compra do serviço e quando 
houver venda de produtos com o uso da máquina 
vendida.

Esse serviço, de comercialização de máquina de 
cartão de crédito, é também oferecido por traba-
lhadores bancários para clientes pessoa jurídica e 
são contabilizados em metas. A Federação dos Tra-
balhadores em Empresas de Crédito do Paraná 
realizou extensa pesquisa sobre a iminência das 
chamadas fintechs abalarem os oligopólios dos 
bancos no sistema financeiro do país, justificada 
pela redução de custos atreladas ao emprego 
bancário.

ração por indicações de potenciais compradores do 
serviço, devidamente efetivados, atrelado ao volu-
me de venda/uso do cartão.

ALERTA NO EMPREGO BANCÁRIO: 

SAFRA OFERECE TRABALHO PARA AUTÔNOMOS



BANCO DO BRASIL

A diretoria da Caixa de Assistência dos Funcio-
nários do Banco do Brasil (Cassi) aprovou no início 
de junho novo aumento na coparticipação sobre 
consultas e exames. Em janeiro, a coparticipação já 
havia sofrido reajuste de 30% para 40% nas consul-
tas médicas e sessões de psicoterapia e de 10% para 
20% nos serviços complementares.

Em seu site, a Cassi afirma que, no Plano de As-
sociados, a coparticipação de 10% em diagnoses e 
terapias não-vinculadas à internação foi instituída 
como fator moderador na utilização de eventos mé-
dicos e hospitalares.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT) enviou um ofício 
ao Conselho Deliberativo da Cassi demonstrando 
sua contrariedade da decisão da diretoria e pedindo 
para que os conselheiros, tanto os eleitos quanto os 
indicados, votem contra o aumento que prejudica os 
associados.

Caráter moderador da coparticipação

“Os aumentos que a diretoria quer estipular des-
virtuam o caráter moderador, transforma-o em fator 
punitivo, prejudica os associados e agrava a quebra 
da solidariedade. Por essa razão, defendemos o fim 
gradativo da coparticipação, não o aumento”, 

“Circula entre os associados que o novo aumen-
to será de 40% para 50% nas consultas e de 20% 
para 30% nas exames. Além disso, o teto de 1/24 do 
salário mensal seria alterado para se cobrar o esto-
que todos os meses. Isso deturpa o histórico de co-
brança e penaliza ainda mais os associados”, criti-
cou o coordenador da Comissão de Empresa dos 
Funcionários do Banco do Brasil (CEBB), Wagner 
Nascimento, que representa a Contraf-CUT, na me-
sa de negociações com o banco e com a Cassi.

CONTRAF-CUT É CONTRA AUMENTO

DA COPARTICIPAÇÃO NA CASSI

Wagner explicou que a Contraf-CUT é contra o 
aumento porque a conta de parte do déficit da Cassi 
é jogada nas costas dos associados. Além da redu-
ção gradativa da coparticipação, a Contraf-CUT de-
fende isenção para todos os participantes do Progra-
ma Estratégia Saúde da Família, como forma de 
incentivo à integração nos programas de prevenção 
que a Cassi desenvolve. “A saúde preventiva contri-
bui para a redução de custos e precisa ser incenti-
vada”, disse.

A proposta de alteração no custeio e governança 
da Cassi não foi aprovada pelos associados. No dia 
seguinte ao resultado, a Contraf-CUT enviou um 
ofício ao Banco do Brasil solicitando reabertura das 
negociações da Mesa da Cassi. Quase dois meses 
após o envio do ofício, o BB ainda não respondeu à 
solicitação da Contraf-CUT.

Reabertura de negociações

argumentou o coordenador da CEBB. “A cobertura 
do déficit registrado nos últimos períodos e susten-
tabilidade da Cassi não se dará por meio da coparti-
cipação! A solução precisa ser negociada”, com-
pletou.

- Mas por que eu, se foi você que faltou na escola 
ontem? - pergunta o avô.

- o avô diz.

O menino sai correndo, encontra o pai e pergunta:

- Sim, meu filho.

- Porque eu falei que eu fui no enterro do senhor.

- Papai, você deu um bebê para a mamãe?

O filho chega da escola e repara que sua mãe está um 
pouco mais barriguda e a mãe explica:

- Na verdade, vovô, quem tem que se esconder é o 
senhor! - rebate o menino.

- Pois saiba que ela o comeu.

- É que seu pai me deu um bebê.

Joãozinho estava passeando com o avô pela pra-
cinha, em um sábado, até que o avô de Joãozinho avista 
a professora do garoto.

- João, se esconde, meu filho, sua professora está lá! 

 A MÃE GRÁVIDA

 ESCONDENDO DA PROFESSORA

HUMOR
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CAIXA

A Caixa lucrou R$ 3,920 bilhões no 1º trimestre 
de 2019, com um crescimento de 22,9% com rela-
ção ao mesmo período de 2018. Segundo o Banco, o 
aumento do lucro foi gerado, principalmente, pela 
estabilidade da margem financeira, pela redução de 
24,4% nas despesas de PDD, e pelo aumento de 
2,3% nas receitas de prestação de serviços. A renta-
bilidade permaneceu em 15,8%, percentual igual ao 
mesmo período do ano passado.

Em contrapartida, o banco encerrou o ano com 
84.826 empregados, com o fechamento de 1.508 
postos de trabalho em relação a março de 2018. Em 

“Com o Brasil vivendo uma recessão, milhares 
de desempregados e empresas quebrando, o Itaú, 
Bradesco, BB, Caixa e Santander tiveram lucro de 
R$ 23,87 bilhões no primeiro trimestre deste ano. 
Foi o melhor trimestre para esses bancos em quatro 
anos, desde o primeiro de 2015. Não é toa que o sis-
tema financeiro privado é o maior interessado na 
reforma da Previdência, pois querem, a qualquer 
custo, ampliar mais ainda sua margem de lucro em 
detrimento das condições de vida dos brasileiros”, 
afirmou Maria Rita Serrano, coordenadora do 
Comitê Nacional em Defesa das Empresas 
Públicas.

17 de maio de 2019, a Caixa lançou um novo PDVE 
com a expectativa de atingir 3.500 trabalhadores.  
No primeiro trimestre de 2018 ainda foram fecha-
das 14 agências, 26 lotéricos e 971 Corresponden-
tes Caixa Aqui. Em contrapartida, houve aumento 
de 9,6 milhões de novos clientes.

CAIXA LUCRA R$ 3,920 BILHÕES 

NO 1º TRIMESTRE DE 2019

PROCURADORES EXIGEM CUMPRIMENTO DE COTA DA CAIXA

Os procuradores do Grupo Especial de Atuação 
Finalística nas ações da Caixa exigem que o banco 
cumpra integralmente a cota até dezembro de 2021, 
observando, inclusive, o cadastro de reserva exis-
tente. A decisão obriga empresa a contratar pessoas 
com deficiência até alcançar a cota legal. A decisão 
significa uma derrota do banco na Justiça.

“Se há uma lei, ela deve ser cumprida. Não pode-
mos aceitar que o número de contratações de PCD 
seja menor por interesse do banco”, declarou 
Fabiana Uehara Proscholdt, secretária de Cultura da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e representante da 
Confederação nas negociações com o banco.

Os executivos da Caixa informaram que as 
questões envolvendo o cumprimento da decisão 
judicial serão levadas à administração superior da 
empresa pública, e se entenderem convenientes, 
buscarão o Ministério Público do Trabalho. O Gru-
po Especial de Atuação Finalística nas ações da 

Caixa foi criado por meio de portaria assinada pelo 
procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Curado 
Fleury. O Grupo Especial tem competência para 
praticar todos os atos necessários, judiciais e extra-
judiciais, nas ações civis públicas que tramitam 
contra a Caixa Econômica Federal, no âmbito da 
Décima Região.
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