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EMPREGO

COMISSÃO MISTA DO CONGRESSO
APROVA MP 881 QUE PERMITE
TRABALHO BANCÁRIO AOS
FINAIS DE SEMANA

Relator Jerônimo Goergen (ao centro)
criou "regime de contratação anticrise"
que desrespeita CLT e acordos coletivos
Mais uma ameaça à jornada de trabalho da categoria bancária tramita no Congresso Nacional. Ao
relatar a Medida Provisória 881, da liberdade
econômica, o deputado federal do Partido Progressista, Jerônimo Goergen (RS), incluiu artigo que
autoriza o trabalho aos domingos e feriados, sem
necessidade de permissão prévia do poder público.
O relatório também revoga a lei 4.178/62, que
veda a abertura de bancos e outros estabelecimentos
de crédito aos finais de semana. Portanto, ameaça a
jornada de trabalho dos bancários, que garante folga
aos sábados.
Conhecida como minirreforma trabalhista e
com tramitação em tempo recorde devido a pressão
dos empresários, o texto permite, entre outras aberrações, a liberação do trabalho aos sábados, domingos e feriados, ataque a saúde e segurança do trabalhador ao diminuir a fiscalização do meio ambiente
do trabalho pelos auditores fiscais, bem como
exclui o poder de fiscalização das entidades sindicais e acaba com a obrigatoriedade da existência
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

(Cipa) em cada unidade com mais de 20 funcionários.
A MP 881/2019 tramita em caráter de urgência
e foi aprovada na quinta-feira, 11 de julho, na Comissão Mista, formada por deputados e senadores.
Agora ela será analisada pelo plenário da Câmara e,
se aprovada, será votada pelo plenário do Senado.
A medida provisória perde a validade no dia 10 de
setembro, caso não seja votada pelas duas Casas do
Congresso até essa data.
Pressione os parlamentares contra a medida
A MP 881 de autoria do governo federal institui a
Declaração de Direitos de Liberdade Econômica,
estabelece garantias de livre mercado, análise de
impacto regulatório, e dá outras providências. Originalmente, a MP não previa alterações nas leis que
ameaçassem a jornada de trabalho dos bancários.
Foi o relatório de Jerônimo Goergen que fez isso, ao
revogar a lei 4.178/62, que veda a abertura dos estabelecimentos de crédito aos finais de semana.
Para o Sindicato, trata-se de uma nova reforma
trabalhista que irá extinguir direitos e não resultará
na criação de empregos. “O Sindicato sempre lutou
contra o trabalho bancário aos sábados e convoca a
categoria a se manifestar contra a medida em
enquete no site do Congresso Nacional”, destaca o
presidente do Sindicato, Edmilson Trevizan.

HUMOR
VIDA APÓS A MORTE
O chefe pergunta para o empregado:
- Você acredita em vida depois da morte?
O empregado responde:
- É claro que não, chefe. Não existem provas disso,
pois nunca alguém voltou para provar que está do outro
lado.
E o chefe diz:
- Pois é, mas você está muito enganado! Ontem,
depois que você saiu mais cedo para o funeral do seu
tio, ele veio aqui te procurar.

ITAÚ UNIBANCO

GRUPO DE TRABALHO DE SAÚDE DEBATE
AFASTAMENTO DE TRABALHADORES

O Grupo de Trabalho (GT) de Saúde do Itaú se
reuniu na sede da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT),
em São Paulo, na sexta-feira 12, para debater o afastamento dos trabalhadores e o endividamento dos
afastados.
Depois de várias negociações em que o movimento sindical reivindicou um canal alternativo de
comunicação de afastamento do bancário, o banco
estuda a possibilidade de que o próprio trabalhador
mande a documentação do seu afastamento pelo
aplicativo IUconecta.
O movimento sindical abriu este debate porque,
antigamente, o gestor precisava encaminhar a papelada do processo para o setor responsável, o que não
deveria ser sua função, já que não é preparado para
isso e, em muitos casos, causava problemas. Consequentemente, acontecia atraso na marcação das perícias, o que levava o trabalhador a ficar endividado.
Em algumas localidades, este problema persiste.
Parcelamento da antecipação
Outra reivindicação antiga dos representantes
dos trabalhadores é o parcelamento da antecipação
prevista na cláusula 29. De acordo com o Itaú, entre
abril de 2018 e abril de 2019, o número de trabalhadores afastados endividados é de 51 casos, num universo de cerca de 1980 licenciados.
A reivindicação dos trabalhadores continua a
mesma. Mesmo sendo poucos casos, o banco deve
fazer o parcelamento da dívida no retorno dos trabalhadores. Os representantes do Itaú ficaram de analisar a possibilidade e retornarão no próximo encontro.
“O parcelamento da Antecipação da Cláusula

29 representa uma isonomia na questão das pessoas
que adoeceram no trabalho. Nossa reivindicação é
essas pessoas ao retornarem ao trabalho, além de ter
condições de trabalho melhores, possam ao menos
não se preocupar com se vão ter o dinheiro para pagar essas despesas”, afirmou Adma Gomes, coordenadora do GT de Saúde.
Cláusula 45
De acordo com a cláusula 45, o trabalhador tem
sete dias para dar entrada na agência que escolher
do INSS. Depois deste período, o banco é responsável pelo encaminhamento do afastamento. Porém, de acordo com denúncias, o banco não tem respeitado este prazo, seja antecipando o encaminhamento ou não fazendo, mesmo depois de 60 dias.
A cobrança dos trabalhadores é que o banco
siga a cláusula. O Itaú se comprometeu a investigar
e vai tentar corrigir essas distorções.
DUT
Outra denúncia dos trabalhadores é quanto a
declaração do último dia trabalhado (DUT), que
tem sido enviada com atraso. O banco garantiu que
passou a encaminhar a DUT para o e-mail do gestor,
com cópia para o bancário, com as explicações de
todo o procedimento. “Este é um avanço que vai
ajudar muito o trabalhador neste momento tão difícil de sua carreira profissional”, disse Adma.

CONVÊNIO

10% DE DESCONTO

BANCO DO BRASIL

BOLSONARO VOLTA A ATACAR
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) voltou a atacar o Banco do Brasil durante café da manhã com a
bancada evangélica, na quinta-feira (11), no Palácio
do Planalto. Na ocasião, ele admitiu que ligou para o
presidente do BB, Rubem Novaes, para evitar que a
“esquerda” tomasse posse nos concursos públicos.
“E a mesma coisa foi com o Banco do Brasil. Tinha um concurso lá, para uma coisa simples, que,
para você se inscrever, tinha que ter uma formação e
ideologia de gênero. Liguei para o presidente e disse: ‘Pô, nós vamos conduzir de modo que só aqueles
que interessam para esquerda possam entrar nesse
serviço?’”, assumiu.

Em abril, Bolsonaro vetou uma campanha publicitária do banco, que era protagonizada por jovens
negros e tatuados, além de uma transexual. “A linha
mudou”, disse, na época, ao justificar a iniciativa.
Em março, Bolsonaro menosprezou o requisito
dos processos seletivos da Previ voltados para funcionários do Banco do Brasil, segundo o qual os
candidatos deveriam passar por cursos sobre diversidade e prevenção ao assédio moral e sexual.
Bolsonaro disse que isso é “aparelhamento” e aconselhou os candidatos a entrarem na Justiça contra o
requisito.
Para Wagner Nascimento, coordenador da Comissão de Empresa do Banco do Brasil, o
presidente Bolsonaro novamente tenta desviar as
atenções para coisas que não entende. “Novamente
cita o Banco do Brasil de forma equivocada. Ele não
sabe diferenciar uma seleção interna de um concurso. Mistura diversidade e equidade de gênero
com ideologia de gênero. O BB sempre foi reconhecido e até premiado por entidades internacionais em relação às políticas afirmativas. O que
vemos agora é um retrocesso e uma ingerência
jamais vista no Banco do Brasil.”

CAIXA

CONTRAF-CUT É CONTRA O REVALIDA DA CAIXA

A Confederação Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeira (Contraf-CUT) é totalmente contrária à implementação do Revalida, nova ação de
avaliação da Caixa, instituído pela nova gestão. O
movimento sindical entende que é mais uma ferramenta de enfraquecimento do banco, quebrando o
histórico, a resistência e reforçando a política do
medo.
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O Revalida não avalia todo o histórico positivo e
comprovado do empregado e simplesmente o destitui da função sem mais critérios objetivos.
“É inadmissível que um processo consolidado
de avaliação, baseado em diversos critérios estabelecidos há anos e já conhecido por todos os trabalhadores, seja substituído por apenas uma entrevista”, afirmou Sérgio Takemoto, secretário de Finanças da Contraf-CUT e empregado da Caixa. “A avaliação fica completamente subjetiva e sujeita a represálias por questões pessoais ou ideológicas”,
completou. Os empregados que sofrerem esse tipo
de reavaliação devem denunciar aos seus sindicatos.
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