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PRIVATIZAR PRA QUE?
Cinco maiores estatais têm lucro de R$ 60,7 bilhões no 1º semestre

Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, Eletrobras e BNDES lucraram um total de R$ 60,7
bilhões no primeiro semestre de 2019. Juntas
elas respondem por 95% do total do resultado
das empresas estatais federais.
Mesmo apresentando resultado significativo, essas cinco empresas públicas estão enfrentando ameaças de privatização e um processo de
desmonte por meio da venda de ativos e
subsidiárias.
No caso da Caixa, as loterias instantâneas
(Lotex), por exemplo, estão na lista de privatizações dentro do Programa de Parceria e Investimentos (PPI) e o leilão para sua venda já foi
agendado sete vezes desde o governo Temer. A
mais nova data para entrega da Lotex é 22 de
outubro.
A Caixa registrou R$ 8,132 bilhões, e outras
partes rentáveis do banco também estão sendo
preparadas para venda, como a gestão de ativos
de terceiros, seguros, e Caixa Cartões.
A Petrobras, que lucrou R$ 22,9 bilhões no
primeiro semestre, também está sendo fatiada.

Em abril, 90% da subsidiária Transportadora
Associada de Gás (TAG) foi vendida por US$ 8
bilhões para um consórcio formado pelo grupo
francês Engie e o fundo canadense Caisse de
Dépôt et Placement du Québec (CDPQ).
Também está sendo aventada a privatizaçção de
cinco refinarias e da Liquigás, subsidiária que
atua no engarrafamento, distribuição e comércio de gás liquefeito de petróleo (GLP).
No primeiro semestre, o lucro do Banco do
Brasil foi de R$ 8,679 bilhões. O banco também
está buscando se desfazer de ativos, como a BBDTVM, o braço do banco público para gestão
de recursos, além da venda de 20,8 milhões de
ações do banco hoje sob controle da União.
A Eletrobras, que já estava na lista de privatização dentro do PPI, lucrou R$ 6,9 bilhões nos
primeiros seis meses do ano, um aumento de
272% em relação ao R$ 1,8 bilhão do mesmo
período de 2018.
Já o Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) teve lucro líquido de R$ 13,8 bilhões no primeiro semestre deste ano, resultado que representa crescimento de
190% em comparação com o lucro de R$ 4,76
bilhões do mesmo período de 2018.
De 2007 a 2017, o BNDES investiu R$
757,6 bilhões em obras de infraestrutura, 128 %
a mais que os R$ 332 bilhões liberados de 1997
a 2007.
Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo
Guedes, defendem a redução da atuação do
BNDES na concessão de financiamentos que
impulsionam a atividade econômica e geram
empregos a fim de dar ao banco a função de gerir o processo de entrega do patrimônio público
que o governo pretende liquidar.

SANTANDER

SANTANDER É
CONDENADO POR ASSÉDIO MORAL
Além das metas abusivas, o Santander foi condenado também, em outra ação, por assédio moral.
A sentença obriga o banco a não permitir, tolerar ou
praticar, por seus gestores e prepostos, práticas que
configurem assédio moral como humilhações, xingamentos, ameaças de demissões, constrangimentos, coação, agressão, perseguição, entre outras.

HUMOR
O Santander foi condenado a pagar indenização
de R$ 274 milhões por dano moral coletivo por conta das metas abusivas, que aumentaram o índice de
adoecimento mental do bancário. Em outra ação, o
banco foi multado em R$ 1 milhão por assédio moral. As duas sentenças foram do juiz Gustavo
Carvalho Chehab, da 3ª Vara do Trabalho de
Brasília.
“Considerando a jornada de 8h, ter-se-ia que, em
média, a cada 2h48 um empregado do réu desenvolveu doença ocupacional mental”, destaca Chehab.
De 2012 a 2016, 6.763 bancários receberam
auxílio-doença do INSS. Desse total, 1.784 são ou
foram empregados do Santander, o que significa
26,38%.
O magistrado destaca que o banco figura entre as
empresas que mais geram adoecimentos mentais no
Brasil e explica que “se o réu fosse posicionado na
relação de maiores incidências de transtornos mentais ocupacionais, estaria ocupando a sétima posição, a frente de atividades econômicas inteiras
como hipermercados e telemarketing”.
Entre as obrigações impostas na sentença está a
proibição de submissão de trabalhadores a metas
abusivas e necessidade de que as metas sejam objeto de negociação coletiva.

ERROS NO DISCURSO
Um político, daqueles bem picaretas e caras de
pau, sobe no palanque e começa o discurso:
— Meus cidadão! Se eu fô eleito, vô construí as
escola!
Os eleitores ficam em silêncio, constrangidos
com o mau português do candidato.
— Eu tombém vô construí as egreja, as creche...
O silêncio fica ainda mais constrangedor. Nessa
hora, um assessor não aguenta mais, chama ele e
sussurra no seu ouvido:
— Chefe... Emprega o plural que você ganha
mais votos!
O político se empolga e responde:
— Deixa comigo!
E recomeça o discurso:
— Eu vô empregá o plurá!... A mãe do plurá, o pai
do plurá, toda a famía do plurá, porque eis merece!

NAMORADA GRÁVIDA
A menina conta para o namorado:
- Amor, eu estou grávida de você.
O namorado responde:
- Mentira, pois eu já nasci faz tempo!

CAIXA

HIPOCRISIA DA CAIXA MARCA
DIA NACIONAL DE LUTA DA PCD
especiais”, afirma Edmilson Trevizan, presidente
do sindicato.
Além disso, esses empregados só foram contratados após anos de cobrança do movimento sindical. “Desde 2015, em todas as mesas de negociação,
nós estamos cobrando a contratação desses dois mil
empregados e o cumprimento da cota mínima exigida para contratação de empregados com deficiência, algo que só ocorreu este ano, após o banco
eliminar quase 20 mil postos de trabalho”, afirma
Edmilson.
“Diferentemente da imagem que os textos na
intranet querem construir, a realidade do banco é
bem diferente”, afirma um dos bancários recém
No dia 21 de setembro foi celebrado o Dia Na- contratados.
A Caixa ainda precisa contratar mais 2,5 mil
cional de Luta da Pessoa com Deficiência. A direção
da Caixa aproveitou a data para externar sua hipo- PCDs para cumprir a cota legal que prevê que emcrisia e se vangloriar por uma medida da qual não presas com mais de mil trabalhadores tenham 5%
merece nenhum crédito: a contratação de dois mil dos cargos ocupados por pessoas com deficiência
empregados com deficiência aprovados no concur- ou reabilitados.
Dados da própria Caixa mostram que o índice
so de 2014.
O banco que possui menos de 3% de pessoas de trabalhadores com deficiência em atuação é de
com deficiência no seu quadro de empregados pu- apenas 1,42%, menos de 1/3 do exigido pela legisblicou na sexta-feira 20, na intranet, uma nota inti- lação. Tais números levaram o banco público a sotulada Caixa comemora Dia Nacional de Luta da frer condenação no TRT em ação para cobrar a conPessoa com Deficiência em ano que se consolida tratação de PCDs, de modo a cumprir o artigo 93 da
como Banco da inclusão. Uma empresa do porte da lei 8.213/91.
“Pedro Guimarães está no comando da Caixa
Caixa é obrigada por lei a reservar o mínimo de 5%
para aprofundar seu sucateamento visando a privadas suas vagas para PCDs.
Diz o texto: “Desde o início do ano, a Caixa tem tização. O encolhimento do banco está levando os
adotado medidas para se consolidar ainda mais co- empregados a enfrentarem cada vez mais sobremo o banco da inclusão. Entre elas a contratação de carga de trabalho, o que resulta no adoecimento e no
2 mil novos empregados aprovados no concurso de atendimento inadequado à população. Por isso o
Sindicato vai continuar lutando por mais contrata2014 até o final do ano, 100% deles PcDs.”
“Só que a direção do banco convenientemente ções e em defesa da Caixa 100% pública, o que é
omitiu que para esses dois mil empregados a Caixa fundamental para o desenvolvimento do país. E
não está oferecendo nenhuma assistência saúde, contratação de PCDs é obrigação do banco. E parte
contrariando a cláusula 31 do Acordo Coletivo de dessa obrigação é dar boas condições de trabalho a
Trabalho, e ignora os graves problemas de estes e a todos os trabalhadores da empresa”, afirma
acessibilidade para trabalhadores com necessidades Trevizan.

MANTENHA-SE INFORMADO
www.bancariosprudente.org.br

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL QUER CENSURAR
TRAJES DE FUNCIONÁRIAS

Entre 30 de setembro e 29 de novembro, o
Banco do Brasil vai promover as provas do 25º
“programa de certificação de conhecimentos” de
parte de seus funcionários.
Neste ano, a direção do banco impôs uma condição retrógrada que remete ao século 19: “não será
permitido o acesso de ‘short, saia curta e chinelo’”.
A informação foi veiculada pelo jornalista Lauro
Jardim, no jornal O Globo.
“Infelizmente censurar e constranger as mulheres tem sido rotina nessa nova gestão indicada
por Bolsonaro para o banco e no país. As bancárias
não são propriedade de parte do banco, elas devem
usar o que quiser, são donas do seu corpo e da sua
história”, afirma Fernanda Lopes, dirigente sindical
e representante da Contraf-CUT na Comissão de
Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil
(CEBB).
Essa não é a primeira vez que o Banco do Brasil
se vê envolto na onda conservadora que atinge o
país. O atual presidente do banco, Rubem Novaes,
tinha o costume de publicar em suas redes sociais
conteúdo com teor machista, sexista e misógino.
Em abril deste ano, o presidente Jair Bolsonaro
(PSL) censurou uma campanha publicitária do
banco, direcionada aos jovens, para divulgar a
abertura de conta corrente por aplicativo no celular.
O episódio resultou na demissão do diretor de
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Comunicação e Marketing do banco, Delano
Valentim.
A peça publicitária era representada por atores
negros, brancos e transexual, enaltecendo a
diversidade racial e sexual do país. Ela foi
veiculada durante menos de duas semanas antes de
ser censurada pelo presidente.
“O Banco deveria estar preocupado em garantir
melhores condições de trabalhado para as
funcionárias e funcionários. Esse tipo de censura
colabora apenas com o machismo e com o
constrangimento das trabalhadoras. Mais uma vez o
BB envergonha as mulheres”, afirma Fernanda,
lembrando que o banco sempre se destacou em
políticas de gêneros, inclusive com programas
premiados pela ONU.
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