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FOLHA BANCÁRIA

“Assédio moral é ilegal, adoece e retira do 
trabalhador a sua dignidade. O bancário vítima 
não deve se calar. É fundamental que faça a de-
núncia ao Sindicato, única forma de fazê-la com 
sigilo total e segurança de que não sofrerá reta-
liação por parte do superior ou mesmo do banco. 
Não adoeça. Não se cale. Denuncie!”, orienta o 
presidente do sindicato, Edmilson Trevizan. 

Não por acaso, desde 2013, transtornos 
mentais como depressão e ansiedade ultrapas-
saram as LER/Dort como principal causa de 
afastamento do trabalho entre bancários, segun-
do dados do INSS.

Para denunciar assédio moral, o bancário 
deve acessar www.bancariosprudente.org.br/ 
assedio-moral  ou telefone (2104-1099), das 9h 
às 18h, de segunda a sexta, que também recebe 
denúncias relacionadas com condições estrutu-
rais de trabalho, acúmulo de funções, desres-
peito à pausas, intervalos, jornada, entre outras. 
O sigilo é garantido!

Como denunciar

Os bancários são uma das categorias mais 
afetadas por assédio moral no local de trabalho, 
prática ilegal que consiste na exposição do tra-
balhador a situações humilhantes, constrange-
doras, repetitivas e prolongadas, como forma de 
gestão para cobrança de metas e resultados.

Para combater a incidência dessa prática no 
setor, a categoria conquistou, em 2010, um ins-
trumento de combate ao assédio moral (cláusula 
58 da CCT), por meio do qual o trabalhador faz a 
denúncia, o Sindicato envia ao banco, mantendo 
sigilo da identidade do denunciante, e o banco 
tem prazo de 45 dias para apurar e apresentar 
soluções.

ASSÉDIO MORAL? NÃO SE CALE, 

DENUNCIE AO SINDICATO! 



BANCO DO BRASIL

“O que ele não diz é que a Caixa também está sob 
ataque e passa por uma reestruturação semelhante à 
que ocorre no BB. Também não diz que no BNDES 
há escassez de recursos e o banco vive sob constante 
ataque. Mudaram sua política de atuação para tornar 
desinteressante a busca por fomentos do banco”, 
criticou o coordenador da Comissão de Empresa 
dos Funcionários do Banco do Brasil (CEBB), João 
Fukunaga.

O presidente do Banco do Brasil, Rubem 
Novaes, não esconde seu desejo de ver o banco pri-
vatizado. Para ele, o Banco do Brasil é desneces-
sário. Diz que a Caixa e o BNDES suprem as neces-
sidades de fomento do crescimento econômico e 
social do país.

Fukunaga explica que, com a tal da reforma 
administrativa, o governo quer reestruturar todas as 
empresas públicas, estabelecer novas regras para 
contratação, demissão e planos de carreiras. Além 
de limitar os “gastos” com a saúde dos funcionários, 
entre outros.

Também querem mudar a política de remunera-
ção dos funcionários, com redução de salários e im-
plantação de sistema de bônus por desempenho.

“O resultado desta política, aplicada em todos os 
bancos públicos, são as quedas das carteiras de cré-
dito e as baixas taxas de investimento pelo Estado”, 
explicou o coordenador da CEBB, acrescentando 
que os bancos regionais e estaduais, como o Banco 

Mas, a política aplicada pelo governo nos ban-
cos públicos não se restringe ao sistema financeiro. 
Petrobras, Eletrobras, Correios… todas as empre-
sas públicas vivem a mesma situação.

Para além dos bancos

Por que o BB é fundamental

“É por isso que lutamos contra a privatização do 
BB e também contra a política de Estado mínimo, 
em implantação pelo atual governo. Convocamos 
todos os funcionários do banco a se mobilizar e par-
ticipar das atividades contra a venda do BB e toda 
essa política do governo”, concluiu o coordenador 
da CEBB.

Mas, para Fukunaga, a população e grande parte 
das empresas brasileiras precisam dos bancos e das 
empresas públicas de uma forma geral. “O Banco 
do Brasil é o responsável por aproximadamente 
70% do crédito rural no país. Isso significa que o 
banco financia o agronegócio, que é quem ajuda a 
manter o equilíbrio da balança comercial brasileira. 
Mas, mais importante ainda, é quem financia a 
produção dos alimentos que chegam à mesa de 
todos os brasileiros. Sem o BB e a política de incen-
tivo rural dado pelo banco, os alimentos vão ficar 
ainda mais caros”, afirmou.

do Nordeste, o Banco da Amazônia e o Banco do 
Pará enfrentam a mesma situação.

“Mais uma vez, o banco anunciou as mudanças 
ao mercado e em comunicado direto aos funcioná-
rios, desconsiderando o acordo de que as mudanças 
devem ser debatidas primeiro com a representação 
dos trabalhadores. Esta prática do banco gera apre-
ensão entre os funcionários, que recebem os comu-
nicados e ficam sem o respaldo da representação 
dos trabalhadores para explicar as mudanças. Ao 
invés de ajudar, o banco prejudica a gestão de pes-
soal”, disse a secretária de Juventude e representan-
te da Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT) na mesa de nego-
ciações com o BB, Fernanda Lopes.

BANCO DO BRASIL É FUNDAMENTAL 

PARA O PAÍS

MANTENHA-SE INFORMADO

www.bancariosprudente.org.br



CAIXA

A liminar obtida pela Contraf-CUT também 
respalda a necessidade de negociação com os sindi-
catos, que é garantida no acordo coletivo de traba-
lho (ACT) da categoria bancária. Nesta semana 
várias manifestações em defesa do banco público e 
de seus empregados tomaram as ruas do País. Fo-
ram realizados atos em vários estados, os trabalha-
dores vestiram preto em protesto e as redes sociais 
repercutiram essa organização reforçando a campa-
nha com a hashtag #acaixaetodasua.

Na sentença, o magistrado esclarece que não 
vislumbra “motivo para modificar a decisão pro-
latada” porque a imposição de prazo razoável (para 
a reestruturação) serviu ao propósito de assegurar 
“tranquilidade, pleno conhecimento e consciência” 
aos trabalhadores. Para a representante dos empre-
gados no Conselho de Administração da Empresa, 
Rita Serrano, é sensato e necessário o estabeleci-
mento dessa pausa, pois há uma grande insegurança 
em relação às mudanças propostas para o setor de 
Varejo, que vem sendo chamado reestruturação.

A Caixa Econômica Federal recorreu, mas a Jus-
tiça manteve a liminar que estabeleceu a suspensão 
da reestruturação pretendida pelo banco, propician-
do mais prazo para que o tema seja discutido e escla-
recido aos empregados. A liminar havia sido conce-
dida a pedido da Confederação Nacional dos Traba-
lhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e sua 
nulidade foi indeferida na sexta-feira (14) pelo juiz 
Antonio Umberto de Souza Júnior, do Tribunal 
Regional do Trabalho da 10ª Região do Distrito 
Federal.

JUSTIÇA MANTÉM LIMINAR 

QUE SUSPENDE O INÍCIO DA 

REESTRUTURAÇÃO NA CAIXA

Depois da manutenção da liminar que estabe-
leceu a suspensão da reestruturação pretendida pela 
Caixa, concedida a pedido da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT), na última sexta-feira (14), o banco 
reabriu nesta segunda-feira (17), o processo de 
movimentação com o prazo final para o dia 2 de 
março.

A Comissão Executiva dos Empregados da 
Caixa (CEE/Caixa) orienta os empregados que 
sofrerem pressão ou assédio de qualquer tipo duran-
te o processo a procurarem seus sindicatos e denun-
ciarem.

Dionísio Reis, coordenador da CEE/ Caixa, 
lembra que a Caixa iniciou a reestruturação sem 
qualquer negociação com as entidades sindicais, re-
presentantes dos empregados. “É um absurdo a Cai-
xa não negociar um processo desta magnitude que 
interfere diretamente na vida dos trabalhadores.”

Fabiana Uehara Proscholdt, secretária da Cul-
tura e representante da Contraf-CUT nas negocia-
ções com o banco, avalia que é necessária pondera-
ção neste momento, para que as informações cor-
retas cheguem a todos os empregados, visto o clima 
de insegurança e incerteza gerado pela própria 
Caixa. “Os dados solicitados pelos representantes 
dos empregados são necessários para avaliar o qua-
dro da reestruturação e as situações dos trabalhado-
res por ela atingidos. Queremos que todos que 
sejam foco dessa reestruturação tenham garantias e 
esclarecimentos suficientes para uma tomada de 
decisão, que poderá influenciar diretamente sua 
vida funcional e pessoal.”

A Contraf-CUT informa ainda que perma-
nece aberta à negociação para defender os direitos 
de todos os empregados da Caixa.

Empregados devem ter 

calma em manifestar 

interesse para movimentar
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A Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT) participou, na 
quinta-feira (13), de audiência pública da Comissão 
Mista da Medida Provisória 905/2019 (MP da Car-
teira Verde e Amarela) do Congresso Nacional, cria-
da para emitir um parecer sobre a MP.

A Contraf-CUT foi representada pelo seu vice-
presidente, Vinícius de Assumpção Silva, que apre-
sentou uma série de pontos nos quais a MP ataca os 
direitos dos trabalhadores e suas entidades repre-
sentativas.

“Os mais pobres são as maiores vítimas da MP 
905. Nossa economia hoje é pautada 70% no setor 
de serviços. Esta MP retira o poder de compra e de 
consumo da classe trabalhadora e, por causa de nos-
sa matriz econômica, impede que a economia gire”, 
observou o vice-presidente da Contraf-CUT.

Para ele, a MP aprofunda a reforma trabalhista 
de 2017 na exclusão de direitos, ao retirar até o 
direito de os trabalhadores negociarem. “A MP des-
trói a Convenção Coletiva de Trabalho, destrói o 
processo negocial e coloca a interferência do estado 
numa série de aspectos.”

Para o vice-presidente da Contraf-CUT, o pro-
cesso de negociações entre o Comando Nacional 
dos Bancários e a Federação Nacional dos Bancos 
(Fenaban) precisa servir de exemplo. “Quando tira 
da mesa de negociação e cria o processo de comis-
sões de empresa, tira o papel fundamental e consti-
tucional dos sindicatos, que é o de negociação. Está 
na Constituição federal e a MP tira isso. E qual o in-
tuito disso? O intuito é esvaziar as entidades sindi-
cais, a quem o atual governo vê como inimigo polí-

EMPREGO

tico, por não concordar com as ações que estão sen-
do tomadas contra a classe trabalhadora. O papel 
dos sindicatos é defender os interesses da classe tra-
balhadora”, alertou.

Assumpção garantiu que a Confederação está 
acompanhando todo o processo. “Nós queremos 
reafirmar nosso compromisso público, de respeitar 
o processo negocial. Tudo o que nós bancários ne-
gociarmos em mesa de negociação, por nós será 
respeitado. Por isso, esperamos que essa Casa tenha 
um bom senso de avaliar o processo de livre nego-
ciação, que o Estado não tenha interferência, para 
que a gente possa ter alguma segurança jurídica pa-
ra proteger os direitos da classe trabalhadora”, 
finalizou.

CONTRAF-CUT PARTICIPA DE AUDIÊNCIA 

PÚBLICA DA COMISSÃO MISTA SOBRE MP 905

HUMOR
ESTADO VEGETATIVO

- Feijão, uma cerveja na mesa quatro!

Então começaram a conversar sobre viver ou 
morrer… Conversa vai, conversa vem e o maridão 
diz:

O casal estava num momento a sós, os dois senta-
dos no sofá da sala, falando das coisas da vida.

- Amorzinho, nunca me deixe viver em estado 
vegetativo, dependendo de uma máquina e líqui-
dos numa espécie de garrafa pra viver, tá?

- Mas, por quê? — Perguntou a esposa.
- Não quero que você me veja assim, se você me 

vir nesse estado, desliga tudo o que me mantêm 
vivo, promete?

Ouvindo a determinação do marido que tanto 
amava, a mulher se levantou, desligou a televisão e 
jogou a cerveja fora.

O cliente irritado para o garçom...

- Sem problemas, e grita em direção ao interior 
do restaurante. 

- Ah, isso não é nada... tenho certeza que é do 
saco do feijão!

- O que é esse pêlo no meu prato?

- Ah, bom ... então me traga uma cerveja!

PÊLO NO PRATO
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