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CONTRAF-CUT INTENSIFICA
LUTA CONTRA PRIVATIZAÇÃO DA CAIXA

A Confederação Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e movimentos sindicais se unem na luta contra a privatização e o enfraquecimento da Caixa. As entidades alertam a população sobre a ameaça que o
banco público vem sofrendo sob a mira de um
governo privatista e pedem a participação de todos para votarem a favor do Projeto de Lei
4.269/20, que torna crime a privatização das
estatais sem autorização do Congresso.
O PL 4.269, de autoria dos deputados federais Érika Kokay (PT/DF) e Frei Anastácio
Ribeiro (PT/PB) prevê pena de 10 a 16 anos de
reclusão para quem insistir em privatizar estatais sem autorização do Legislativo. Há também
a previsão de multa de 1% a 20% do faturamento bruto da empresa pública ou da sociedade de
economia mista afetada no exercício anterior à
ocorrência do crime.
Para incentivar a votação do projeto, as entidades sindicais dialogam com a população sobre a importância de votar a favor do PL na enquete, que está sendo realizada no Congresso
Nacional. Na justificativa do projeto, os autores

citam as irregularidades da MP 995, que autorizou a venda das subsidiárias da Caixa, fatiando o banco público e diminuindo sua atuação.
“A participação da população é de extrema
importância na luta em defesa do nosso patrimônio brasileiro. Estamos sendo constantemente ameaçados com a política entreguista do
atual governo. Temos que reunir forças contra
tantos retrocessos e fortalecer ainda mais a luta
pela nossa soberania nacional”, enfatizou
Fabiana Uehara Proscholdt, coordenadora da
CEE/Caixa e secretária da Cultura da ContrafCUT.
PL segue travado na Câmara. Entenda o
porquê
O texto do PL 4.269/20 foi apresentado em
19 de agosto de 2020, mas segue travado na
Casa. O motivo é a Medida Provisória 1.000.
Na terça-feira (03), por exemplo, as votações
foram canceladas por falta de quórum. Sem
acordo, deputados de esquerda (PT PDT, PSB,
PCdoB, Psol e Rede) reforçaram a obstrução em
defesa da análise da M P 1.000, que reduz o
valor do auxílio emergencial para R$ 300 reais.
“Diante de um governo que está na contramão do desenvolvimento social, devemos unir
todas as forças representativas da classe trabalhadora e do povo brasileiro para barrar a retirada de direitos, o enfraquecimento do patrimônio
público e falência da democracia em nosso país.
Por isso, a importância da aprovação do PL
4.269 e a urgência da votação da MP 1.000”,
destacou Juvandia Moreira, presidenta da
Contraf-CUT.
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MOVIMENTO SINDICAL COBRA
FENABAN SOBRE AMPLIAÇÃO
DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DAS AGÊNCIAS

Cobrada pelo Movimento Sindical sobre a
ampliação do horário de atendimento das agências
em meio à pandemia do coronavírus, a Fenaban
(federação dos bancos) respondeu que está acatando ação judicial movida pelo Ministério Público e
pelo Procon.
Em março, por causa da pandemia e a pedido do
movimento sindical, os bancos tinham reduzido o
horário para até as 14h. Antes o atendimento ocorria
até as 16h.
No início de novembro, o Banco do Brasil se
juntou ao Itaú e ao Santander e passou a ampliar o
horário de atendimento das agências até as 15h. O
banco enviou, na semana passada, um comunicado
às unidades que realizam atendimento presencial
aos clientes (agências e postos de atendimento –
PAAs) informando a ampliação do horário, a partir
da terça-feira 3, para até às 15h.
O BB informou em seu comunicado que as
agências e PAAs ficarão abertas ao público das 9h
às 15h (horário de Brasília – DF), sendo das 9h às
10h para atendimento exclusivo para idosos,
gestantes, pessoas portadoras de deficiência e
pagamento de benefícios do INSS. Nas agências do
Distrito Federal, o atendimento será das 11h às 16h
(horário de Brasília – DF).

Os novos horários não se aplicam aos “Escritórios de Negócios” do BB, uma vez que estes não
realizam atendimento presencial. Também não
afetam as unidades localizadas em shoppings,
órgãos públicos, aeroportos ou universidades, que
deverão obedecer ao horário do estabelecimento,
com o atendimento mínimo de cinco horas.
O Santander foi o primeiro a ampliar o atendimento. Desde 27 de julho, o atendimento no banco
espanhol em algumas agências passou a ser das 9h
às 10h, para grupos de risco à covid-19, e das 10h às
15h para o público em geral.
Em reunião com a Comissão de Organização
dos Empregados (COE) do Itaú, em 28 de outubro,
o banco informou que por causa de ações do Ministério Público, as agências que fazem atendimento
até as 14h vão estender o horário até as 15h.
“Por meio da Contraf-CUT, o movimento sindical vai convocar mesa bipartite para discutir a questão, já que o horário reduzido está dentro das medidas de prevenção e contenção à covid-19, negociada com a federação dos bancos, para diminuir o
contato e a exposição de funcionários e clientes ao
contágio”, ressalta Edmilson Trevizan, presidente
do Sindicato.

BANCO CENTRAL

AUTONOMIA DO BC: BENEFÍCIO AO
SISTEMA FINANCEIRO E PREJUÍZO
AO DESENVOLVIMENTO

O Senado aprovou na terça-feira (3) Projeto de
Lei Complementar que dá autonomia ao Banco
Central (BC). A decisão pode representar prejuízo
para a política econômica brasileira. A proposta
desvincula os mandatos de diretores do BC do período de governo do presidente da República. Também deixa o BC fora da política de geração de empregos. A proposta segue agora para discussão na
Câmara dos Deputados.
“Esse Projeto de Lei aprovado pelo Senado tira
do governo a elaboração da política econômica. É o
que eles sempre quiseram, isto é, o Banco Central
fica ligado exclusivamente aos interesses do mercado, independente do projeto político que vença nas
urnas. No projeto, ainda se reafirma o compromisso
do Banco Central com a estabilidade de preços,
ignorando as necessidades do povo, como a geração
de empregos e o crescimento. Ou seja, será um BC
‘livre’ da sociedade, para atender somente ao mercado financeiro”, afirmou a presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeira (Contraf-CUT), Juvandia Moreira.
Para a presidenta da Contraf-CUT, o próprio desenvolvimento do Brasil está em risco com a proposta aprovada pelo Senado. “A justificativa do projeto deixa claro quais são as intenções: coibir a execução de uma política econômica que não siga a
cartilha do mercado. Junto com o tripé, as travas
fiscais, o teto de gastos, a autonomia do BC vai
impedir que haja uma política de desenvolvimento
no país. Não importa quem será o presidente e qual a
vontade da população, a política econômica será
sempre de orientação neoliberal”, alertou Juvandia
Moreira.

Desvinculação do governo
A gestão do BC fica desvinculada, de acordo
com o projeto aprovado, do período de governo do
Poder Executivo. “O Projeto de Lei propõe que o
presidente da República indique o novo presidente
do BCB apenas em 1º de janeiro do terceiro ano do
mandato presidencial. Além disso, os diretores serão indicados de maneira intercalada: serão dois
indicados todo primeiro de janeiro durante os quatro anos de mandato presidencial. Assim, o presidente eleito tem esvaziado seu poder de agir sobre a
política monetária”, observa Bárbara Vallejos, doutoranda em Desenvolvimento Econômico e técnica
do Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas (Dieese).
Também foi aprovada uma emenda que estabelece como “objetivos secundários” do BC “suavizar
as flutuações do nível de atividade econômica”. A
emenda também estabelece a meta de zelar pela
solidez e eficiência do sistema financeiro.

HUMOR
Aula de matemática
A professora pergunta pro Joãozinho:
- Joãozinho, se eu lhe der dois gatos, mais dois
gatos, mais dois gatos, quantos gatos você terá?
- Sete.
- Acho que o Joãozinho não entendeu a pergunta.
Eu lhe dou dois gatos, mais dois gatos, mais dois
gatos. Com quantos gatos você fica?
- Sete, professora.
- Vamos mudar a pergunta. Eu lhe dou duas
laranjas, mais duas laranjas, mais duas laranjas.
Com quantas laranjas você fica?
- Seis.
- Muito bem, Joãozinho! Agora vamos voltar ao
exemplo dos gatos. Dois gatos, mais dois gatos,
mais dois gatos: com quantos gatos você fica?
- Sete.
- Mas por que sete, Joãozinho?
- Porque eu já tenho um gato em casa.

SAÚDE

NOVEMBRO AZUL DESTACA A
CONSCIENTIZAÇÃO NO COMBATE
AO CÂNCER DE PRÓSTATA

Novembro também é mês de conscientização sobre o câncer de próstata. A campanha
do Novembro Azul foi idealizada pelo Instituto
Lado a Lado pela Vida, em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), para desmistificar a doença que acomete um a cada seis
homens no Brasil.
Anualmente, o país registra cerca de 68 mil
novos casos e 15 mil mortes causadas pelo tumor. Falta de informação, preconceito e vergonha são algumas das razões que levam o público
masculino a deixar de lado procedimentos simples, rápidos, indolores e fundamentais para
identificar a doença em estágio inicial.
O exame de toque é essencial, mas ainda é
um tabu para os brasileiros. Vencer o preconceito é uma necessidade para a detecção precoce
e a cura do câncer de próstata. Ele é assintomá-

BANCÁRIOS

PRESIDENTE PRUDENTE

CUT

tico em sua fase inicial e, com a falta de
diagnóstico precoce, mais de 95% dos casos
descobertos já se encontram em fase avançada.
Já o tratamento para quem identifica precocemente a doença chega a índice de cura de até
90%.
A recomendação é que, a partir de 50 anos,
todo homem deve fazer o exame periódico. Já se
houver histórico familiar ou se a pessoa for negra, é indicado realizar os exames a partir dos 45
anos de idade.
Em defesa da saúde e da vida, o Sindicato
apoia esta campanha pela informação e pelo fim
do tabu em relação às formas de prevenção e
diagnóstico do câncer de próstata.
Fonte: Sindicato dos Bancários de BH e
Região com Instituto Lado a Lado pela Vida
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