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INICIADO DESMONTE NO BANCO DO BRASIL
Com o falacioso discurso da eficiência e 
modernização, o governo de Michel Temer 
iniciará o desmonte de mais uma empresa 
estatal, agora é a vez do Banco do Brasil 
(BB). As informações do chamado "plano de 
reestruturação" foram publicadas neste 
domingo (20) e tem como foco fechar 
a g ê n c i a s  e  " e n x u g a r  a  e s t r u t u r a 
administrativa" do banco. Com o plano, o 
governo fechara 781 agências, um corte de 
14%.
A gestão golpista não cansa de reescrever a 
história. Na proposta reestruturação do BB 
também estará o incentivo à aposentadoria 
de funcionários, uma versão moderna do 
PDV (Plano de Demissão Voluntária). O 
banco tem hoje 18 mil empregados que já 
poderiam ter de aposentado, mas seguem na 
ativa, estes terão até dezembro para aderir ao 
plano e se aposentarem.
E fica pior, de acordo com comunicado do 
banco, o corte tirará o emprego de 10 mil 

funcionários. Ao todo, hoje, o BB possui 109 
mil. As mudanças devem ocorrer ao longo de 
2017.
Em um cenário de crise econômica mundial, 
o Governo escolhe o caminho do arrocho e 
da redução do número de postos de trabalho. 
Isso sem falar no desmonte de uma estatal 
que na última década recebeu todo o apoio 
do governo para concorrer, em pé de 
igualdade, com os bancos privados e 
descentralizar as regras do jogo no sistema 
financeiro.
Em poucas horas de pesquisa na internet os 
números do crescimento dos bancos estatais 
nos últimos 10 anos saltam aos olhos. Para se 
ter uma ideia, a soma do lucro dos bancos 
pesquisados teve como resultado, entre 2001 
e 2011 um lucro de 269,3 bilhões de reais.
Outro dado interessante da pesquisa é que 
33% deste montante foi conquistado apenas 
nos últimos dois anos.  Em 2010 os bancos 
lucraram aproximadamente R$ 46 bilhões. 

Em 2009 foi algo em torno de R$ 41 bilhões. 
Deste montante apresentado, seis bancos 
abocanham 95% do lucro, e praticamente  
dominam o mercado. São eles: Itaú, Banco do 
Brasil, Bradesco, Santander, CEF e HSBC.
Em 2015, o Banco do Brasil anunciou ter 
registrado lucro líquido de R$ 14,4 bilhões em 
2015. O resultado foi 28% superior ao obtido 
no ano anterior, quando os ganhos somaram R$ 
11,24 bilhões.
Estudo do Dieese- Departamento Intersindical 
de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos - 
mostra que quando o assunto é carteira de 
crédito o Banco do Brasil aparece em segundo 
do ranking. A carteira de crédito dos cinco 
maiores bancos atingiu R$ 2,8 bilhões, com 
crescimento médio de 10,9%.
O gráfico abaixo mostra que as receitas de 
crédito dos bancos públicos cresceram 
consideravelmente. No Banco do Brasil, 
houve alta de 28,5% enquanto na Caixa a 
variação foi de 33,9%.
FEEB-BA/SE

BRADESCO SEGUE ITAÚ E BB DIZ QUE VAI 
REETRUTURAR E FECHAR AGÊNCIAS

O Bradesco pode fechar agências e também vai apostar na 
reestruturação voltada para bancos virtuais e atendimento por celular, 
como anteriormente decidiram o Itaú e, nesta semana, a direção do 
Banco do Brasil, com reestruturações que estão impactando 
duramente os funcionários.
Segundo matéria do jornal Folha de São Paulo publicada na quinta-
feira (24/11), em reunião com investidores, o presidente do banco Luís 
Carlos Trabuco afirmou que há uma “certa sobreposição” depois da 
aquisição do HSBC e superdimensionamento, para atual conjuntura 
econômica, que o banco pode fechar agências e transferi-las para 
postos de atendimento.
A matéria também destaca que até então o banco vinha descartando a 
possibilidade de fechar agências após a fusão do HSBC, que se 
concretizou em julho. Hoje, segundo a matéria, 77% das transações do 
banco já são feitas por aplicativo no celular ou internet banking e que o 
Bradesco considera a preservação de agências físicas para a 
contratação de serviços mais complexos, como por exemplo, o crédito 
imobiliário.
Trabuco também afirmou que descarta voltar a operar a rede do Banco 
Postal. Em dezembro, vence o contrato do Banco do Brasil como 
correspondente bancário que opera nos postos dos Correios. O 
Bradesco foi o primeiro parceiro dos Correios no serviço, mas depois 
de 10 anos de convênio, preferiu montar rede de atendimento nos 
municípios mais rentáveis.
Segundo Gheorge Vitti, coordenador da COE- Comissão de 
Organização dos Empregados, comprova a falta de compromisso 
social do banco:  “Quando o Bradesco tinha o banco Postal, fez o 
discurso da bancarização, que queria levar o banco onde a sociedade 
era desprovida. Discurso social falso, uma vez que, se revela nessa 
entrevista apenas o discurso comercial da sobreposição das agências e 
o desinteresse pelo Banco Postal”, afirma.
Os funcionários já mostravam sua preocupação ao escolher o emprego 
como mote de seu Dia Nacional de Luta, que aconteceu na semana 
passada: “Queremos que o banco dialogue com seus funcionários 
sobre todas estas transformações. O trabalhador não é mercadoria. O 
Bradesco deve demonstrar sua responsabilidade social, não só na 
propaganda, mas através da manutenção do emprego e de permitir o 
acesso ao Sistema Financeiro para a sociedade”, destaca Vitti.  
Contraf-cut

PONTO ELETRÔNICO: UMA REFLEXÃO SOBRE 
O MODELO APRESENTADO PELO BNB

 No intuito de formular melhor juízo acerca do modelo do ponto eletrônico 
apresentado pelo Banco, inclusive quanto a implicações legais, a AFBNB buscou 
orientação de especialista para fins de abordagem sobre o assunto.
 A grande dúvida se refere à cláusula primeira que procura excluir o sistema de 
registro de Ponto, que é adotada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) tendo como 
base a portaria n° 1.519/2009 que em seu bojo é composto pelos Sistemas de Registro 
Eletrônico de Ponto - SREP e Registrador Eletrônico de Ponto – REP.
 De acordo com a legislação, o SREP é o conjunto de equipamentos e programas 
destinados ao registro da entrada e saída dos trabalhadores, enquanto que o REP é o 
equipamento específico que realiza o registro da jornada, funcionando de maneira 
integrada no sentido de evitar que o sistema se torne frágil e suscetível a possíveis desvios 
que venham a prejudicar o trabalhador. Dessa maneira é imprescindível que haja essa 
combinação de fatores para o bom funcionamento dos registros.
 Importante ressaltar que o MTE não estabeleceu um modelo de referência 
específico de implementação do REP. Dessa forma existe a possibilidade de que cada 
fabricante possa desenvolver seu equipamento. Assim, foram estabelecidos parâmetros 
que devem ser seguidos, e não um modelo de equipamento padrão, devendo os fabricantes, 
no entanto,  ser fiscalizados por órgãos técnicos designados pelo MTE para certificar se os 
equipamentos estão de acordo com as normas vigentes, o que implica no cadastramento 
obrigatório dos fabricantes de REP junto ao MTE.
 O que está colocado em questão referente ao Banco do Nordeste do Brasil é a 
proposta de um "sistema alternativo" ao REP, e nesse caso a fiscalização do Ponto estaria 
fragilizada. Isto porque a empresa que adota um sistema próprio não estaria submetida ao 
crivo do órgão designado pelo  MTE, algo absolutamente temerário e que coloca em 
cheque a garantia dos dados coletados no sistema, representando risco, neste caso, para os 
trabalhadores.
 Assim, a AFBNB reafirma que a melhor forma de conter e evitar que desvios 
como Falsa Declaração, Falso Atestado e Falsidade Ideológica entre outros aconteçam, é 
garantir que o responsável técnico do programa assine o Atestado Técnico e Termo de 
Responsabilidade - previsto na portaria - sendo a empresa responsável direta em caso de 
violação do sistema, podendo reparar os trabalhadores afetados diretamente, em hipótese 
de fraudes desse tipo. Dessa maneira é possível garantir a transparência e a integridade dos 
trabalhadores contra os crimes já citados.
 A Associação segue trabalhando e jogando luzes sobre essa questão, dentre 
muitas outras pertinentes aos funcionários do BNB, sempre no sentido de que os mesmos 
estejam atentos ao adequado funcionamento das ferramentas constituídas para o benefício 
deles. No mesmo sentido o faz também para que as mesmas sejam tratadas de maneira 
transparente e objetiva, sem representar riscos de prejuízo aos funcionários do Banco e à 
própria instituição. 
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SOB BATUTA DE TEMER, BANCO DO BRASIL ANUNCIA 
FECHAMENTO DE AGÊNCIAS E CORTE DE FUNCIONÁRIOS

 Os funcionários do Banco do Brasil iniciam a semana de 
trabalho com intranquilidade e indignação. O banco anunciou, neste 
domingo (20), em comunicado à imprensa e ao mercado, uma grande 
reestruturação envolvendo corte de agências e redução do quadro de 
funcionários. O BB reduzirá sua estrutura em todos as áreas, 
principalmente na rede de agências, onde 379 serão transformadas em 
postos de atendimento e 402 serão fechadas.
 O banco comunicou um Plano Extraordinário de 
Aposentadoria Incentivada (PEAI), de adesão voluntária até 09 de 
dezembro de 2016, com incentivo aos funcionários que reúnam 
condições para se aposentar. O público alvo é de 18.000 funcionários. 
Além dos cortes de dotação de pessoas e plano de aposentadoria, o BB 
também anunciou a ampliação do público alvo da jornada de 6 horas, 
estendendo a opção aos assessores de todas unidades.
 Sob o comando do governo ilegítimo de Michel Temer, o 
plano é cortar R$ 750 milhões de gastos do banco, sendo R$ 450 
milhões com a nova estrutura organizacional e R$ 300 milhões com 
redução de despesas com transporte de valores, segurança e imóveis. 
Medida que segue na contramão do papel que o banco vinha 
desempenhando, nos últimos anos, de fomento ao desenvolvimento 
social e econômico do País.
 A Contraf-CUT e a Comissão de Empresa dos Funcionários 
do Banco do Brasil entraram em contato com a direção do banco neste 
domingo (2) para agendar urgentemente uma reunião para 
esclarecimento das medidas e negociação de garantias e direitos dos 
funcionários que serão afetados. A reunião ficou marcada para a esta 
terça-feira (22) às 10 horas, em Brasília.
 O secretário-geral da Contraf-CUT, Carlos de Souza, 
ressalta que a entidade é contrária a qualquer projeto que tente destruir 
a política de valorização do Banco do Brasil e de seus funcionários.
 "Nos últimos 15 anos, os banco vinha se reconstruindo, 
após o ataque neoliberal da década de 1990. Nestes últimos anos 
retomamos o número de funcionários e recuperamos mais de 50 mil 
empregos perdidos. O banco foi se atualizando e disputando com os 
grandes, como Itaú e Bradesco, sendo, durante muito tempo, o maior 
banco do país. É inadmissível que um governo golpista, ilegítimo, 
tente destruir este trabalho", afirma o secretário da Contraf-CUT.
 Para Wagner Nascimento, Coordenador da Comissão de 
Empresa dos Funcionários do BB, um pacote de medidas tão 
significativas e que afetam tantos funcionários deveria ter sido 
comunicado diretamente aos representantes dos trabalhadores e não 
via imprensa.
 “Fechamento de centros de serviços e centenas de agências 
vão prejudicar muito os funcionários e estes precisam de atenção. O 
banco precisa respeitar mais os seus funcionários e pode começar 
abrindo um canal de negociação efetiva quanto aos impactos das 
medidas anunciadas”, critica Wagner.
 Logo após a finalização da Campanha Nacional dos 
Bancários, em outubro deste ano, durante entrevista à Globonews, 
Temer afirmou que o “Banco do Brasil estava pensando em cortar uma 
porção de funções, de cargos que lá existem, que são absolutamente 
desnecessários”.
 O Banco vinha constantemente negando e dando respostas 
evasivas quando perguntado sobre redução de funcionários. Nas redes 
sociais já circulavam documentos com detalhes da reestruturação. 
Somente após o vazamento à imprensa, o banco divulgou a notícia aos 
seus funcionários, que serão os mais afetados pelas medidas de corte 
de gastos.
 “Um desrespeito com os trabalhadores. Precisamos 
conhecer cada detalhe da reestruturação para orientar os funcionários 
sobre a adesão ao plano de aposentadoria e redução da jornada. 
Contudo, nossa grande preocupação no momento é com as bancárias e 
bancários que terão suas unidades reduzidas ou fechadas”, explica 
Wagner Nascimento.
 "Estão tirando a tranquilidade do conjunto de funcionários e 
levando a um momento de insegurança. É bom deixar claro, que a 
Contraf-CUT é contrária a este pacote de mudanças e vamos lutar 
contra este ataque", conclui Carlos de Souza.
Contraf-CUT

Editorial
 

 Os Bancos e o governo jogaram todo peso para nos impor um 
reajuste abaixo da inflação. Resistimos com unidade, organização e garra. Em 
todo o país o judiciário e as seccionais da OAB, iniciavam ataques sem 
precedentes ao direito constitucional de greve. O governo golpista articulava-
se com os banqueiros para não permitir reajuste maior que 7%. Tinham como 
projeto derrotar a primeira categoria a realizar uma greve nacional nos tempos 
de exceção do Estado democrático e de direito.

 A categoria travou uma batalha sem precedentes, num cenário de 
muitas incertezas e ameaças à democracia, aos direitos trabalhistas e sociais, 
neste sentido lutamos o bom combate, os bancários e bancarias foram à luta e 
arrancamos dos banqueiros e do governo o que afirmavam em não concordar. 
A conquista do abono integral dos dias parados que não tinha acontecido há 
muitos anos foi uma conquista importante. Nos Bancos Públicos a garantia 
das PLRs sociais distribuídas linearmente - sempre ameaçada. Por isso temos 
muito a comemorar.

 O que ficou claro para todo o país é que os bancos queriam 
negociar em patamar da era FHC, índice zero, para reduzir custos e ampliar 
lucros. A estratégia dos banqueiros é parte de uma visão global do mercado 
financeiro, no último dia 28/09 o FMI (Fundo Monetário Internacional), que 
não dava palpite aqui desde 2003, reapareceu e aconselhou ao governo 
golpista de Michel Temer aumentar a resiliência e a eficiência no setor 
financeiro. Na linguagem bancária, ampliar a rentabilidade sobre o 
patrimônio líquido, reduzindo despesas.

 Os bancos, ao contrário da indústria, não compram insumos, 
matéria prima, compra mão de obra para prestar serviço. Mais de 70% das 
despesas operacionais dos bancos são com salário e para aumentar ainda mais 
os lucros estratosféricos e alavancar a rentabilidade sobre o patrimônio 
líquido, os bancos precisam reduzir salário. Por isso, demite e contrata muita 
gente todo ano, num processo de rotatividade que atinge quase 10% da 
categoria. Demite quem ganha R$ 6 mil e contrata por R$ 3 mil.

 A despeito do que esperavam os bancos, o governo e o FMI, a 
categoria protagonizou uma das mais extraordinárias greves, batemos recorde 
de paralisação. Verificamos uma participação vigorosa de bancários jovens, 
que. Especialmente numa conjuntura de golpe, completamente adversa 
tivemos no país com 504 mil bancários e bancarias, acreditamos que cerca de 
350 mil cruzaram os braços.

 É chegada a hora de fazermos um balanço e comemorarmos as 
vitórias da greve e nos prepararmos para as lutas contra a retirada de direitos e 
em defesa das questões específicas de cada banco.

BRADESCO PODE DEMITIR ATÉ 10 MIL 
BANCÁRIOS NOS PRÓXIMOS MESES

 O Bradesco poderá fechar agências e transferi-las para postos de 
atendimento menores nos próximos meses, afirmou o presidente do banco, 
Luiz Carlos Trabuco, em reunião com investidores, em São Paulo. A 
informação foi publicada no dia 25 de novembro na Folha de São Paulo.
 Extraoficialmente, já se fala nos corredores do banco em até 10 mil 
demissões. E isso não é para acontecer no futuro: as primeiras providências já 
começaram a ser tomadas. Alguns funcionários já começaram a receber e-
mails orientando o preenchimento de um currículo interno que vai direto pro  
RH. Nele o funcionário é ''obrigado'' a relatar até onde iria pelo Banco, ou seja, 
eles querem saber quem realmente ''daria o sangue'' e abriria mão de direitos 
para permanecer na empresa. Dando a entender que vão demitir com gosto. 
Além disso, foi pedida a resposta com urgência. 
 O currículo solicita experiências profissionais, área de interesse, 
mobilidade e trajetória. Quem ficar deve estar disposto a tudo, até se afastar da 
família.
SeebRN

Só a luta nos garantiu! 
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TEMER ATACA BANCO DO BRASIL E FUNCIONÁRIOS AO DIZER QUE
 “UMA PORÇÃO DE CARGOS SÃO DESNECESSÁRIOS”

 Em entrevista à GloboNews, no 
dia (23.10), o presidente ilegítimo Michel 
Temer deu mais uma demonstração de seus 
planos de privatizações e de enfraquecimento 
do setor público. Ao falar Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 241, que 
congela os gastos do País por 20 anos, Temer 
citou o noticiário desta semana, em torno do 
Banco do Brasil, sobre rumores de um 
possível desligamento de funcionários de 
grandes proporções. Disse Temer: “Um dos 
cortes que nós temos feito, ainda hoje, a 
imprensa registra um número infindável de 
contratações no Banco do Brasil. O Banco do 
Brasil está pensando em cortar uma porção de 
funções, de cargos que lá existem, que são 
absolutamente desnecessários”. Declaração 
que causou indignação entre os funcionários 
do Banco do Brasil.
 P a r a  Wa g n e r  N a s c i m e n t o , 
coordenador da Comissão de Empresa dos 
Funcionários do BB, a fala de Temer reforça 
ainda mais a postura de ataque do atual 
governo aos trabalhadores, às empresas e 
serviços públicos.  
"O ataque que o Michel Temer faz aos 
funcionários do Banco do Brasil apenas 
baseado nas especulações da imprensa, 
demonstra um desconhecimento de que o 
papel do BB se tornou mais relevante quando 

Contraf-CUT

REFORMA DA PREVIDÊNCIA E TRABALHISTA: PROPOSTA DE TEMER 
PARA OS TRABALHADORES É QUE TRABALHEM ATÉ MORRER

 O Governo Temer tem anunciado que a Reforma da Previdência, 
assim como a Reforma Trabalhista, é uma prioridade em seu governo. Ele 
pretende enviar um projeto de reforma ao Congresso Nacional até o final do 
ano. Assim como os governos do PT, que atacaram a Previdência dos 
trabalhadores, Temer quer que os trabalhadores paguem pela crise, retirando 
direitos e fazendo-os trabalharem até morre

 O que vem sendo anunciado como pontos da Reforma da 
Previdência são verdadeiros ataques à Previdência Social Pública e a 
expansão dos planos de previdência privada. Entre os pontos estão

 – Aumento da idade mínima para homens e mulheres se 
aposentarem. Primeiramente para 65 anos e, posteriormente, 70 anos para as 
gerações futuras. O governo alega que os brasileiros estão vivendo mais e, 
por isso, devem se aposentar mais tarde. Argumenta também que as mulheres 
possuem as mesmas condições de acesso ao mercado de trabalho que os 
homens, e por isso devem ser adotados os mesmos critérios de acesso à 
aposentadoria.

 – Desindexação do valor dos benefícios do valor do salário 
mínimo. Hoje nenhum benefício previdenciário ou assistencial pode ser 
abaixo do salário mínimo. Com a proposta, que inclusive consta no programa 
de governo de Temer, “Uma Ponte Para o Futuro”, os benefícios poderiam ter 
o valor abaixo do salário mínimo.

 O governo, a Rede Globo e outros meios de comunicação estão 
empenhados para tentar convencer os trabalhadores de que há um “déficit” e 
é preciso abrir mão de direitos para que não haja falência da Previdência e 
risco de não pagamento de futuros benefícios.  O que eles não falam é que os 
recursos da Seguridade Social que deveriam ser usados para garantir Saúde, 
Previdência Social e Assistência Social para a população é usado para outros 
fins. 

 A Medida Provisória 739/2016 não trata apenas do corte de 
benefícios e do bônus aos peritos médicos. Ela também restringirá futuros 
requerentes, pois aumenta o número de contribuições para retomada da 
carência de benefícios como auxílio doença e salário maternidade.  No 
momento em que o país tem quase 12 milhões de trabalhadores 
desempregados, o governo restringe ainda mais o acesso aos benefícios 
previdenciários.

PROJETO DE DESMONTE DA CAIXA: QUEM 
PAGA É O EMPREGADO E A POPULAÇÃO

 A Caixa se prepara para seguir o exemplo do Banco do Brasil e 
planeja medidas que são justificadas como aumento de eficiência para 2017, 
mas representam mais desemprego e menos estrutura da Caixa para atender 
justamente localidades que sempre estiveram marginalizadas. Nas palavras 
do presidente da Caixa, Gilberto Occhi, a redução de custos necessária passa 
pela redução de postos de trabalho e fechamento de agências que não dão 
lucro, aquelas consideradas deficitárias. A Fenae enviará à Caixa ofício 
cobrando esclarecimentos sobre a questão.

 O banco público avalia fazer programa de aposentadoria 
incentivada ou de demissão voluntária que pode atingir cerca de 11 mil 
pessoas e pensa em fechar 100 agências cujos resultados financeiros não são 
atraentes. "A Caixa é um banco público cujo papel social é de extrema 
relevância, principalmente para a camada da população que vive nas 
periferias, onde o acesso aos serviços bancários é muito mais difícil", 
explica Jair Ferreira, presidente da Fenae.

 Os resultados a serem avaliados nas agências da Caixa vão muito 
além do volume de movimentações financeiras feitas nas unidades. É 
preciso mensurar o retorno social de cada agência, afinal, além dos serviços 
bancários os cidadãos buscam na Caixa o acesso a benefícios e direitos como 
FGTS, PIS e Bolsa-Família, além dos financiamentos habitacionais de baixa 
renda.

 A Caixa é o único banco com agências-barco para atender os 
ribeirinhos no Amazonas e no Pará. São milhares de pessoas antes sem 
acesso a serviços bancários e benefícios sociais em seus municípios. A Caixa 
foi a primeira a oferecer esse serviço, em 2010, e hoje dispõe de três 
unidades navegando pelas águas da Região Norte, uma operação cujo custo, 
certamente, não é coberto pelo volume financeiro movimentado por seus 
clientes.

 "Um banco privado já teve agência-barco, mas fechou. Se a 
Caixa se pautar exclusivamente pelo critério do custo, quem vai pagar a 
conta dessa redução de custos são os empregados e, principalmente, a 
população", conclui Fabiana Matheus, diretora de Administração e Finanças 
da Fenae.

Agência Fenae

de fato seus funcionários foram mais valorizados, 
com o fim da política de reajustes zero e a 
recuperação de direitos. Cresceu o banco, cresceu 
os funcionários. É o que vemos hoje nas milhares 
de agências e unidades do BB é justamente a 
necessidade de mais pessoas para se atender 
melhor aos clientes que geram lucros bilionários 
ao banco e ao governo."
 Durante a assinatura do acordo 
aditivos específico com o Banco do Brasil, nesta 
quinta-feira (13), em São Paulo, a Comissão de 
Empresa dos Funcionários do BB e Sindicatos 
entregaram ofício aos representantes do banco 
cobrando explicações sobre um eventual plano de 
aposentadoria incentivada e de demissão 
voluntária, e também sobre um grande processo de 
reestruturação no BB. Vários veículos de 
comunicação noticiaram, nos últimos dias, que o 
BB teria projetos de desligar 18 mil funcionários.
 Em comunicado interno, o banco não 
confirmou a intenção de readequação dos quadros, 
apenas informou que extinguiu a diretoria de 
Relações com Funcionários e Entidades 
Patrocinadas (Diref) e a diretoria de Crédito 
Imobiliário (Dimob). As medidas são decorrentes 
da nova gestão do banco, comandado por Rogério 
Caffarelli, que tem foco puramente comercial, em 
melhorar os resultados do banco.
 P a r a  W a g n e r  N a s c i m e n t o , 
coordenador da Comissão de Empresa dos 

Funcionários do BB, o banco precisa responder ao 
questionamento das entidades e também se 
pronunciar oficialmente sobre os planos de redução 
de quadros. “Não é certo os funcionários saberem de 
demissões, corte de funções e reestruturações pela 
imprensa. Isto gera uma onda de incertezas e boatos 
que são rapidamente multiplicados e que de fato 
prejudicam as condições de trabalho pela 
insegurança às bancárias e bancários do BB de todo 
o país", avaliou.
 Dos 109,6 mil empregados do Banco do 
Brasil, pelo menos 12 mil já teriam requisitos para 
solicitar a aposentaria complementar da Previ, o 
fundo de pensão dos funcionários do BB. Na 
avaliação de Wagner Nascimento, o enxugamento 
do número de funcionários é prejudicial para a 
instituição financeira e a não reposição de vagas de 
aposentados piora as condições de trabalho de quem 
fica.
 “Não repor vagas de aposentados 
sobrecarrega quem fica. O banco precisa ser 
oxigenado. Somos contra a esse enxugamento e 
contrários a qualquer PDV. Um plano de incentivo à 
aposentadoria precisa ser analisado. Muitos 
esperam esse incentivo para requerer o benefício”, 
destacou.
 O coordenador da Comissão de Empresa 
dos Funcionários do BB também ressalta que a 
extinção da Diretoria de Relações com Funcionários 
é ruim, pois reduz a interlocução do BB com os 
funcionários.
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 Por 20 anos, independentemente 
do crescimento da população ou das 
mudanças decorrentes de um período tão 
longo, os investimentos do Brasil em saúde, 
e d u c a ç ã o ,  i n f r a e s t r u t u r a  e s t a r ã o 
congelados. É isso que vai acontecer se a 
Proposta de Emenda à Constituição, a PEC 
241, passar pelo Congresso Nacional. 
Também estarão congeladas despesas com 
pessoal – o que afetaria contratações no 
setor público, inclusive no Sistema Único 
de Saúde (SUS) e nas universidades 
federais –, assim como a política de 
valorização do salário mínimo e o piso da 
Previdência para a aposentadoria. A 
farmácia popular e programas como Fies e 
Prouni, nas faculdades privadas, também 
sofrerão com cortes.
 Aprovada em primeiro turno pela 
Câmara dos Deputados, no dia 10, a PEC 
deve passar por votação na casa novamente, 
antes de seguir para o Senado. Daí a 
impor tância de pro tes tar,  enviando 
mensagens aos parlamentares. 

 A medida, criada pelo governo 
Temer com a desculpa de colocar ordem nas 
contas públicas, na verdade acabará por 
transferir renda da população para o sistema 
financeiro e outros setores privados. Ao 
mesmo tempo em que a PEC abala educação 
e saúde públicas, caminha a passos largos a 
reforma da Previdência, que aumenta a 
idade mínima para se aposentar. Nem 
mesmo o limite mínimo de gastos previsto 
pela Constituição Federal para esses setores 
precisará mais ser respeitado.
 “Para cada ano, esses limites [de 
gastos] serão as despesas do ano anterior 
corrigidas pelo IPCA [índice de inflação 
medido pelo IBGE]”, explica Flávio Tonelli 
Vaz, especialista em orçamentos e políticas 
públicas. Se a PEC for aprovada, “não há 
como manter os direitos sociais existentes; 
não há como atender às demandas pela 
ampliação ou melhoria dos serviços 
públicos; não há como prover infraestrutura. 
 O médico Drauz io  Varel la , 
reforça: “A inflação da saúde é muito mais 

alta. O SUS é uma conquista que não pode 
desaparecer. À medida que se cortam 
recursos ,  deixam grandes massas 
p o p u l a c i o n a i s  d e s a s s i s t i d a s ” .
 A PEC 241 não toca em pontos 
nevrálgicos. Ao afirmar que o país gasta 
mais do que arrecada, o governo Temer 
esconde que o problema está na queda de 
arrecadação, das receitas, em função da 
atual crise econômica. “Mas a PEC 241 
não propõe nada para melhorar isso”, 
critica a presidenta do Sindicato, Juvandia 
Moreira. “Antes de adotar medidas tão 
nocivas para o Brasil, por que não 
combater a sonegação, taxar grandes 
fortunas, dividendos dos acionistas, 
remessa de lucros para o exterior? Sempre 
atacam o bolso do trabalhador e ainda 
querem vender isso como solução. Não é! 
Com essa PEC, perdem os trabalhadores e 
a maioria da população que necessita dos 
serviços públicos. A grande imprensa está 
defendendo porque o governo triplicou os 
gastos com propaganda.” 
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