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só a luta te garante
organização é o primeiro passo para uma
luta vitoriosa. É com essa certeza que o
movimento sindical tem realizado reuniões com empregados de várias funções e promovido manifestações em protestos nacionais, com
adesão cada vez maior de trabalhadores.
Na mais recente, em 3 de agosto, o protesto
atingiu seis agências, as concentrações Cemco
(centralizadora de cobrança) e Gicac (gerência da
Caixa Cultural) e as superintendências Sé, Ipiranga e Penha. Anteriormente, em 12 de julho, outro
protesto envolveu principalmente os avaliadores
de penhor que, mesmo em ambiente que apresenta risco à saúde, estão ameaçados de ficarem sem
o adicional por insalubridade (veja outros ataques
aos empregados no verso).
O dirigente sindical Danilo Perez considera positiva a adesão dos bancários e a receptividade da
população durante os atos. “Nos protestos deixamos claro que o ataque aos empregados objetiva
enfraquecer a instituição. Quando não há bancários em número suficiente, o cliente também sofre.
Se uma agência da Caixa é fechada, muitas vezes, a
população de toda uma cidade é prejudicada.”

no www.spbancarios.com.br).
Os empregados querem contratação de mais
bancários, manutenção do adicional de insalubridade e condições de trabalho que não apresentem
risco aos avaliadores de penhor, além da manutenção da função de caixa e o fim da sobrecarga
dos tesoureiros e técnicos bancários.
“Na campanha deste ano precisamos estar mais
unidos do que nunca. Não só para termos direitos
mantidos, mas também para assegurarmos avanços aos empregados e toda a categoria”, diz o diretor do Sindicato Francisco Pugliesi.
Pauta da categoria – Entre as reivindicações
aprovadas durante a 18ª Conferência Nacional
dos Bancos e entregues à federação dos bancos
(Fenaban) também em 9 de agosto destacam-se:
reajuste salarial de 14,78% (aumento real de 5%
mais inflação projetada em 9,31%), PLR de três
salários mais R$ 8.317,90 de parcela fixa adicional; vale-alimentação e da 13ª cesta de R$ 880
cada; vale-refeição de R$ 40 ao dia.

Pauta geral – Dentre as prioridades da pauta
geral da classe trabalhador constam: defesa das
Reivindicações – A pauta especifica para discu- empresas públicas, como Banco do Brasil, Caixa,
tir a renovação do acordo aditivo à Convenção BNB e outras; a manutenção do Sistema Único de
Coletiva de Trabalho (CCT) foi entregue dia 9 e a Saúde (SUS) e lutar contra a reforma da Previdênprimeiro negociação em 17 de agosto (leia íntegra cia que impõe idade mínima para aposentadoria.

Tesoureiros organizam mobilização

Atos também marcados por reuniões em agências
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Empregados estão mobilizados em defesa dos direitos, por melhores condições de trabalho e pela manutenção da
Caixa 100% pública; movimento será intensificado durante a Campanha Nacional Unificada 2016

Avaliadores de penhor mobilizados

Francisco e Cláudia, dirigentes, orientam empregados

Pauta específica está com a Caixa
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Ataque direto aos empregados
Trabalhadores têm de reagir à redução de direitos e lutar por mais contratação de pessoal

Os novos “escravos de Jó”
As mudanças praticadas de forma unilateral
pela direção da Caixa criaram uma espécie de
“escravos de Jó”, envolvendo técnicos bancários,
tesoureiros e caixas. Tudo para “tapar” buracos
deixados pela falta de trabalhadores e ainda economizar com a remuneração deles.
Técnicos bancários de Girets (Gerências de Retaguarda) estão trabalhando em compensação de cheque, prerrogativa exclusiva de tesoureiro.
A situação piorou ainda mais desde que a instituição passou a não repor quem deixa a função da caixa, agregando essas tarefas a outras já desempenhadas
pelo tesoureiro.
Assim há o técnico bancário, fazendo vezes de tesoureiro, o tesoureiro se responsabilizando pela tarefa de caixa e
outras atribuições. Já a carreira de caixa vai sendo extinta
(leia abaixo)
Funções por minuto
Por meio de alteração no normativo RH 184, a direção
do banco está promovendo o corte de cargos comissionados. No caso da função de caixa ela será paulatinamente extinta, sendo criado um
“caixa-minuto”, com o bancário recebendo pelo tempo que permanece na tarefa.

Avaliador de penhor
Mesmo com a manipulação de produtos químicos, lidar
com aparelhos que emitem Raio X, trabalhar em ambiente
pouco ventilado e sem água corrente, a direção da Caixa
ainda tenta tirar o adicional insalubridade dos avaliadores
de penhor. Depois da pressão dos bancários e do movimento sindical, o pagamento foi prorrogado por 90 dias, expirando em outubro. Não bastassem esses absurdos, o banco
ainda quer impor a figura do “avaliador minuto”.
São cerca de 900 avaliadores em todo o país, cuja luta principal é que lhes sejam garantidas condições adequadas de
trabalho e sem risco à saúde.
Restrição a incorporação da função
Também por meio do RH 184 foi criada série de mecanismos para inviabilizar aos empregados a incorporação da
função ao salário.
Afeta, inclusive, quem está no cargo há dez anos e que, pela
regra anterior, teriam este ganho automaticamente. Pessoas que, caso sejam descomissionadas, perderiam de 50% a
70% da remuneração total.
Contratações congeladas
A direção da Caixa tem reafirmado que não há previsão de
convocação de concursados. Nem sequer para repor as milhares de saídas de bancários que aderiram aos PAAs (Planos de Apoio à Aposentadoria).

Ataques ao caráter público da Caixa

Governo interino primeiro quer esquartejar a empresa e depois entrega-la totalmente à iniciativa privada
Primeiro subsidiárias, depois tudo
Gilberto Occhi, presidente da Caixa alçado pelo governo interino, já defendeu (em entrevista a Agência Estado) que a primeira etapa abrangeria as
áreas de seguro, loterias (leia abaixo) e cartões.
A abertura total do capital seria o segundo
passo. Essa intenção foi confirmada durante sua posse ocorrida em 1 de junho.
Desculpa é “economizar”
Para diminuir rombo de R$ 170 bi nas
contas públicas − planejado pelo próprio governo interino para este ano −,
a gestão Temer quer conceder ao setor
privado a exploração das loterias instantâneas e vender futura estatal
criada para explorar apostas
esportivas na internet. No
segundo caso a Caixa teria
participação minoritária.

Fechar agências “deficitárias”
Também conforme noticiado em jornal de grande circulação, outra intenção de Gilberto Occi é fechar agências consideradas “deficitárias”. Seriam cerca de 300 unidades sendo
avaliadas e que correm risco de ter as atividades encerradas.
A pergunta: como ficam os empregados e a população atendida nestas agências?
Interferência na gestão da Funcef
A Câmara dos Deputados está para apreciar o Projeto de Lei
Complementar 268/16, do Senado. Caso a matéria seja aprovada, da forma como está, os participantes dos fundos de
pensão, como a Funcef, não poderão eleger representantes
em diretorias nestas entidades e a representação nos Conselhos Deliberativo e Fiscal será reduzida a um terço.
As vagas tiradas dos verdadeiros donos dos fundos de pensão
seriam entregues a conselheiros “independentes” e a diretores contratados no mercado por “empresas especializadas”.
Verdadeira intervenção na gestão dessas entidades pela iniciativa privada.

Publicação do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região (filiado à CUT) • Presidenta: Juvandia Moreira • E-mails: www.spbancarios.com.br (clique em Caixa Federal). End.: Rua São Bento, 413, 2º andar, CEP 01011-100, 3188-5200,
fax 3188-5260 • Diretora de Imprensa: Marta Soares • Coletivo de Diretores da Caixa: Alexandro Tadeu do Livramento, Antônio Carlos Cordeiro, Dionísio Reis Siqueira, Francisco Carlos Pugliesi, Kardec de Jesus Bezerra, Jaqueline da Silva, Ricardo
Oliveira Terrível Barcellos, Valter San Martin Ribeiro, • Jornalista responsável: Jair Rosa • Diagramação: Fabiana Tamashiro • Impressão: Bangraf • Tiragem: 11 mil exemplares.

