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Causa e efeito
ARTIGO

Temer ao aprovar a nova CLT re�rou direitos históricos 
duramente conquistados pelos trabalhadores, crian-
do o trabalho intermitente entre outros absurdos. 

Não nos esqueçamos da aprovação da Lei da Terceirização que per-
mi�u contratar trabalhadores e/ou empresas terceirizadas para 
realizarem as a�vidades fins, ou seja, os bancos podem contratar 
trabalhadores (não bancários para atuarem nos caixas, na gestão de 
carteira de clientes e até mesmo na gestão de agências) sem, contu-
do, pagar o piso da categoria. 
 Com a chegada de Bolsonaro no poder a situação da Classe 
trabalhadora tornou-se mais complicada. Se não bastassem as refor-
mas do Temer Golpista, Bolsonaro, já no primeiro ano de mandato, 
fez uma verdadeira devassa contra os trabalhadores.

 Estamos retroagindo! Os trabalhadores informais chegam a 
trabalhar de 12 a 14 horas por dia, sete dias por semana para mante-
rem condições mínimas de sobrevivência. Um exemplo dessa ro�na 
de trabalho é facilmente iden�ficável junto aos motoristas de 
aplica�vo. Quem não conhece alguém que esteja atuando nesta 
nova modalidade de ocupação? Estas novas formas, infelizmente, 
estão se naturalizando para todos, mas escondem a mais perversa 
exploração do trabalho humano, pois além do próprio trabalhador 
fornecer todos os meios para exercer a função, arca com todos os 
custos, sendo obrigado a entregar parte do seu suor a uma empresa 
virtual. 
 Os grandes estudiosos do mundo do trabalho, sempre carac-
terizaram os patrões como os donos dos meios de produção, desta 
forma esses motoristas também o são, mas estão subme�dos a 

 A contrarreforma da Previdência Social trouxe muitos trans-
tornos, ocasionando uma corrida de pedidos de aposentadoria, já 
que havia um temor da aprovação (como de fato foi) e consequente-
mente um atraso ao acesso a um direito. Após a aprovação, o prazo 
de contribuição para um trabalhador receber integralmente a apo-
sentadoria poderá passar dos 40 anos, algo quase impossível para a 
realidade de hoje. Normalmente o prazo médio de permanência do 
trabalhador num emprego é de 4 anos e ainda há uma rota�vidade 
muito acentuada no mercado de trabalho.

 Segundo informações do IBGE, aproximadamente 47% das 
pessoas em idade economicamente a�va atuam no mercado infor-
mal, não possuindo qualquer direito trabalhista como férias, 13º, 
FGTS, descanso semanal remunerado, INSS, licença maternidade, 
licença saúde e/ou qualquer outra conquista. 

 Todas essas alterações foram jus�ficadas pelos meios de 
comunicação como a única maneira de gerar empregos. No entanto, 
esses empregos prome�dos nunca chegaram de fato. Os números 
apresentados pelo governo mascaram a verdade. Realizaram uma 
mudança na forma de coleta das informações e começaram a conta-
bilizar como emprego o exercício de a�vidades informais, caracteri-
zando uma verdadeira fraude nos dados. 
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Em artigo, dirigente sindical alerta para os conchavos entre o mercado financeiro e os Governos Temer e 
Bolsonaro que influenciaram a aprovação de políticas de retirada de direitos dos trabalhadores

Por Robson Marques, Secretário Geral do SINTRAF JF

 Bem, de um modo geral a categoria bancária também está 
sendo subme�da às ro�nas extenuantes de trabalho com uma 
intensificação das cobranças por metas muitas vezes ina�ngíveis. 
Como se não fosse o suficiente, o governo Bolsonaro atendendo aos 
mandos e desmandos dos banqueiros alterou recentemente a CLT 
aumentando a carga horária de trabalho para toda a categoria ban-
cária, exceto caixas. 

 Desta maneira, precisamos ficar unidos como nunca antes! 
Teremos uma dificílima campanha salarial neste ano e ainda par�ci-
paremos de eleições municipais. 

longas jornadas de trabalho como um retorno pífio de recursos. 

 Votar em polí�cos que tenham opção pela burguesia é a 
mesma coisa que endossar o aprofundamento do poço da desigual-
dade social, da ampliação das re�radas de direito, de aprovar a 

 Embora a Contraf/CUT, através dos sindicatos, tenha pressio-
nado para que esta mudança não tenha efeito imediato, a pauta será 
novamente colocada pelos banqueiros na próxima Campanha 
Salarial. 
 Todas essas mudanças implementadas pelo governo 
Bolsonaro e por Temer deixam claro a submissão total ao grande 
capital financeiro e transnacional. Não há qualquer plano, projeto 
e/ou programa que acene em beneficio ao trabalhador. 
 No fim somos nós que pagamos as contas, primeiro porque 
literalmente os impostos são descontados diretamente em nosso 
holerite e depois por que pagamos impostos elevados em tudo que 
consumimos independente da nossa renda. A classe burguesa são os 
verdadeiros beneficiados por este �po de governo.

 No que tange às eleições, nossa atenção precisa estar focada 
em quem merecerá nosso voto, eleger pessoas comprome�das com 
a burguesia não pode ser uma opção para nós. Estamos colhendo 
frutos amargos por nossas escolhas no úl�mo processo, embora 
Bolsonaro não tenha escondido de ninguém a sua opção e seus 
planos. 

 Vamos precisar de todo  
mundo!

ampliação da carga horária de 
trabalho sem aumento salarial, 
de ampliar a informalidade de 
trabalho e principalmente de 
desejar o retrocesso social e 
econômico. 
 Sendo assim, chamamos 
à responsabilidade pelos atos 
pra�cados por todos nós, preci-
saremos de muita senioridade 
para vencermos todos os desafi-
os que estão por vir. 



 Em entrevista publicada 
e divulgada em 21 de janeiro de 
2020 em seus canais de comuni-
cação a Conselheira do Conselho 
de Administração da Caixa, Rita 
Serrano, falou sobre privatiza-
ção, reestruturação e outros 
temas relevantes.

 A Caixa, banco público 
que propicia políticas essenciais, 
completou, em 12 de janeiro, 
159 anos.  Mesmo com tal 
importância para o país, o 
Governo anunciou a comerciali-
zação de seguros residencial e 
habitacional. A primeira de uma 
série de outras ações que devem 
ser anunciadas ainda este ano. 
 P a r a  c o m b a t e r  e s s e 
processo de privatização, os 
empregados da Caixa de todo o 
B r a s i l  r e a l i z a r a m  u m  D i a 
Nacional de Luta em Defesa da 
Caixa no dia 13 de janeiro e divul-
garam massivamente nas redes 
sociais durante o mês de janeiro 
o mote #ACaixaÉTodaSua. A 
campanha visa a importância do 
banco público para toda a popu-
lação e a luta contra a venda de 
áreas estratégias da instituição. 
Com a privatização do banco a 
população toda perde.  

 A representante dos 

#ACaixaÉTodaSua
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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CEF completou 159 anos com ameaça de privatização e empregados 
nas ruas em defesa do banco e dos empregos

 Marco na história do Banespa e de outras empresas 
públicas vendidas por Governos entreguistas, foi a luta e resis-

tência dos funcionários. No caso do Banco do Estado de São 
Paulo, a luta não conseguiu evitar a venda, mas alongou o 

processo por cinco anos. Por isso, é imprescindivel a organiza-
ção e mobilização contra a venda do patrimônio do povo 

brasileiro e em favor de empregos.

 O funcionário aposentado do Santander e ex-diretor 
do SINTRAF JF, Eliezer da Fonseca, conta que entrou no 

Banespa (Banco do Estado de São Paulo) em 1986 e relata 
mudanças sofridas após a privatização: "Tínhamos ótimas 
condições de trabalho com planos de cargos, gratificação 

semestral, quinquênios e outras conquistas. Com o processo 
de privatização perdemos todas as nossas promoções e os 

planos de carreira foram extinguidos. Fomos do céu para o 
inferno, porque a venda do banco comprou nossos direitos, 

foi imposta: ou aceita ou tá fora.". 
 Vale lembrar que o Banespa teve o processo de privati-

zação iniciado com o fatiamento do banco em 1995 no 
Governo Itamar Franco que tinha como Ministro da Fazenda 

Fernando Henrique Cardoso. Este que, posteriormente como 
presidente e executando uma política neoliberal, finalizou a 

venda do banco ao Grupo Santander no ano 2000. O banco era 
lucrativo e a venda tornou-se um péssimo negócio para o 
Estado e para os funcionários que foram atingidos com a 

retirada de direitos, demissões e o fechamento de agências.    

 Ela ainda acrescenta: "As 
pesquisas indicam que a socie-
dade brasileira não quer a priva-
tização. A população sabe que a 
privatização significa menor 
investimento público e piores 
condições de vida. ".

empregados no CA do banco 
público, reforçou a importância 
da instituição centenária para o 
desenvolvimento do País e a 
necessidade de organização dos 
empregados para enfrentar 
desafios e manter direitos. Para 
ela, mesmo não constando o 
nome da CEF na lista de empre-
sas que serão privatizadas pelo 
Governo,  a  afirmação não 
corresponde à realidade. Isso 
porque recentemente a Caixa se 
desfez de R$ 15 bilhões em 
a t i v o s ,  v e n d e u  a ç õ e s  d a 
Petrobras, do BB, do Instituto de 
Resseguros do Brasil, o IRB, fez o 
leilão da Lotex e prepara para 
esse ano a privatização de ope-
rações fundamentais nas áreas 
de seguros, cartões e loterias. 
"Então é evidente que Caixa está 
sendo privatizada.", conclui 
Rita.

 Para Rita o fatiamento, a 
privatização, envolve riscos 
além da questão financeira, 

 A conselheira acredita 
que é preciso somar forças com 
parlamentares, entidades sindi-
cais, manter-se organizados, 
acompanhando os desdobra-
mentos de tudo que diz respeito 
ao banco, inclusive ajudando a 
informar a sociedade.
 A diretora do SINTRAF JF 
e empregada da Caixa, Lívia 
Terra, diz que a mobilização  dos 
empregados deve ser perma-
nente. Para Lívia, a organização 
deve fortalecer o trabalho com-

como a perda de autonomia na 
tomada de decisões e pressão 
por resultados. O que pode gerar 
mais cobrança sobre os empre-
gados.

bativo ao desmonte e todo o 
processo de privatização ou 
ameaça à CEF. "Os empregados 
já vêm resistindo e defendendo o 
banco há tempos. Acho impor-
tante que os empregados da 
geração atual dêem continuida-
de a essa luta. Devemos fazer a 
defesa em todas as esferas e 
manter a sociedade do nosso 
lado, pois o banco é estratégico e 
lucrativo, gerando recursos para 
o estado.". A diretora ainda 
alerta para o engano de alguns 
empregados em achar que nada 
mudará e que não serão atingi-
dos com o fatiamento, a reestru-
turação, enfim, com a privatiza-
ção. 

Caso Banespa



SAÚDE

Por uma cultura de atenção à Saúde Mental do trabalhador
Conscientização e ações contribuem para a redução do adoecimento na categoria
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 A campanha coloca os 
temas da Saúde Mental em 
máxima evidência para prevenir 
o adoecimento. Durante o mês 
são promovidas ações de sensi-
bilização nas mídias e institui-
ções para a importância de 
projetos, políticas públicas e 

 Quando o ano começa é 
hora de repensar velhas práticas 
que afetam negativamente 
nosso cotidiano. É oportunidade 
de fazer diferente, de melhorar 
nossa qualidade de vida e cuidar 
de nós mesmos para seguir na 
caminhada. Neste sentido a 
Campanha Janeiro Branco dedi-
ca-se a convidar as pessoas a 
pensarem sobre o sentido e o 
propósito das suas vidas, a quali-
dade dos seus relacionamentos 
e o quanto elas conhecem sobre 
si mesmas e sobre os seus com-
portamentos. 

 Taiomara ressalta que o 
SINTRAF JF tem investido no 
acompanhamento dos bancári-
os em adoecimento mental. 
Além da disponibilidade em 
atendê-los e acompanhá-los 
nesse processo difícil e muitas 
vezes demorado, a diretora 
lembra que " o sindicato oferece 
a terapia em grupo para os ban-
cários afastados; no ano passa-
d o  t a m b é m  p r o g r a m a m o s 
outras atividades como pales-
tras e vivências de yoga; e agora 
em 2020 contaremos com uma 
psicóloga para nos ajudar no 
acolhimento aos bancários.".
 O psicólogo responsável 

pela  terapia  em grupo do 
SINTRAF JF, Vanderson Rocha, 
fala da atuação junto aos bancá-
rios: " A psicoterapia de grupo 
atua em casos de ansiedade, 
depressão, timidez excessiva, 
insegurança, baixa autoesti-
ma, conflitos laborais e dificul-
dade na adaptação à vida pro-
fissional. De um modo geral, os 
participantes observam que 
não estão sozinhos e que podem 
caminhar juntos durante a 
recuperação, facilitando a 
interação e descoberta entre 
eles. É possível observar a 
melhora s ignificativa nas 
situações em que os participan-

tes estão enfrentando, princi-
palmente na vida social e fami-
liar. Os benefícios são: a intera-
tividade perdida pelo isolamen-
to, a superação da timidez por 
entenderem que não estão 
sozinhos, conseguem um espa-
ço para opinar onde sugerem 
soluções com base em suas 
próprias experiências, tornan-
do o grupo dinâmico e coeso.".
 A psicóloga, que iniciou 
sua atuação no s indicato, 
Taciara Scarton, acredita que o 
investimento na saúde do traba-
lhador trará resultados positi-
vos, uma vez que seu apoio se 
somará às atividades já imple-

mentadas pela diretoria de 
Saúde e Condições de Trabalho. 
Sobre a prevenção de doenças 
psíquicas e cuidados com a 
saúde mental, ela frisa que ainda 
há muito preconceito e falta de 
compreensão com a pessoa que 
é acometida de uma doença 
mental. Para ela, pesa que a 
rotina de trabalho dos bancários 
impede um olhar para si e a 
percepção da gravidade da 
situação. "Atentar-se para os 
primeiros sintomas é funda-
mental e procurar ajuda profis-
sional para iniciar um trata-
mento impede o avanço da 
doença e consequências graves,  
como isolamento e suicídio.’’.

AÇÕES SINTRAF JF

AGENDAMENTO PSICOLÓGICO E INFORMAÇÕES TERAPIA EM GRUPO
Ligue para a Diretoria de Saúde e Condições de Trabalho: (32) 3215-2249 - Ramal 219

iniciativas que atendam as 
demandas individuais e coleti-
vas relacionadas à Saúde Mental 
dos cidadãos.
 A saúde mental é um 
tema muito caro para a catego-
ria bancária. Isso porque é causa 
principal de adoecimento e 
afastamento na categoria. De 
acordo com dados publicados 
em reportagem do portal Rede 
Brasil Atual em 6 de fevereiro de 
2019, os transtornos mentais e 
comportamentais somavam 
mais da metade dos casos de 
afastamento por doença, e 
decorriam da pressão pelo 
cumprimento de metas, assédio 
moral, entre outros motivos.    
 Apesar de não termos 
dados de 2019, as entidades que 
acompanham o movimento 
sindical e a categoria afirmam 
que essa realidade não mudou, 

 A reportagem alerta 
ainda que o total de trabalhado-
res doentes pode ser maior, já 
que os órgãos oficiais compu-
tam apenas os bancários afasta-
dos pelo INSS, desconsideram 
trabalhadores que não tiveram o 
benefício previdenciário conce-
dido, ou ainda os que nem 
sequer acionaram a Previdência.
 A diretora de Saúde e 
Condições de Trabalho e funcio-
nária do Itaú, Taiomara Neto de 
Paula, também vai na mesma 
direção dos dados da reporta-

uma vez que na busca pelo 
aumento da lucratividade as 
instituições financeiras reduzi-
ram o número de empregados e 
agências, mas mantiveram e 
ampliaram os serviços ofereci-
dos aos clientes, o que ocasio-
nou maior sobrecarga aos ban-
cários que estão na ativa.

gem e reforça, de acordo com a 
e x p e r i ê n c i a  n a  p a s t a ,  q u e 
aumentou a sobrecarga de 
trabalho, fazendo com que um 
bancário acumule diversas fun-
ções, contribuindo para os altos 
índices de adoecimento na 
categoria. Ela também relatou o 
crescimento do número de 
bancários que fazem uso de 
medicações psiquiátricas. "Sa-
bemos da importância do uso 
dos medicamentos, mas sempre 
alertamos que o bancário o faça 
com orientação de um profissio-
nal. Tanto o início do tratamen-
to quanto sua interrupção preci-
são ser avaliados. O uso aleató-
rio pode acarretar sérios riscos 
ao adoecido. Já tivemos casos 
de bancários que tiveram sua 
situação agravada por falta 
dessa avaliação e comporta-
mento impulsivo.". 
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