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Brasil perde 2 
milhões de postos 
de trabalho

Emprego bancário 
em declínio. Corte 
de 16.879 vagas
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O adoecimento entre os 
bancários é o objeto de 
discussão da audiência 
pública que acontece 

Exploração que adoece
sexta-feira, às 8h30, 
no MPT. A exploração 
e a busca desenfreada 
pelo lucro do sistema 

financeiro adoece a 
categoria, que está 
entre as campeãs de 
afastamento. Página 3
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Evento acontece 
sexta-feira, às 8h30, 
no MPT, Salvador
AnA bEATriz lEAl
imprensa@bancariosbahia.org.br

Será apresentado 
o relatório de 
adoecimento

Fundado em 30 de outubro de 1939. 
Edição diária desde 1º de dezembro de 1989 Fundado em 4 de fevereiro de 1933

O BANCÁRIO
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adoecimento bancário
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O ITAÚ trata os funcionários 
adoecidos como mentiro-
sos. De acordo com denún-
cias, os médicos do trabalho 
do banco têm questionado 
os atestados apresentados 
pelos funcionários lesiona-
dos e determinam o retorno 
do bancário mesmo com 
inaptidão comprovada.   

Desde agosto de 2016, o 
Itaú desconsidera os lau-
dos apresentados a partir 
de um sistema implemen-
tado, que prevê avaliação 
clínica complementar em 
polos administrativos do 
banco, nos casos de afas-
tamento igual ou superior 
a cinco dias. Vale lembrar 
que atestados médicos não 
podem ser refutados pela 
empresa.

A categoria já se posicio-
nou sobre o assunto, po-
rém ainda não obteve res-
posta do banco. A prática, 
sem dúvida, é inadmissível 
e desrespeitosa com o tra-
balhador que está doente. 
Além de ser um exemplo de 
falta de ética profissional, 
pois o médico do trabalho 
está contestando a veracida-
de do parecer de outro cole-
ga de profissão. 

OS BANCÁRIOS integram uma 
das categorias mais acometidas 
por doenças ocupacionais. A 
ganância do sistema financeiro 
é fator determinante para o alto 
número de afastamentos. Para 
discutir o adoecimento dos tra-
balhadores, acontece audiência 
pública, sexta-feira, às 8h30, no 
Ministério Público do Trabalho. 

Segundo o Dieese (Departa-
mento Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeconômi-
cos), com base em informações 
do INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social), 5.042 bancários 
receberam auxílios doença pre-
videnciários e acidentários em 
2013 por transtornos mentais e 
comportamentais, o que repre-
senta 27% dos afastamentos. As 
doenças do sistema osteomus-
cular e do tecido conjuntivo so-
mam 4.589 casos, 24,6%.

As doenças mentais são 
mencionadas por 25% dos ban-
cários que entram com ações 
contra os bancos. Os transtor-

nos são causados pela cobrança 
de metas abusivas, assédio mo-
ral, pressão e sobrecarga de tra-
balho. O dia a dia nas agências 
é estressante. 

Durante a audiência no 
MPT, será apresentado o rela-
tório “Retrato do Adoecimen-
to no Setor Bancário na Bahia”. 
O documento, que teve a coor-
denação do Ministério Público 

PROGRAMAÇÃO
8h30 – Mesa de abertura
9h – Introdução
Ana Emilia Albuquerque da Silva (Procuradora Regional 
do Trabalho do MPT)

9h30 – Explanação do Sindicato dos Bancários da Bahia 
Augusto Vasconcelos (Presidente do Sindicato dos Bancá-
rios da Bahia)

10h – Explanação sobre o documento Retrato do Adoeci-
mento dos Bancários no Estado da Bahia
Cristiane Maria Galvão Barbosa (Médica do Trabalho da 
FUNDACENTRO) 
Suerda Fortaleza de Souza (Médica do Trabalho do 
CESAT)
13h – Explanação dos Bancos

13h30 – Explanação do Ministério do Trabalho do Brasil
Fernando Donato Vasconcelos (Auditor Fiscal do Trabalho 
da SRT-BA)

15h30 – Debate
16h – Conclusão

do Trabalho, com contribuição 
de diversos órgãos e entidades, 
como o Sindicato, será distribu-
ído para os bancários presentes 
no evento. O assunto é sério e 
merece o debate. 

Banco Itaú 
questiona 
atestado 
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na bahia, foram 
583 vagas a menos. 
Agências lotadas
rEnATA lOrEnzO 
imprensa@bancariosbahia.org.br

Em agosto, 3.780 
postos fecharam. 
Em setembro, 2.419

joão ubAldo

Corte de 16.879 mil empregos

OS BANCÁRIOS são alvos da 
ganância dos banqueiros e dos 
ataques às estatais por parte 
do governo neoliberal. Entre 
janeiro e setembro de 2017, 
os bancos fecharam 16.879 
postos de trabalho. Na Bahia 
foram cortadas 583 vagas. Os 
dados são do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados).

A estratégia do governo Te-
mer é enfraquecer o papel so-
cial dos bancos públicos. Já nos 
privados, as demissões tem o 
intuito de aumentar cada vez 

mais o lucro, sem se preocupar 
com a sobrecarga de trabalho, 
que resulta em adoecimento da 
categoria, e afeta a qualidade 
do atendimento à população. 

Em agosto foi registrado o fe-
chamento de 3.780 postos e em 
setembro de mais 2.419. Os nú-
meros negativos são resultado, 
principalmente, do PDV (Pro-
grama de Desligamento Volun-
tário) lançado pela Caixa e Bra-
desco logo após a aprovação da 
reforma trabalhista. 

Apenas a Caixa foi respon-
sável por fechar 6.789 postos, 
sendo 3.039 em março e 2.302 
em agosto, os dois piores saldos 
apresentados. 

GT ponto 
eletrônico 
no BNB
ENFIM, após cobrança dos 
bancários, o BNB instalou o 
Grupo de Trabalho paritário 
para debater e construir a 
proposta de novo acordo do 
Sistema de Ponto Eletrônico.

A primeira reunião do GT, 
que será formado por dois re-
presentantes do BNB e dois 
dos funcionários, acontece 
quinta-feira, às 15h, na sede 
administrativa da instituição 
financeira, no Passaré, em 
Fortaleza (CE).

O grupo vai analisar as 
propostas colhidas entre os 
empregados e os sindicatos 
que integram a Comissão 
Nacional dos Funcionários 
do BNB. O Acordo de Ponto 
Eletrônico tem prazo de vali-
dade de um ano e expira no 
dia 29 de novembro de 2017. 
A expectativa é que até lá um 
novo acordo será firmado.

inscrição para 
representante 
da AFbnb 
AS INSCRIçõES para represen-
tantes da AFBNB (Associação 
dos Funcionários do Banco do 
Nordeste do Brasil) estão aber-
tas até sexta-feira. Estão aptos 
a participar do processo os as-
sociados filiados até o dia 28 de 
agosto de 2017, em conformida-
de com o Estatuto Social.

Para validar a inscrição é ne-
cessário enviar e-mail para afb-
nb@afbnb.com.br, com nome 
completo, matrícula funcional, 
lotação para a qual concorrerá e 
e-mail pessoal, com cópia para 
o grupo de trabalho da unida-
de, manifestando o interesse em 
concorrer ao cargo de represen-
tante da AFBNB.

A eleição ocorre nos dias 28 e 
29 de novembro. Será eleito um 
titular e até dois suplentes por 
unidade. O representante da 
AFBNB é o elo entre os traba-
lhadores da unidade que repre-
senta e a Associação.

Palestra mobiliza bancários
DuRANTE palestra que ocorreu 
em Ilhéus, Sul da Bahia, o Sin-
dicato dos Bancários da Bahia 
dialogou com a categoria sobre 
a conjuntura política e alertou 
os trabalhadores sobre os peri-
gos da reforma trabalhista, que 
entra em vigor no próximo mês.

O evento contou com a pre-
sença de bancários e trabalha-
dores de outras categorias. “Es-
tamos diante do maior ataque 
aos direitos dos trabalhadores 
dos últimos 70 anos. Vamos 

resistir mobilizando o povo e 
também com ações judiciais, 
para barrar esse retrocesso”, 
avisa o presidente da entidade, 
Augusto Vasconcelos. 

O encontro, promovido pelo 
Sindicato dos Bancários de 
Ilhéus, ocorreu na última sexta-
feira. Estiveram presentes no 
evento o presidente da entidade 
de Ilhéus, Rodrigo Cardoso, e 
o presidente do Sindicato dos 
Bancários de Itabuna e Região, 
Jorge Barbosa. 

Com poucos bancários para atender, as agências ficam superlotadas

Em ilhéus, presidente do Sindicato chama atenção para a conjuntura atual
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SAQuE

RETROCESSO 

É o pior saldo em 
31 anos. Reflexo do 
golpe de Temer
rEnATA AnDrADE
imprensa@bancariosbahia.org.br

País perdeu 
2 milhões de 
vagas formais

MEDONHO Amanhã, a Câmara Federal deve repetir o 
espetáculo dantesco do dia 2 de agosto, quando foi votada a 
primeira denúncia da PGR, e novamente salvar o presidente 
Temer de um processo no STF. O governo aperta o cerco aos 
deputados indecisos com ameaças de retaliação. Vergonha 
nacional com repercussão mundial. É o Brasil pós golpe.

DEPOIS Crescem, consideravelmente, as pressões, inclusi-
ve dentro do próprio governo, para a revogação da portaria 
que libera o trabalho escravo. A tendência é cair, mas sem 
dúvida só depois da votação, amanhã, na Câmara Federal, da 
segunda denúncia da PGR. Afinal, Temer a editou justamente 
para garantir os votos da bancada ruralista. Mas, dificilmente 
conseguirá mantê-la. As fortes reações nacionais e interna-
cionais o farão voltar atrás.

PLEBISCITO O povo terá a oportunidade de se manifestar 
contra ou a favor das reformas neoliberais do governo Temer. 
Em entrevista ao jornal espanhol El País, Lula garantiu fazer 
um plebiscito tão logo seja empossado, caso vença a eleição 
do próximo ano. O ex-presidente lidera a corrida presidencial. 
Disparadamente.

FIRMEZA Presidenciável do PDT, Ciro Gomes cada vez 
mais assume um discurso para ganhar setores progressistas 
de linha nacionalista. O ex-governador do Ceará garantiu que 
se Temer ousar privatizar a Petrobras e a Eletrobrás, ele toma 
de volta depois de eleito presidente da República. “Nem pen-
sar. Não é questão de esquerdismo infantil. Por que vamos 
entregar aos estrangeiros? Isso é estratégico, é uma vantagem 
que vamos ter de usar por 30 anos".

AuTOCRÍTICA Jornalista política de grande credibilidade, 
Tereza Cruvinel indaga quando instituições e líderes políticos 
como a OAB e o ex-presidente FHC farão uma autocrítica por 
terem apoiado o golpe. Ela fala em “outros”, categoria na qual 
se pode incluir STF, PGR, PSB e demais pessoas jurídicas e 
físicas que deram e ainda dão sustentação ao golpismo.

RECEBA Como diz a sabedoria popular, quem diz o que 
quer ouve o que não quer. Em entrevista à mídia internacio-
nal, o presidente venezuelano, Nicolas Maduro, afirmou que 
“Temer não tem moral para falar em democracia”. Um direto 
de direita. Na cara.

COM o pior resultado em 31 
anos, o Brasil fechou 2016 com 
2 milhões de empregos com 
carteira assinada. Prova de que 
o golpe de Temer não foi a solu-
ção para os problemas do país. 

Os setores mais afetados são 
de serviços, construção e indús-
tria. Perderam mais de 400 mil 
vagas, cada um. Entre os esta-
dos (mais o Distrito Federal), 

Goleada no 
Society

MAIS uma rodada cheia 
de gols no Campeonato de 
Futebol Society dos Ban-
cários. No primeiro jogo 
de sábado, o Pressão VIP 
aplicou uma goleada de 15 
gols contra o time Cash, 
que não fez nenhum. No 
segundo jogo, Elite venceu 
o Revelação por 5x2. 

apenas o Amapá abriu vagas 
em 2016, com saldo positivo de 
3.678 postos (+3%).

Do ponto de vista relativo, 
as maiores quedas foram no 
Rio de Janeiro (-6,5%), Ceará, 
Pará e Amazona (-6,4%), Bahia 
(-6,1%) e Espírito Santo (-6%) e 
as maiores perdas absolutas fo-
ram em São Paulo (-503 mil va-
gas), Rio de Janeiro (-289 mil) e 
Minas Gerais (-192 mil).

Todas as regiões brasileiras fe-
charam vagas em 2016. As mais 
afetadas, proporcionalmente, 
foram o Norte (-5,3%) e o Nor-
deste (-5,2%). Em números ab-
solutos, o Sudeste foi o que mais 
perdeu (-1 milhão de empregos). 

Governo Temer agrada as petrolíferas
COMO se não bastasse vender o 
petróleo do pré-sal, para agra-
dar as petrolíferas estrangeiras, 
o governo propõe a redução de 
tributos de empresas envolvidas 
nas atividades de exploração, 
desenvolvimento e produção de 
petróleo e gás natural. 

A ameaça está na Medida 
Provisória 795/2017. Se aprova-
da, a renúncia de receita será de 
R$ 1 trilhão para o país.

Também foi publicado o De-

creto 9.128, que prorroga, de 
2020 para 2040, o prazo de vi-
gência do Repetro – regime es-
pecial que concede suspensão 

de tributos federais para equi-
pamentos usados em pesquisa e 
lavra de jazidas de petróleo e de 
gás natural.

no brasil de Temer, emprego de carteira assinada é raridade. lamentável


