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Exploração não em
perdão

ano de 2016 não foi
fácil para o traba-
lhador que enfrentou
desemprego, perda
no poder de compra

e muita instabilidade. O mesmo
não podemos falar dos empre-
sários, e no sistema financeiro, isso
fica evidente nos balanços divul-
gamos pelos bancos. Sejam eles
privados ou públicos.

O lucro do Itaú no ano passado
foi de R$21,6 bilhões e segundo a
empresa de informação financeira

Economatica, o lucro é o segundo
maior da história dos bancos de ca-
pital aberto brasileiros. E você sa-
be de quem é o primeiro lugar?
Isso mesmo, também do Itaú. Em
2015, o lucro foi de R$23,3 bi-
lhões. E isso nos dois últimos anos,
com o país mergulhado na
recessão.

O presidente do Itaú, Roberto
Setúbal, declarou estar confiante e
otimista com a recuperação da
economia do país este ano. O mes-
mo não podem falar os funcio-

nários do banco. As demissões ba-
tem as portas a cada dia, a precari-
zação dos serviços é evidente, as
metas se colocam cada vez mais
inatingíveis e a diminuição de pos-
tos de emprego é enfrentada pelas
bancárias e bancários.

A população também será
prejudicada com as medidas que
o banco vem tomando de olho em
lucros ainda maiores. Com o
fechamento de agências e a
transferência para o serviço digital,
os pequenos clientes ficam órfãos,

mesmo pagando taxas altíssimas.
No meio de tanta ganância, os
bancos só dão lugar para grandes
contas e o papel social que uma
instituição financeira deve exercer
desaparece num passe de mágica.

É assim que o banco que ofere-
ce bicicletas para a população e
que “foi feito para você” age. Tudo
para eles. Para bancárias, bancá-
rios e clientes sobra o desrespeito.

Adriana Nalesso – presidenta
do Sindicato dos Bancários Rio
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Ação de periculosidade - Em novembro e dezembro
de 2016 o Sindicato realizou o pagamento da ação de periculosidade
do prédio da cancela em São Cristóvão, que foi aprovado em
assembleia da categoria. A direção do Banco solicitou um prazo ao
juiz para atuar nos processos que correm paralelos a ação e deverá
fornecer o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) no final de
março.

Caso não tenha recebido seu direito, veja se seu nome consta da
lista de beneficiados no site do Sindicato – bancariosrio.org.br.

Licença paternidade - A partir do último dia 6 de
fevereiro, os bancários começaram a ter direito a extensão da licença
paternidade.

O funcionário que se tornar pai poderá prorrogar a licença
paternidade de cinco dias por mais 15 dias. O banco enviou o
informativo que “aos pais de filhos nascidos a partir de 27 de
dezembro de 2016 também poderão requerer. Isso deve ser feito no
prazo de 90 dias a contar do envio desse comunicado, após
alinhamento do período de afastamento com o gestor.”

Os vale-refeição e alimentação não serão interrompidos, já o
vale-transporte, terá os dias não trabalhados descontados.

Curso Paternidade Responsável� -  O Sindicato
irá promover o curso “Paizão Bancário” ao bancário que tiver direito
e assim possa requerer a extensão da licença paternidade, conforme
previsto na Convenção Coletiva do Trabalho de 2016/2018. O
funcionário interessado deve fazer inscrição na Secretaria de Políticas
Sociais através dos telefones 2103 4165 ou 2103 4170.

Vale-cultura - O vale-cultura em 2016 foi utilizado por

esde o último dia 30
de dezembro os
beneficiários do
Plano Itaú Unibanco
CD podem ver o
valor a ser recebido

no portal da Fundação –
fundacaoitauunibanco.com.br, no
campo relativo ao saldo efetivado
pela patrocinadora.

Foram dois anos de dura
discussão com o Banco que

pretendia que toda a reserva
financeira no valor de R$ 1.418
bilhões, excedente gerado por
rentabilidade acima da inflação e de
uma ação judicial referente à
imunidade tributária, pertencesse à
patrocinadora, quer dizer, ao Banco.

A queda de braço foi ganha pelos
representantes dos trabalhadores e
desse total foi criado um fundo
administrativo e de contingências
judiciais de R$ 259 milhões e o

restante de R$ 1.159 bilhão foi
distribuído entre funcionários,
aposentados e ex-funcionários

participantes do plano,
representando 11% de acréscimo no
saldo total das contas individuais.

162 mil bancários. Foi a categoria que mais se beneficiou dessa
conquista, garantida na Convenção de Trabalho de 2013/2014. Caso
o Congresso Nacional não renove a lei 12761/12, o vale-cultura será
extinto. Vale destacar que o Ministério da Fazenda aprovou o
orçamento encaminhado pelo Ministério da Cultura. Cobrem dos
Ministérios da Cultura, da Fazenda, dos senadores e deputados,
enviando mensagens solicitando a renovação da lei ou uma medida
provisória do próprio governo para garantir o benefício. A sua
participação é fundamental! Mande e-mails para www.cultura.gov.br;
www.fazenda.gov.br; www.camara.leg.br  cobrando uma decisão.

Previdência - O governo do golpista Temer ignora a opinião
dos trabalhadores e parece incansável na retirada dos nossos direitos.
A Reforma da Previdência é um dos maiores exemplos disso. Não
houve a possibilidade de diálogo sobre essa proposta absurda. No
governo de Dilma Rousseff as Centrais Sindicais esboçaram uma
comissão quadripartite na qual participavam governo, empresários,
trabalhadores ativos e aposentados a procura de solução para a
Previdência que interessasse a todos, e que não só os trabalhadores
paguem esta conta.

Saúde - O Itaú vem desrespeitando a seus funcionários. O
Banco descaracteriza o trabalho do médico que atende o trabalhador
em questões de tratamento e/ou atestado. Os laudos não são acatados
na totalidade e o número de dias de licença é determinado de modo
a impedir que o trabalhador recorra ao INSS. Além de gerar prejuízo
a quem precisa de tratamento, os casos de acidente de trabalho são
subnotificados. Denuncie enviando e-mail para saude@
bancariosrio.org.br e presidencia@bancariosrio.org.br


