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SINDICATO - I

SINDICATO - II

Assembleia hoje, às 18 horas, debate
Mobilizar, resistir, lutar
Os funcionários do BB e da
reestruturação nos bancos público federais CEF precisam
estar cientes. As

A Diretoria do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
está convidando funcionários e
funcionárias do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal para uma

assembleia a ser realizada na tarde
de hoje, às 18 horas. Na pauta, a
reestruturação no BB, já em curso, e
na CEF, já aventada pela diretoria da
instituição.

BANCO DO BRASIL - I

Reestruturação significa o “desmonte” do
maior banco público do país
O
processo
de
reestruturação imposto de forma
arbitrária e unilateral ao conjunto dos
trabalhadores [as] e da sociedade
brasileira pelo Banco do Brasil
representa, na realidade, o
desmonte da maior instituição
financeira pública do país.
Sob o pretexto de cortar

despesas, o banco pretende
estimular a saída de 18 mil
empregados por meio de plano de
incentivo à aposentadoria, bem
como fechar 402 agências e
transformar 379 em Posto Avançado
de Atendimento [PAA]. Na prática o
Banco do Brasil está extinguindo 781
agências.

BANCO DO BRASIL - II

A quem serve a extinção de agências?
O Banco estima uma
“economia” de R$ 750 milhões, sendo
R$ 450 milhões decorrentes da nova
estrutura organizacional e R$ 300
milhões da redução de gastos com
transporte de valores, segurança,
locação, condomínios e manutenção
de imóveis.
Na prática, para os bancários
[as], esse pacote maléfico de medidas
acarretará uma série de prejuízos,
ainda incalculáveis, como perda de

funções, aposentadorias rebaixadas,
remoções indesejadas para manter
comissões, aumento do déficit da
Cassi pela queda da receita, redução
salarial, sobrecarga de trabalho, etc.
A reestruturação será danosa
e prejudicial ao conjunto da sociedade
brasileira e aos funcionários do BB.
Além de prejudicar a vida social e
econômica do bancário, precarizará,
ainda mais, o atendimento à
população.

BANCO DO BRASIL - III

Apenas os trabalhadores acabam
pagando essa conta
Se o Banco do Brasil pretende
economizar, que combata o aumento
da inadimplência em razão do
financiamento de grandes empresas
como OI, Sete Brasil, OAS, entre
outras.
Somente a dívida da OI com
o BB chega a R$ 4,4 bilhões. A OI,
que se encontra em recuperação
judicial, fez uma proposta de
renegociação da dívida que

estabelece um desconto de 70%. Se
aprovada, portanto, o BB ficará com
um prejuízo de R$ 3,08 bilhões.
quatro vezes o valor que o banco
pretende “economizar” com o
fechamento das agências.
A reestruturação demonstra o
descaso do banco com seu quadro
de funcionários [as] e, a exemplo do
governo federal, os convoca a
pagarem pela crise.

reestruturações no BB e na CEF
fazem parte do projeto do governo de
Michel Temer, de desmonte desses
importantíssimos bancos públicos
com vistas à privatização futura. A
privatização do que resta do
patrimônio público faz parte do
programa “Ponte para o Futuro”, do
partido do atual presidente brasileiro.
Assim, a assembleia de hoje
deverá iniciar um debate quanto às
ações de resistência a esse
programa que os funcionários terão
que implementar nos próximos
meses/anos. Mobilizar, resistir e lutar
deverá ser o lema daqui para a frente.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Mesmo patrão,
mesmo projeto
Depois de o Banco do Brasil
anunciar redução do quadro e da rede
de agências, a Caixa Econômica
Federal deve seguir o mesmo caminho
a partir de 2017. O presidente da CEF,
Gilberto Ochhi, reconhece que a
entidade pretende reavaliar um número
perto de 100 agências que, segundo os
capachos do capital, são “deficitárias”.
Nessas unidades serão adotadas
medidas de “redução do tamanho da
agência”, transferidas de local para um
de “maior relevância”, transformadas
em “posto de atendimento” ou então
serão “fechadas”. Occhi admite que a
instituição estuda a adoção de um Plano
de Demissão Voluntária [PDV] em
2017, objetivando o desligamento de 11
mil funcionários [as].
PIADINHA
O policial militar chegou na sorveteria
e pediu um sorvete. A moça colocou
o sorvete na casquinha e perguntou:
- Seu policial, o senhor quer
cobertura?
E o policial:
- Positivo, segure esse oitão e se
esconda atrás daquele muro!

