Informativo da União Nacional dos Acionistas Minoritários do Banco do Brasil - UNAMIBB
Av. do Contorno, 6437 - Sala 301 - Savassi - CEP: 30110-039 - Belo Horizonte (MG) - Ano XXIX - Nº 106 - Ago/2016 a Mai/2017

Em tempos de crise e
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EDITORIAL
Por volta dos anos 60 meu avô
Musa, lá na bela Três Corações
-MG, assinava o jornal O Correio
da Manhã, do Rio de Janeiro. O
jornal sempre chegava no dia seguinte, logo pela manhã, entregue
pelo jornaleiro quase na mesma
hora quando a padaria mandava
entregar o pão e o leite. A despeito
de ser sempre o jornal de ontem, todas
as notícias para nós
eram
fresquinhas.
Naqueles
tempos
não havia TV e, logicamente, ninguém
nunca ouvira falar
em internet. Assim, o
jornal, mesmo sendo
o de ontem, era sempre novidade. Sistemático, meu avô não
lia jornal “lido”. Cuidadoso, o jornaleiro não jogava os
jornais sobre o muro, ou a grade.
Tocava campainha e o entregava
em mãos, dobrado cuidadosamente. Minha avó apanhava o jornal e
o colocava exatamente como recebido sobre a antiga escrivaninha do
vô Musa. Nenhum de nós se atrevia a abrir o jornal e separar um caderno ou outro antes do avô ler e o
dispensar. Coisas de antigamente.
Conto essa história para
justificar a falta que o associado
UNAMIBB deve sentir do nosso
jornal. Estamos mesmo em falta
e tentando arrumar um jeito de
manter esse contato com nossos
associados mesmo sabendo que

sempre estaremos perdendo para
a rapidez das notícias que hoje
correm no mundo virtual: facebook,
twiter, whatsApp e os milhares de
sites jornalísticos são “concorrentes” invencíveis e ainda que nosso
jornal UNAMIBB fosse diário sempre traria noticias velhas.

A solução que nos aparece
é tentar fazer nosso jornal,
com periodicidade menor, mas
pontuando e ilustrando a opinião da
entidade sobre os temas em voga e
não simplesmente informativo.
Assim é que neste numero
abordaremos
os
Programas
de
Demissão
Voluntária,
a
Terceirização, as questões CASSI
e o resultado PREVI.
Queremos que o associado
tenha prazer em ler o informativo
UNAMIBB e para isso precisamos
contornar essas questões do
mundo on line.
Pela Diretoria, Isa Musa

A crise impacta a saúde
Entidades públicas e privadas
de saúde sofrem com crise econômica. Investir em modernização da
infraestrutura e tecnologia fará diferença para retomada do setor
A recessão que o Brasil enfrenta
causa um enorme impacto na saúde dos brasileiros. Com o desemprego em alta, cresce o estresse
gerado pelas dificuldades enfrentadas para pagar a conta de hospitais
privados e planos de saúde.
Levantamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) mostra que 1,3 milhão de
brasileiros deixaram de ter planos
de assistência médica no último
ano, 617 000 só no primeiro trimestre deste ano. O subsegmento mais
impactado é o de planos coletivos
empresariais, devido ao fechamento de vagas de emprego.
Foram fechados quase 2 milhões de postos de trabalho no
último ano, segundo dados do
Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência
Social. Muitos se encontram em
uma situação econômica difícil e
cortar o plano de saúde acaba sendo uma opção para reduzir as despesas mensais. A saída então é recorrer ao Sistema Único de Saúde.
A realidade é igualmente ruim
para a saúde suplementar e para
o setor público. De um lado, há
uma perda expressiva do número
de beneficiários. De outro, o SUS
fica ainda mais sobrecarregado e
incapaz de atender à demanda da
população. Esse cenário impacta
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o acesso e a qualidade do atendimento.
O Brasil tornou-se o país das
Américas que menos investe no
sistema de saúde, mostra levantamento feito pela ONG Contas Abertas, a pedido do Conselho Federal
de Medicina (CFM). Os governos
federal, estadual e municipal gastam por dia 3,89 reais por habitante
para cobrir as despesas públicas
com saúde de mais de 204 milhões
de brasileiros. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
esse valor está 70% abaixo da média registrada nas Américas.
Como escapar da crise com
mais eficiência?
É consenso entre os especialistas que as empresas não devem parar de investir, apesar do
momento difícil. Para que os prestadores de serviço possam sair
da recessão mais rapidamente, é
preciso modernizar a estrutura de
atendimento, principalmente na
gestão de custos e de recursos humanos.
O investimento em tecnologia
resulta no aperfeiçoamento do
controle e da qualidade das informações. Nesse cenário de instabilidade é importante focar ainda mais
na gestão equilibrada dos recursos
e sobretudo na avaliação criteriosa
dos riscos
Sistemas de gestão de dados
podem otimizar processos e reduzir custos no médio e longo prazo.
Softwares são capazes de reduzir
os erros em testes de laboratório
e ainda oferecer o resultado com
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mais rapidez. Além disso, é possível investir em big data e modelos
preditivos. A base de dados permite um olhar muito mais adequado
sobre a saúde dos beneficiários.
As operadoras devem se preparar
para esse novo cenário”, dizem os
especialistas.
Investir em diagnóstico também
é essencial. A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(FMUSP), por exemplo, comprou,
em 2015, uma série de equipamentos para compor um inovador
laboratório de autópsias, com 400
metros quadrados, onde bisturis foram substituídos por máquinas que
realizam exames de imagem.
Entre as aquisições do laboratório está um equipamento de ressonância magnética de 7 tesla que
custou 7,6 milhões de dólares e é
o primeiro da América Latina capaz
de analisar o corpo inteiro. O estudo dos mortos ajuda os vivos ao
permitir avanços significativos em
diagnóstico e na compreensão de
doenças neurológicas e degenerativas, como Alzheimer e Parkinson,
entre outras que atingem órgãos
difíceis de estudar, uma vez que a
retirada de tecidos é uma operação
arriscada para o paciente.
Para evitar que o paciente chegue ao ponto de ser internado, uma
série de mudanças precisa acontecer no nosso modelo de assistência. Devemos investir mais na prevenção. Hoje, infelizmente, nosso
modelo de atenção é focado na
doença.
(Fonte de dados Revista Exame)
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Para Reflexão:

Demissões e crise do Banco do Brasil ameaçam o país inteiro

O Brasil depende de seus bancos
públicos, pois os privados visam apenas seus lucros gordos
Numa conjuntura em que apenas
alguns podem falar em recuperação
da economia brasileira num horizonte
visível, o esvaziamento do Banco do
Brasil com o fechamento de agências
e dispensar de funcionários é a mais
evidente prova de irresponsabilidade
do governo Temer.
Nunca será demasiado recordar
o drama humanitário provocado pela
demissão em massa de milhares de
trabalhadores num período de crise e
desemprego recorde. Trata-se de um
sinal político deprimente, agravado
pelo fato de que se trata de uma decisão de governo, que tem a obrigação,
ao menos em teoria, de zelar pelo bem
-estar dos brasileiros, em particular trabalhadores e a população mais pobre.
A combatividade dos funcionários do
BB, mais antiga instituição financeira
do país, com um espírito de luta reconhecido inclusive durante o regime
militar, nunca deve ser desprezado. O
pacote de demissões e fechamento de
agências equivale a ceder uma fatia
sempre preciosa do mercado bancário
ao setor privado.
A discussão sobre o pacote é mais
relevante do que isso, porém. Envolve o presente e o futuro de cada um
dos mais de 200 milhões de brasileiros, mergulhados nas perspectivas
sombrias de uma depressão que já é
a mais grave registrada pelos arquivos
oficiais.
Desse ponto de vista, o enfraquecimento do Banco do Brasil é uma
tentativa de cortar pela raiz um dos
instrumentos necessários para a reconstrução da economia brasileira,
tarefa que é sempre útil encarar sem
preconceitos nem cacoetes ideológicos, ainda que seja impossível enxergar quando isso irá ocorrer. Já em
1940, chefe de governo de um país
que saiu da crise de 1929 em posição
econômica e social muito mais confortável do que no período anterior, Getúlio Vargas reconhecia na expansão do
Banco do Brasil um papel importante
no desenvolvimento. “A disseminação
das agencias do BB para dar ao crédito expansão crescente, constitui prova flagrante de que, pela primeira vez
depois de implantado o regime republicano, o Brasil pratica uma política de
financiamento executada em proveito
das forças que promovem o desenvolvimento da economia nacional.”
No governo Itamar Franco, a estrutura do Banco do Brasil foi esque-

leto para a campanha contra a Fome
e a Miséria, bisavó do programa Bolsa
Família. No país de hoje, as linhas de
crédito para a agricultura familiar do
Plano Safra -- alvo das denuncias sem
pé nem cabeça do impeachment -- garantem a alimentação de boa parte da
população.
Num estudo penetrante sobre a
década passada, quando o país enfrentou com sucesso a crise dos derivativos, dois professores da UFRJ,
Elena Soihet e Cesar Murilo Nogueira
Cabral, fazem uma observão pertinente sobre o assunto. Lembram que
“o sistema bancário não é neutro. Ao
contrário, desempenha um papel crucial na determinação da capacidade de
uma nação crescer e prosperar numa
situação de crise.”
A partir dos estudos já clássicos de
John Maynard Keynes, há pelo menos 80 anos a humanidade aprendeu
que os bancos públicos podem ser de
utilidade extrema para enfrentar uma
situação de crise avassalador. Minimizado pelos fanáticos menos cultos do
Estado mínimo, o papel positivo que as
empresas estatais -- onde bancos públicos têm um lugar essencial -- podem
jogar na recuperação econômica foi reconhecido, em 2012, pela Economist,
revista inglesa que é a bíblia do mercado financeiro mundial. Numa reportagem de capa intitulada “A ascensão do
capitalismo estatal,” a publicação sublinhava o rápido crescimento da China e seus efeitos sobre a a economia
mundial, lembrando a permanente associação do Estado chinês com a economia -- inclusive com o setor privado.
Lembrando que não se tratava de um
evento novo, a revista recordava uma
lição sempre útil nos dias de hoje: “potencias em ascensão sempre recorreram ao Estado para um crescimento
rápido: pense no Japão e na Coréia
do Sul no pós guerra de 1950, na Alemanha em 1870, nos Estados Unidos
após a Guerra de Independência.”
No texto “Crise de 2008 e o papel
determinante dos bancos públicos na
recuperação da economia brasileira”,
Elena Soihet e Cesar Murilo Nogueira Cabral fazem uma boa síntese do
papel dos bancos público no combate
a crise. Disponível na internet, o artigo é ilustrativo sobre o papel oposto
que instituições publicas e privadas
desempenharam naquela conjuntura.
Você pode achar que é preconceito
deste blogueiro, mas a conclusão é
fácil de enxergar. Enquanto os bancos
privados ficaram de olho para ver o que
acontecia, preservando suas reservas

a qualquer custo, o setor público atuava na direção contrária e passou a
ocupar uma fatia do mercado superior
à dos bancos privados -- posição que
é a verdadeira razão para entender por
que os economistas do Estado Mínimo
tenham um cuidado especial em demonizar a política do período em todas
as oportunidades que surgem.
Obedecendo a uma orientação política do governo Lula e do ministro da
Fazenda Guido Mantega, foram para
cima da clientela e conquistaram mercados, numa estratégia simples e direta. Numa conjuntura em que de um
ano para outro a inadimplência crescia
48% (em 2008) e 18,8 % (em 2009),
foram atrás de clientes abandonados
pelo setor privado. O Banco do Brasil cresceu 31,5%, a Caixa Econômica, 51,4% e o BNDES deu um salto
de 140%. Em média, o setor público
deu um salto de 66,7%, para assumir
49,5% do crédito disponível Os bancos privados, enquanto isso, caíram
de 63,5% para 49,2%. Essa redução
ocorreu num período em que, para
estimular o setor privado, o Banco
Central liberou uma bolada fantástica de R$ 99,7 bilhões dos chamados
depósitos compulsórios. Pouco adiantou. Mesmo autorizados a emprestar,
preferiam ficar com montanhas de dinheiro em caixa. Nos anos de vacas
gordas, o crédito privado chegou a
crescer 25% ao ano. Caiu para 10%
nos tempos difíceis. Mesmo perdendo terreno, o setor privado não tomou
iniciativas para atrair novos clientes,
como diminuir a taxa de spread, que é
a diferença entre aquilo que um banco
paga pelo dinheiro depositado e aquilo
que recebe pelo dinheiro que empresta. Num comportamento que representava uma dificuldade óbvia para a
conquista de novos clientes, os bancos
públicos sempre cobraram, ao longo
da história, um spread inacreditavelmente mais alto do que os privados.
A diferença se inverteu durante crise.
Em 2009, o spread do setor público
era 20% inferior ao do privado. Outro
dado refere-se a lucratividade das instituições. Mesmo perdendo terreno e
clientes, o que deveria ser ruim para
o resultado final, em 2009 a margem
do setor privado era de 14,3%, contra
8,2% para o setor público.
Não há como negar a importância
dos bancos públicos para o país abrir
a porta de saída da crise. Todo esforço para enfraquecer estas instituições
não passa de uma tentativa de fechar o
caminho para o crescimento e manter
o país sob um regime de austeridade.
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Proposta de desenvolvimento sustentado para o

Banco do Brasil: Banco Central do Sistema Financeiro Coope
Atualmente, 10 milhões de habitantes rurais deixam, todos os
anos, os campos chineses em direção às cidades, uma população
igual a da grande São Paulo, além
disso, as terras chinesas estão
menos férteis e com problemas de
água. A situação de abastecimento mundial preocupa muito, pois já
não há como aumentar a produção,
via incremento das áreas e das
produtividades médias, como anteriormente.
Neste cenário, só no Brasil, Índia (onde a população a ser alimentada é imensa e não se permite a
comercialização de carne bovina)
e Austrália (onde as terras já estão
caras e com secas progressivas)
ainda há condições de se ampliar a
produção, seja pelo incremento da
área plantada (nos EUA, U.E., Rússia e Argentina não há mais como
ampliar), acréscimos das produtividades (ainda baixas no Brasil, mas
já elevadas na Austrália) e utilização intensiva do solo com plantios
subseqüentes e sem danos ao
meio-ambiente (o Brasil é um dos
poucos países do mundo em condições de confinar o gado criado
livre e liberar terras para plantio de
commodities, sem destruição de
florestas).
Mesmo com os subsídios concedidos pelos Governos Americano e Europeu, a nossa produção no
Centro-Oeste já é mais competitiva
que a dos EUA e U.E. e a tendência é de ampliar com os ganhos
de produtividade e a redução dos
custos de transporte. Nos próximos
seis anos, com a inauguração das
obras governamentais de infra-estrutura em andamento, os nossos
custos podem reduzir 20% em dólar.

A competição da China e dos
EUA e a possibilidade de um acordo com a União Européia, devem
expor as nossas indústrias de
bens duráveis e não duráveis, o
setor de serviços (inclusive bancos), bens de capital, petroquímica etc. à forte concorrência das
empresas chinesas, americanas e
européias, sobretudo, onde a produtividade da mão-de-obra é maior
que no Brasil, graças à escala de
produção, ao intenso uso de tecnologias, às modernas técnicas de
gestão e ao mix de produtos. Por
outro lado, empresas do agronegócio brasileiras devem ganhar
com os acordos, pela nossa maior
competitividade.
Nesse cenário, as trading companies, os bancos internacionais
e até grupos de empresários dos
Estados Unidos, Bélgica, Suíça,
França, Rússia, China, Argentina e
Alemanha estão aportando, rapidamente, no Brasil, em busca de ampliar os negócios. Além disso, segundo informações oficiais, países
como China, Rússia, EUA e outros
países da Europa têm enviado grupos de investidores ao Brasil, com
o intuito de comprar terras para a
produção de commodities e, também, para investimentos diretos
em infra-estrutura com pagamento
futuro em grãos.
O crescimento da demanda
por commodities agropecuários
brasileiros possui razões estruturais tais como a existência de
poucas terras novas agricultáveis no mundo e as vantagens
comparativas do Brasil no agronegócio (calor, solo, água etc.).
Essa conjuntura (demanda crescente por commodities agropecuários brasileiros) vem elevando,

consideravelmente, o interesse
de investidores internacionais
no agronegócio brasileiro (visita
de missões oficiais do Japão e China, em 2004 e 2014, que buscam
realizar compras de longo prazo de
soja e álcool etc.), embora esse
movimento venha ocorrendo de
forma desorganizada, sem um
órgão ou instituição governamental que tenha a capacidade
operacional e o papel oficial de
realizar essa intermediação entre investidores internacionais e
produtores rurais.
Crescimento acelerado, com estabilidade econômica é, também,
uma questão de finanças. Logo, a
ausência de uma instituição que
seja, oficialmente, a responsável
pela intermediação entre investidores internacionais e produtores rurais, é, talvez, um erro estratégico, que pode levar o Brasil
a correr riscos de desabastecimento e inflação. Um dos principais papéis dessa instituição
oficial seria o de alavancar recursos junto a investidores internacionais, com o intuito de aumentar a produção de determinados
commodities, evitando desequilíbrios entre oferta e demanda,
bem como, uma eventual escassez interna do produto, seguida
de rápidas elevações de preços
com pressões inflacionárias.
A maioria dos investidores, internacionais interessados em comprar ou produzir commodities agropecuários no Brasil, não se importa
se seus fornecedores nacionais
são cooperativas de produção rural
ou grandes produtores rurais individuais. Assim, seria possível para
o Banco do Brasil, caso viesse a
exercer o papel oficial de intermediador entre investidores externos
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ra o Brasil

ooperativo
e produtores rurais brasileiros, incentivar a produção desses commodities, principalmente, via cooperativas de crédito e de produção
rurais, levantando recursos no exterior para que o sistema cooperativo cresça e possa atender à crescente demanda internacional.
Como a produção cooperativada, além de competitiva, cresce já distribuindo a renda gerada,
tal estratégia, se adotada pelo
Governo Federal e operacionalizada pelo Banco do Brasil, poderia promover um verdadeiro
desenvolvimento sustentado a
partir do campo. E como a demanda internacional por nossos
commodities agropecuários é
enorme, um rápido crescimento
com renda bem distribuída no
campo, poderá alavancar a produção industrial das cidades, gerando, também, emprego e renda
nos grandes centros urbanos.
Sem dúvida, o papel de Banco Central do Sistema Financeiro Cooperativo Brasileiro, que
ajude o sistema a crescer e se
consolidar, ainda está em branco
em nosso País e só poderia ser
ocupado por um grande banco
estatal, com estrutura de banco
internacional e com experiência
no agronegócio e no cooperativismo, pois os bancos privados, por sua própria natureza,
estão preocupados, apenas, em
ocupar espaço entre os grandes
produtores rurais e empresas de
agronegócios. Essa poderá ser,
talvez, a grande oportunidade de
o BB vir a ocupar um novo espaço dentro do Sistema Financeiro
Nacional e Internacional, ajudando o Governo Federal a promover um verdadeiro desenvolvimento sustentado.

BB tem condições de reduzir estrutura
de custos, diz presidente
O presidente-executivo do Banco
do Brasil, Paulo Caffarelli, disse nesta
quinta-feira (13/04) estar inconformado com a atual estrutura de custos do
grupo, que trabalha para apresentar
um resultado melhor do que o previsto
para 2017. ”Não estou nem um pouco
confortável com esse guidance (estimativa do banco)”, disse Caffarelli em
entrevista à Reuters sobre a previsão
de alta de 1,5% a 4,5% das despesas
administrativas neste ano.
O executivo reforçou que o BB deve
ter neste ano uma redução ao redor de
R$ 2,3 bilhões com quadro de funcionários e espera corte anual de R$ 750
milhões como resultado de revisão de
contratos de processos internos.
“Ganho de eficiência virou uma
questão quase dogmática aqui”, disse.
As declarações do executivo acontecem perto de Caffarelli completar um
ano à frente do BB e cinco meses depois do banco ter anunciado um plano
de redução de custos que envolveu a
demissão voluntária de 9,4 mil funcionários e o fechamento ou redução de
cerca de 800 agências.
Nos últimos meses, as ações do
BB têm subido fortemente, refletindo
a expectativa de investidores de que o
banco está a caminho de elevar seus
níveis de rentabilidade e de capital.
Para Caffarelli, o BB atingirá esses
objetivos sem ter que recorrer à injeção de recursos do controlador o governo federal e à venda de ativos. O
banco já tem sinalizado intenção de se
desfazer do que considera ativos não
essenciais, como a participação na
elétrica Neoenergia.
“Não contamos com recursos de
vendas de ativos para reforçar o capital”, disse.
No caso do argentino Banco Patagonia, do qual o BB é controlador, o
plano já revelado de venda de participação se dará preferencialmente por
uma oferta de ações no mercado, disse Caffarelli.
A venda de participação no Banco
Votorantim está fora de questão, afirmou, assim como de fatias em braços
de negócios internos do banco em áre-

as como custódia ou de cartões, em
moldes semelhantes ao que fez quando abriu o capital de sua subsidiária
BB Seguridade .
“Não faz sentido nesse momento
abrir mão de parte da receita futura
desses negócios”, disse Caffarelli durante visita aos escritórios da Thomson
Reuters.
Melhora no cenário
Segundo o presidente do BB, uma
melhora da atividade econômica no
país já se refletiu num aumento de cerca de 20% no volume de empréstimos
concedidos pelo banco para consumo
desde janeiro.
“No consignado, o ritmo é o melhor
desde 2014”, disse Caffarelli.
Já em grandes empresas, um dos
segmentos que tem mais pressionado
a qualidade das carteiras de bancos
nos últimos trimestres, o executivo disse que o nível de inadimplência do BB
no setor pode ter leve alta neste primeiro semestre, mas a tendência prevista para a partir de então é de queda.
Além disso, Caffarelli disse não esperar que o BB tenha que fazer mais
alguma provisão significativa para
perdas com inadimplência de algum
grande cliente. Nos últimos trimestres,
todos os grandes bancos do país reservaram bilhões de reais para perdas
esperadas com calotes de grandes
grupos como Oi e Sete Brasil, que estão em recuperação judicial.
Nova vice-presidência
Caffarelli disse que o banco submeterá ao conselho de administração
proposta de criar uma nova vice-presidência de seguros, que será o ocupada pelo presidente da subsidiária
BB Seguridade, José Maurício Pereira
Coelho.
Segundo o presidente do BB, a medida visa a melhorar a governança do
grupo, dado que a subsidiária responde por importante parcela das receitas
do conglomerado.
“Mas o custo de criação dessa vice-presidência é zero”, garantiu Caffarelli.
Publicado originalmente na Revista
Época Negócios (13/04/2017)

A marcha dos insensatos
Para quem pensa que a Terceirização é a maior ameaça aos
empregos formais deve imediatamente começar a avaliar os cenários desse início de 2017. Eletrobras terá PDV com expectativa
de adesão de até 2.600 funcionários Número equivale a cerca de
15% dos empregados da estatal,
que atua no setor elétrico. Outras
estatais, como Caixa, Correios e
Banco do Brasil, também já abriram programa.
Notícias recentes dão conta de
que a Eletrobras lançará nos próximos meses um programa um
programa de demissão com incentivos. A expectativa é de adesão de até 2.600 funcionários, o
que equivale a cerca de 15% dos
cerca de 17 mil trabalhadores da
estatal.
Continua um mistério saber
qual a expectativa geral do governo para adesões nos programas
de demissão envolvendo todas
as estatais - empresas como Correios, Banco do Brasil e Caixa.
Contudo, embora sem previsão
para todas, o governo tem incentivado que adotem programas de
desligamento;
Levantamento divulgado em
janeiro pela Globo apontava que
os programas de desligamento lançados haviam registrado a
adesão de 37.626 funcionários
em 11 estatais entre 2015 e 2016.
Rentabilidade
Segundo o governo, esse programa de demissão incentivada
faz parte de uma estratégia mais
ampla do governo para as empresas estatais. Essas enxugaram
seu quadro de pessoal em 22 mil
pessoas de 2015 para 2016.
Nesse intervalo, o número total
de funcionários nas estatais federais caiu de 552 mil para 530 mil,

o menor número desde 2011.
Com relação ao endividamento
das estatais, o Ministério do Planejamento informou que o valor
saltou de R$ 397 bilhões em 2014
para R$ 544 bilhões em 2015. O
último dado disponível é de setembro de 2016 - quando o valor
já tinha recuado para R$ 448 bilhões.
Os investimentos das estatais,
por sua vez, também recuaram
no ano passado, quando totalizaram R$ 56,5 bilhões. Trata-se do
menor valor desde 2008, quando
somaram R$ 53,5 bilhões. Em
2015, haviam totalizado R$ 80,2
bilhões.
Assim, quem tanto teme a terceirização precisa estar atento a
outros fatores da política econômica. Deveras, ninguém em sã
consciência pode virar as costas
para as inovações tecnológicas
que vislumbramos nos últimos
trinta anos e que demandam novos mecanismos de contratação,
entretanto, também não se pode,
em nome da modernidade desconsiderar os direitos básicos dos
nossos trabalhadores, eis que foi
uma escolha da sociedade brasileira na assembleia nacional que
inseriu nos arts. 7º e 8º da Carta Maior, direitos endereçados
aos trabalhadores brasileiros.
De todo modo, podemos verificar
na imprensa em geral, facebook,
whatsApp e twitter, diversas manifestações das mais variadas
nuanças, sendo que quase a totalidade delas informam que a Lei
nº 13.429/2017 (ex – PL 4302/98)
veio possibilitar a terceirização de
toda e qualquer atividade, inclusive da denominada “atividadefim” (aquela considerada aquela
essencial ao alcance do objeto
social da tomadora de serviços),
sob a qual, até então, era vedada
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a possibilidade de terceirização
nos termos da jurisprudência consolidada do TST.
Para o Doutor Cesar Augusto
de Mello – Consultor Jurídico de
entidades sindicais e Presidente
da Comissão Especial de Direito
Sindical da OABSP, afirma que,
após ter lido detidamente o texto
legal sancionado, ousa discordar
deste posicionamento e entende
que, diversamente do que vem
sendo dito, a aludida norma não
autoriza a terceirização de toda
atividade.
A lei em questão não trata apenas da terceirização, pois além de
dispor sobre as “relações de trabalho nas empresas de prestação
de serviços a terceiros”, aborda
também a regulamentação do trabalho temporário nas empresas
urbanas.
Ou seja, a lei disciplina duas
modalidades de prestação de
serviços no âmbito do direito do
trabalho, quais sejam: o trabalho temporário, o qual é restrito
a substituição transitória de pessoal ou em razão de demanda
complementar; bem como a prestação de serviços por meio de trabalhadores terceirizados.
Nesse contexto, basta fazer
uma leitura atenta da lei para
verificar que não é feita nenhuma referência à possibilidade de
terceirização da atividade-fim!
Na verdade, o que se permite é
exclusivamente a contratação de
trabalhador temporário para o desenvolvimento da atividade-fim
das empresas tomadoras de serviços.
Assim, a terceirização é uma
ameaça menor do que a política
de programas de demissão. Essas demissões sim, jogarão o
trabalhador brasileiro literalmente
na Rua da Amargura.
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Brasil cultiva discurso de ódio nas redes sociais,
mostra pesquisa
Cerca de 84% das menções sobre
temas como racismo, política e homofobia são negativas
Na Sociologia e na Literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como
cordial e hospitaleiro, mas não é
isso o que acontece nas redes sociais: a democracia racial apregoada por Gilberto Freyre passa ao
largo do que acontece diariamente
nas comunidades virtuais do país.
Entre abril e junho, um algoritmo
vasculhou plataformas como Facebook, Twitter e Instagram atrás
de mensagens e textos sobre temas sensíveis, como racismo, posicionamento político e homofobia.
Foram identificadas 393.284 menções, sendo 84% delas com abordagem negativa, de exposição do
preconceito e da discriminação.
— Aquele brasileiro cordial não usa
a internet no Brasil — diz Thiago
Tavares, presidente da ONG SaferNet Brasil. — O que a gente tem
visto nas redes sociais é o acirramento do discurso de ódio, de intolerância às diferenças.
Como resultado do panorama político gerado a partir das eleições de
2014, “coxinhas” e “petralhas” realizam intenso debate nas redes, na
maioria das vezes com xingamentos e discursos rasos, que incentivam o ódio e a divisão. Do total de
mensagens analisadas, 219.272
tinham cunho político, sendo que
97,4% delas abordavam aspectos
negativos. A segregação virtual foi
materializada no muro erguido no
gramado do Congresso Nacional
para separar manifestantes contra
e a favor do afastamento da presidente Dilma Rousseff.
O segundo tema com maior número de mensagens foi o ódio às mulheres. Muitos internautas parecem
não entender que lugar de mulher
é onde ela quiser, e a misoginia se
alastra pelas redes. Assédio, pornografia de vingança, incitação ao
estupro e outras violências são, por
vezes, travestidos de “piadas” que

são curtidas e compartilhadas, reforçando no ambiente virtual o machismo presente na sociedade. Ao
todo, foram coletadas 49.544 citações que abordavam as desigualdades de gênero, sendo 88% delas
com viés intolerante.
Pessoas com algum tipo de deficiência, que lutam no dia a dia por
seus direitos, também são achincalhadas nas redes sociais. O levantamento captou 40.801 mensagens
sobre o tema, sendo 93,4% com
abordagem negativa. Termos como
“leproso” e “retardado mental” e o
uso da deficiência para “justificar”
direitos são usados nessas citações.
Em números absolutos, o Rio de
Janeiro foi o estado onde mais citações sobre intolerância foram
captadas, com 58.284, à frente de
São Paulo e Minas Gerais, que têm
maior população. Em termos relativos ao número de habitantes, o Distrito Federal lidera o ranking, com
11.986 citações para 2.914.830 habitantes.
Ao contrário do que muita gente acha, o Brasil é intolerante. A
cada 23 minutos, um jovem negro
é assassinado no país; a cada 11
minutos, uma mulher é estuprada — ressalta Bob Vieira, diretor
executivo da agência nova/sb. —
As redes sociais fazem nada mais
que amplificar esse ódio, reafirmar
os preconceitos que as pessoas já
têm.
AGRESSÃO INVISÍVEL
Vieira destaca que o levantamento
captou dois tipos de intolerância. O
visível, em que o agressor vai direto ao ponto; e o invisível, mais sutil,
que se esconde em comentários
que podem passar despercebidos,
pois abordam discursos que já foram incorporados pela sociedade,
mas não pelas vítimas.
— É quando a professora fala para
a aluna alisar o cabelo para ficar

bonita ou o crítico trata o Bolsa Família como esmola — diz Vieira.
O racismo também tem forte presença nas redes sociais brasileiras, com 17.026 menções, sendo
97,6% negativas. Casos recentes
de ataques a celebridades negras
geraram repercussão na sociedade. Em julho do ano passado, a
apresentadora do Jornal Nacional
Maria Júlia Coutinho foi uma das
vítimas. Após investigação, o Ministério Público de São Paulo indiciou
quatro homens por injúria e racismo. Em novembro do ano passado,
o alvo de comentários racistas foi a
atriz Taís Araújo.
O levantamento também mensurou a intolerância pela aparência,
homofobia, classes sociais, idade/
geração, religião e xenofobia. Mais
que constatar a existência do preconceito nas redes sociais, o estudo quer debater a tênue linha que
separa o discurso de ódio do direito
à liberdade de expressão. Paula
Martins, diretora executiva da ONG
Artigo 19, acredita que o combate
à intolerância deve acontecer pelo
fomento à tolerância e à pluralidade, não por medidas restritivas.
— O direito à liberdade de expressão não é absoluto, legislações
tratam o discurso de ódio explicitamente como um limitador da liberdade de expressão — avalia. —
Mas cada caso deve ser tratado de
forma individualizada.
Essa é a mesma opinião de Lincoln Werneck, do Instituto Coaliza.
O especialista acredita em ações
educativas e de conscientização
para reduzir a intolerância entre os
internautas, que, se apoiando no
anonimato, expressam seus preconceitos:
— Internet não é terra sem lei. Se
houver interesse investigativo, os
agressores serão identificados.
(Fonte: O Globo)
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Bens bloqueados
Depois de detectar prejuízos de R$
1 bilhão em sete negócios do Postalis (fundo de pensão dos Correios), o
TCU bloqueou os bens de cinco exdiretores da entidade. Foram analisados investimentos no valor de R$
2,73 bilhões e a auditoria apontou
perdas de 35% do montante. O tribunal entendeu que os dirigentes foram
negligentes ao aprovar os aportes
sem levar em conta os riscos envolvidos e o potelcial de retorno.

Unibanco, Banco Bilbao Viscaya Argentaria e Banco Macro foram os que
fizeram as maiores ofertas.

Quem paga
Conforme o acórdão aprovado, os
bens indisponibilizados servirão para
cobrir parte dos prejuízos. O restante
ficará a cargo do aumento de aportes
patronal e dos funcionários. Além do
TCU, a Polícia Federal e o Ministério
Público Federal também investigam
a gestão fraudulenta no Postalis.

Só que não
De acordo com os balanços o Itaú
aparece na primeira colocação no
ranking de ativos, com R$ 1,425 trilhão, à frente do BB, que encerrou o
ano passado com R$ 1,401 trilhão.

Barbas de molho
Diante do ocorrido no Postalis, o tribunal também decidiu abrir fiscalizações semelhantes em outros fundos
de pensão, a exemplo de Petros (Petrobrás), Funcef (Caixa) e Previ (Banco do Brasil).
Investimento dobrado
Depois de adquirir 51% do Banco da
Patagônia em 2010 por US$ 479,6
milhões, o Banco do Brasil recebeu
oferta não vinculante de mais de US$
1,35 bi pelo banco argentino. O Itaú

BB lidera em ativos
De acordo com o Banco Central, o
Banco do Brasil é o líder em ativos
com R$1,437 trilhão. O ranking do
BC não é baseado nos balanços e
leva em consideração apenas as
atividades efetivamente bancárias,
deixando de fora, por exemplo, os
seguros.

Propina na Previ
Iniciada na gestão de Ricardo Flores
e concluída na gestão de Dan Conrado, a compra de um shopping e uma
torre comercial no empreendimento
Parque da Cidade, em São Paulo,
que pertenciam à Odebrecht Realizações Imobiliárias pela Previ está sendo investigada internamente há seis
meses. A informação é do jornal Valor Econômico. O negócio envolveu o
pagamento de R$ 817 milhões e foi
fechado em 2012 com o empenho do
ex-ministro Guido Mantega. A denúncia faz parte da delação premiada de
três executivos da Odebrecht e relata
que em troca da influência de Man-

tega, a construtora repassaria R$
27 milhões ao PT. O inquérito ainda
investigará outros três citados nas
delações: os deputados federais Carlos Zarattini (PT-SP) e João Carlos
Bacelar (PR-BA), além do ex-deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP). A
compra foi anunciada em novembro
de 2012 e de acordo com o diretor de
investimentos na época, Renê Sanda, o negócio era totalmente alinhado
às necessidades da Previ.
Propina no BB
Relator da Lava Jato no Supremo
Tribunal Federal, o ministro Edson
Fachin encaminhou à Justiça Federal do Paraná a abertura de inquérito
contra o ex-presidente do Banco do
Brasil, Aldemir Bendine. Ele é acusado de pedir propina entre 2014 e
2015 para ajudar na renegociação de
dívidas da Odebrecht Ambiental junto
ao Banco do Brasil. A denúncia teria
partido da Procuradoria Geral da República baseada na delação premiada de Marcelo Odebrecht e Fernando
Luiz Ayres da Cunha Santos Reis (ex
-presidente e fundador da Odebrecht
Ambiental). Bendine teria cobrado
1% da dívida da empresa para ajudar na negociação com o Banco. “De
acordo com a petição, Bendine teria
se apresentado como “interlocutor da
presidente da República” e demonstrando poder agir para atenuar os
avanços da Operação Lava-Jato.” A
informação é do jornal Valor Econômico.

Nova diretoria da UNAMIBB
No dia 24/03/2017 foi eleita a nova diretoria da UNAMIBB para o quadriênio 2017/2021.
Foram eleitos:
Conselho Diretor
Isa Musa de Noronha (presidente), Altair de Castro Pereira (vice-presidente), Raimundo Vítor Santos
(diretor tesoureiro), José Sana (diretor secretário) e Antonio Carlos Dias (diretor administrativo).
Conselho Deliberativo
Efetivos: Affonso Bracarense Costa, Dalva Campanha Botelho de Oliveira, João de Assis Marques,
Maria de Guadalupe Ferrão, Ruy Brito de Oliveira Pedrosa e Miguel Rodrigues Navarro.
Suplentes: Dante Lopes Ferreira, João Duarte Filho e José Alexandre Grimmer Davis.
Conselho Fiscal
Efetivos: Raimundo Nonato da Cruz Quintão, Paulo Gabriel Ferreira, Zaindan Basileu Alves Costa.
Suplentes: Eustáquio Guglielmelli, Uene Melo e Silva e Vera Cruz Batista Soares.

