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Arthur Lira, barra tramitação do 14° salário para aposentados
Aposentados e pensionistas chegaram perto de conseguir receber um 14º salário, a ser pago 

por dois anos, como forma de compensar as perdas econômicas causadas pela pandemia. O Projeto 
de Lei (PL) 4367/2020, em tramitação na Câmara dos Deputados, de autoria do Deputado Pompeo de 
Matos (PDT-RS), já havia sido aprovado em comissões como a de Finanças e Tributação e a de Direitos 
da Pessoa Idosa e Cidadania. Também já teve parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça 
da Câmara (CCJC). Mas, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), aliado do governo de 
Jair Bolsonaro (PL), retirou o projeto de pauta e submeteu a matéria à apreciação de uma comissão 
especial.

O PL que garante o 14º salários aos aposentados estava tramitando em caráter conclusivo, ou 
seja, se a proposta fosse aprovada na CCJC seguiria diretamente para o Senado, sem passar pelo 
plenário da Câmara. Uma vez aprovado no Senado, bastaria a sanção do presidente da República. No 
entanto, após o parecer favorável da CCJC, que considerou o projeto constitucional, a expectativa de 
que o projeto fosse votado nos próximos dias pelo Congresso foi frustrada por Lira.

Outro apontamento feito pelo Dieese é que as demissões voluntárias, a pedido do trabalhador, 
permanecem em altos patamares. Desde setembro de 2021, este tipo de desligamento está acima de 
40% da totalidade. Em abril chegou a 42% do total. No ano (janeiro a abril/2022), mais de 5 mil 
trabalhadores bancários solicitaram demissão, o que corresponde a 46,6% do total de desligamentos. 
A média de pedido de desligamentos no emprego formal brasileiro, no mesmo período, foi de 33,3%.

“Apesar de não ser possível determinar, de maneira contundente, o motivo dos desligamentos, 
uma vez que a falta de obrigatoriedade de homologação de demissões dificulta investigações, 
algumas hipóteses são a de que a flexibilidade promovida pelo home office favorece mudanças e 
transferências; a migração de trabalhadores para bancos digitais, fintechs e corretoras de valores, 
muitas vezes por terceirização do trabalho bancário promovida pelos próprios bancos; e o 
esgotamento dos trabalhadores por conta de pressões pelo cumprimento de metas abusivas”, 
observou o economista Gustavo Cavarsan, um dos responsáveis pelo levantamento realizado pelo 
Dieese.

Mês de abril teve o maior número de desligamentos dos últimos 06 meses
Pelo segundo mês consecutivo, o emprego formal no 

setor bancário apresentou fechamento de postos de trabalho, 
segundo levantamento do emprego do bancário realizado pelo 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), com base nos dados de abril do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No 
mês ocorreram 3.232 admissões e 3.296 desligamentos.

“O número de desligamentos foi o maior dos últimos seis 
meses e ajustes futuros poderão elevar ainda mais este número”, 
observa o Dieese em seu estudo. Tamanho desligamento pode 
estar associado ao aumento da rotatividade no setor.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E NO RAMO FINANCEIRO DOS 
MUNICÍPIOS DE PETRÓPOLIS E SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, por seu Presidente, convoca seus 
associados “quites” com a tesouraria, para Assembleia Geral Ordinária que será realizada dia 28 do mês 
de junho de 2022, das 08h às 18h. Considerando-se as restrições de aglomeração impostas pela 
pandemia do COVID-19, com o único objetivo de resguardar o interesse da coletividade na prevenção 
do contágio e no combate da propagação do coronavírus, seguindo orientações inclusive da OMS – 
Organização Mundial da Saúde, a assembleia e a votação será de forma virtual, através de endereço 
eletrônico www.sindbancariospetropolis.com.br, para discussão e aprovação da seguinte ordem do dia:
1 – Leitura do Expediente; 2 – Leitura e aprovação do Balanço Geral referente ao exercício de 2021, 
com parecer do Conselho Fiscal; 3 – Leitura e aprovação da Previsão Orçamentária para o exercício de 
2022, com parecer do Conselho Fiscal.

Petrópolis/RJ, 25 de junho de 2022.
Marcos André Miranda Alvarenga – Presidente
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