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TODOS NA LUTA CONTRA A 
REESTRUTURAÇÃO DO BB E EM 

DEFESA DAS EMPRESAS PÚBLICAS

O 2º vídeo do Março das Mulheres já está 
disponível no site. Participe essa semana e 
concorra a um fone bluetooth (pág. 7)

Sindicato se reúne com BB no Ceará para 
tratar sobre casos de Covid (pág. 4)

Em ato realizado dia 4/3, na agência BB Aerolândia, trabalhadores de vários sindicatos se juntaram para 
defender o patrimônio nacional, ameaçado pelo governo Bolsonaro (pág. 3)
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ALTA INCIDÊNCIA DE COVID NAS 
AGÊNCIAS BANCÁRIAS PREOCUPA. 
VACINA PARA TODOS JÁ!

O Sindicato dos Bancários do Ceará está acompanhando com preocupação a alta in-
cidência de casos de Covid-19 dentro das agências bancárias. Até o momento, a 
entidade sindical já recebeu informações de 62 bancários com casos confi rmados ou 

com suspeita, em bancos públicos e privados, somente nos últimos meses. 
Diante da situação alarmante, e do aumento de casos em todo o Estado, o Sindicato 

dos Bancários vem pressionando as direções locais dos bancos para intensifi car a fi scali-
zação dentro das unidades e reforçar a cobrança do uso de itens de segurança e precaver 
a superlotação dentro das agências.

A entidade também procurou o poder público, Governo do Estado e Prefeitura de For-
taleza, para que intensifi que a fi scalização fora das agências para que seja cobrado o dis-
tanciamento fora das unidades bancárias e evitar as aglomerações.

O Sindicato dos Bancários também vem realizando uma campanha junto à categoria 
bancária para conscientizar a todos sobre a necessidade de cumprirem todos os protocolos 
de segurança e utilizar todos os equipamentos, como álcool em gel, face shield, máscaras 
e mantendo o distanciamento social sempre que possível. A entidade também está organi-
zando uma nova campanha de conscientização voltada para a sociedade, utilizando carros 
de som, colagens de cartazes educativos e cobrando do poder público a fi scalização para prevenir aglomerações em 
ambientes fechados, como as agências bancárias.

Destacamos ainda que o Sindicato tem um canal de denúncias, através do e-mail bancariosce@bancariosce.org.br, 
para relatos de casos de descumprimentos dos protocolos de segurança sanitária, bem como outras demandas rela-
tivas à Covid-19. Essas denúncias, se não puderem ser resolvidas em nível local, são encaminhadas ao comitê ligado 
ao Comando Nacional dos Bancários para serem tratadas em nível nacional. 

Entretanto, enfatizamos que essas são iniciativas possíveis enquanto a vacina não chega ao alcance de todos. 
Nossa principal bandeira de luta, além das questões corporativistas, é a vacina para toda a sociedade. Vacinação é 
uma estratégia coletiva e, até o momento, é a única maneira cientifi camente comprovada de prevenção da Covid-19.

Estamos também buscando retomar a mesa de negociação permanente que trata da qualidade dos serviços mé-
dicos e programas de prevenção, das metas abusivas e a atenção aos bancários doentes. Esses debates têm ligação 
com a pandemia, pois os problemas se agravaram, o adoecimento cresceu. Portanto a prevenção, serviços médicos 
efi cientes e a busca para conter e eliminar os riscos (metas abusivas; covid-19; ergonomia) são essenciais para en-
frentar a pandemia e o adoecimento na categoria.

É preocupante o agravamento da situação com a ampliação do número de infectados e mortes onde o sistema de 
saúde está em processo acelerado de colapso. Tudo isso favorecido pela irresponsabilidade do Governo Bolsonaro. 
Diante disso, devemos continuar fi scalizando e cobrando dos bancos medidas protetivas rigorosas como a manuten-
ção e ampliação do trabalho em home offi ce. Distanciamento social; isolamento social; uso de máscaras; higienização 
permanente; evitar aglomerações; testagem e monitoramento de sintomáticos e infectados são medidas permanentes 
e essenciais.

A imunização contra a Covid-19 é um direito do povo brasileiro e é uma obrigação do governo federal coordenar 
uma estratégia nacional de vacinação efi caz e para todos os brasileiros. 
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TRABALHADORES PROTESTAM CONTRA O 
FECHAMENTO DA AGÊNCIA AEROLÂNDIA E 

EM DEFESA DAS EMPRESAS PÚBLICAS

Na quinta-feira (4/3), o Sindicato dos 
Bancários do Ceará se juntou às cen-
trais sindicais, confederações e outros 

sindicatos de trabalhadores para realizar o 
Dia de Mobilização Nacional em defesa das 
empresas públicas.

A manifestação aconteceu em frente à 
agência do Banco do Brasil Aerolândia, que 
deve encerrar suas atividades no próximo dia 
15 de março, devido ao processo de desmon-
te do BB realizado pelo governo Bolsonaro. 
A mobilização reuniu, além dos bancários, 
representantes dos trabalhadores dos Cor-
reios, metalúrgicos e das centrais CUT, CSP/
Conlutas e Intersindical.

Durante o ato foram denunciados os su-
cessivos ataques aos bancos públicos, além 
da ameaça de privatização da Petrobras e dos 
Correios, que estão nos planos do governo 
Bolsonaro.

Uma das motivações da mobilização são os 
planos do governo de fechar agências bancá-
rias em todo o país e demitir 5 mil funcioná-
rios do Banco do Brasil. Só no Ceará já está 
confi rmado o fechamento de 11 unidades e a 
transformação de outras nove em postos de 
atendimento, prejudicando cerca de 200 mil 
pessoas no Estado. O presidente que nada faz 
diante da pandemia também quer desmontar 
a Caixa. Além da ameaça de privatização das 
empresas públicas, os atos são contra a po-
lítica de preços dos combustíveis, por preços 
justos do gás de cozinha e dos combustíveis.

“Ao invés de procurar vacinas para conter 
a contaminação pelo coronavírus, o presidente 
Bolsonaro só pensa em dilapidar o patrimônio 
público. Já morreram mais de 250 mil pes-
soas vítimas da pandemia, e o que o governo 
faz: fecha agências bancárias, prejudicando 
a população e aumentando a aglomerações 
nas agências, ameaça a Petrobrás, ameaça a 
Eletrobrás, apresenta projeto para privatizar 
os Correios, nada ele faz em prol do povo. 
Nossa palavra hoje é Resistência! Não vamos 
deixar o governo vender o Brasil”, afi rmou o 
presidente do Sindicato, Carlos Eduardo.

A mobilização também aconteceu nas mí-
dias sociais (Twitter, Instagram, Facebook e 
outras), com a “hashtag” #BBoBancoDeTodos.
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REUNIÃO COM A REGIONAL DO BB 
NO CEARÁ DEBATE PROTOCOLOS 
DE SEGURANÇA PARA COVID-19

O Sindicato dos Bancários do 
Ceará esteve reunido com a 
Superintendência e órgãos do 

Banco do Brasil na quinta-feira, dia 
4/3, através de videoconferência. 
Covid-19 (protocolos contra aglo-
merações, protocolos sanitários, 
protocolos para casos confi rmados, 
sanitização das agências, uso de 
equipamentos de segurança, casos 
pontuais de descumprimento de 
protocolos), índices de conversão 
de negócios, visitas presenciais a 
clientes, casos de remoções com-
pulsórias, o lockdown em Fortaleza, 
entre outros assuntos de interesse 
do funcionalismo.

Participaram da reunião o presi-
dente do Sindicato, Carlos Eduardo 
e os diretores José Eduardo Mari-
nho, Jannayna Lima, Bosco Mota, 
Ricardo Dantas e Roger Medeiros. 
Pelo banco participaram o superin-
tendente Kamillo Tononi, além de 
Giovanni Sousa, Hevair Herculano 
e Judson Maurício (representando 
o BB no Ceará). 

O Sindicato citou inicialmente 
as diversas denúncias de casos 
de contaminação por Covid nas 
agências, sem que houvesse o de-
vido fechamento para sanitização. 
O banco informou que essa não é 
a orientação da instituição e que 
realiza videoconferências constan-
tes para reforçar a importância dos 
cuidados sanitários em todas as 
unidades. A representação do BB 
destacou ainda que é de interesse 
do banco manter aberto o canal de 
diálogo com os representantes dos 
trabalhadores para aperfeiçoar as 
medidas e os protocolos sanitários.

Os dirigentes sindicais ressal-
taram que têm visitado diversas 
agências na capital e interior e é 
grande o número de denúncias sobre 

defi ciência no con-
trole de entrada de 
clientes e usuários 
nas unidades, ge-
rando aglomeração 
e, por consequência, 
sucessivos casos de 
contaminação por 
Covid-19. O BB infor-
mou que, ao receber 
informações de aglo-
merações, procura 
agir orientando que 
o processo de tria-
gem seja realizado 
de forma a obedecer 
aos protocolos de 
segurança e que o 
gestor deve orientar 
os funcionários nes-
se sentido.

“Os protocolos 
de segurança per-
meiam as nossas 
negociações com 
os bancos desde o 
início da pandemia. 
Da porta para fora 
das agências, o Sin-
dicato tem procurado acionar o 
poder público. Dentro das unidades, 
temos conversado com as direções 
locais para reforçar os protocolos. 
Esse trabalho é constante e tem 
de ser assim, até termos vacinas 
para todos”, disse o diretor José 
Eduardo Marinho. Ele destacou 
ainda que a questão das metas de 
visitas tem sido complicada, pois 
muitos clientes, em tempos de pan-
demia, não querem receber visitas e 
o cumprimento dessas metas tem 
sido muito difícil. O BB disse estar 
avaliando essa questão. 

“Nós temos procurado todas as 
direções locais de bancos no Estado 
do Ceará para dialogar e reforçar 

as medidas de segurança sanitária, temos 
demandado o poder público para fi scalizar 
as aglomerações na frente das agências e 
estamos realizando uma campanha voltada 
para a população e outra voltada para a 
categoria no sentido de reforçar o uso de 
itens de segurança, assim como a obediência 
aos protocolos, seguindo os decretos do 
governo estadual”, informou Carlos Eduardo. 
Segundo ele, a avaliação da reunião com o 
BB foi positiva, além de valorizar o canal de 
diálogo com a regional do banco.

O presidente do Sindicato reforça ain-
da que, diante de qualquer irregularidade 
quanto aos protocolos de segurança, 
denuncie à entidade através do e-mail 
bancariosce@bancariosce.org.br.
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COMANDO NACIONAL 
COBRA DA FENABAN 
MAIOR RIGOR CONTRA 
A COVID-19

O Comando Nacional dos Bancá-
rios se reuniu na sexta-feira 
(5/3) com a Federação Nacional 

dos Bancos (Fenaban) para cobrar 
medidas que protejam a categoria e 
a população contra o agravamento da 
pandemia. Mais rigor nos protocolos 
de segurança, manutenção e ampliação 
do teletrabalho, suspensão das demis-
sões, testagem na categoria, redução 
das metas e no horário de atendimento 
e somente atendimentos essenciais nas 
agências foram os pontos apresentados 
para os representantes da Fenaban, 
que se comprometeram a apresentar 
respostas na próxima reunião, a ser 
realizada ainda essa semana.

“Estamos em uma fase pior da do 
ano passado. A gente nem tem vaci-
na e nem comprou. A incompetência 
do governo é muito grande. Quais as 
medidas que os bancos vão tomar? 
Não podemos ter demissões na ca-
tegoria. Estamos em fase de muitas 
dificuldades. Precisamos verificar 
como estão os protocolos, colocar o 
máximo da categoria em teletrabalho, 
controlar o acesso de clientes. Temos 
atendimentos entre 10h e 15h. em 
alguns bancos, mais do que estavam 

fazendo. O atendimento tem que ser 
mais restrito”, afi rmou a presidenta 
da Contraf-CUT, Juvandia Moreira, 
coordenadora do Comando Nacional 
dos Bancários.

Os representantes do Comando 
ressaltaram que a categoria bancá-
ria conseguiu fi rmar com a Fenaban 
um acordo que garantia protocolos 
de segurança sanitária ainda no início 
da pandemia. Algumas medidas de 
segurança foram relaxadas ao longo 
de 2020, como o retorno ao trabalho 
presencial de parte dos que estavam 
em teletrabalho. Os representantes 
do Comando lembraram que em muitas 
agências falta álcool em gel nas áreas 
de autoatendimento, além de barrei-
ras de acrílico nos caixas e locais de 
atendimento de clientes. Lembraram 
que ainda há muita burocracia diante 
dos casos de contágio nos locais de 
trabalho, com lentidão das providências 
nesses casos urgentes. 

Os representantes da Fenaban se 
comprometeram a dar respostas às 
cobranças do Comando na próxima 
reunião. Também concordaram que 
ocorram reuniões frequentes para 
controlar o cumprimento das medidas.

CONFIRA OS 
GANHADORES DO 

BOLÃO DO 
BRASILEIRÃO 2020

Em setembro 
do ano passado, 
os bancários sindi-
calizados puderam 
dar seus palpites 
sobre os jogos do 
Ceará e do Fortale-
za no Campeonato 
Brasileiro da Série 
A – 2020. Agora, que o campeonato 
terminou, vamos divulgar aqui os no-
mes dos ganhadores. 

Pelo regulamento, os dez primeiros 
que somaram mais pontos vão ganhar 
uma camisa ofi cial do seu time do 
coração e o primeiro colocado leva 
ainda uma TV Smart 40”.

Devido ao decreto estadual que 
decretou lockdown em Fortaleza, a 
entrega dos prêmios só será rea-
lizada quando do encerramento do 
lockdown ou em data a ser informada 
dependendo da condição dos decretos 
estaduais.

Confi ra os ganhadores:
1º - Hidelbrando Moreira Mota 

(BNB/aposentado) – 49 pontos – tor-
cedor do Ceará

2º - Francisco Dário Pereira Mar-
tins (BB/PSO) – 48 pontos – Ceará 

3º - José Nilton Gomes Barbosa 
(BNB/Aracati) – 47 pontos – Não in-
formou o time

4º - Elizangêla Cândido Andrade 
(BNB/Passaré) – 47 pontos – Ceará

5º - Gilson Alves Borges (CEF/
Jurema) – 46 pontos – Ceará

6º - Cícero Ernandes de Oliveira 
(BB/Novo Oriente) – 46 pontos – Fer-
roviário

7º - Anderson Gonçalves de Oli-
veira (CEF/Messejana) – 46 pontos 
– Fortaleza 

8º - Cícero Lima de Albuquerque 
(BNB Passaré) – 45 pontos – Ceará 

9º - Davi Silva Tavares (BB Terra 
da Luz) – 45 pontos – Ceará 

10º - Francisco Antonio Gomes 
dos Santos (BB/Acaraú) – 44 pontos 
– Fortaleza 
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SINDICATO INDICA APROVAÇÃO DO 
ACORDO DA COVID-19 COM O BB EM 

ASSEMBLEIA NO DIA 10/3

O Comando Nacional 
dos Bancários se 
reuniu dia 2/3 com 

o Banco do Brasil para 
negociar a renovação do 
Acordo Coletivo de Traba-
lho Emergencial (Pandemia 
Covid-19), que prevê o não 
descomissionamento por 
desempenho enquanto du-
rar a pandemia; anistia de 
10% do saldo total de horas 
negativas a compensar e 
prazo de compensação de 
horas negativas de 18 me-
ses. O acordo em vigência 
venceria no último dia de 
2020, mas foi estendido 
por conta da uma liminar do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), que prorrogou o Es-
tado de Pandemia. Os funcionários 
do banco cobraram e o Comando 
negociou com o BB a prorrogação 
do acordo e indica a aprovação nas 
assembleias que serão realizadas 
em todo o país.

“O acordo continua em validade 
até o final da pandemia. Apenas 
a cláusula com relação ao banco 
de horas precisava ser renovada. 
Conseguimos a prorrogação, que, 
se aprovado nas assembleias, 
também terá validade até o final 
da pandemia”, explicou a presi-
denta da Contraf-CUT, Juvandia 
Moreira, que é uma das coorde-
nadoras do Comando Nacional dos 
Bancários.

ASSEMBLEIA – As assembleias 
serão realizadas na quarta-feira, 
10/3, das 8h às 20h, de forma vir-
tual, pela internet, para se evitar 
aglomerações devido à pandemia 
de Covid-19 (https://bancarios.
votabem.com.br/). “A renovação 

do acordo é importante, uma vez 
que o governo não consegue tomar 
medidas que possibilitem a con-
tenção da pandemia e muitos fun-
cionários podem ser prejudicados 
se o acordo não for aprovado nas 
assembleias”, afi rmou o coordena-
dor da Comissão de Empresa dos 
Funcionários do Banco do Brasil 
(CEBB), João Fukunaga.

O banco informou que existem 
3.500 funcionários com horas a 
compensar neste acordo. Dentre 
eles, 2.600 têm mais de 200 horas 
a compensar.

O coordenador da CEBB res-
saltou, também, a conquista 
da reafirmação da cláusula que 
proíbe o descomissionamento 
por desempenho. “Isso evita o 
acirramento na cobrança pelo 
cumprimento de metas e garante 
que não haverá perda de renda 
por descomissionamento pelo 
não cumprimento das mesmas”, 
concluiu Fukunaga.

O Sindicato dos Trabalhadores em Empre-
sas do Ramo Financeiro no Estado do Ceará 
– SINTRAFI-CE, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 07.340.953/0001-48, Registro sindical 
MTIC nº 208.327-59 por seu presidente abai-
xo assinado, convoca todos os empregados 
bancários, associados ou não, que prestam 
serviços no Banco do Brasil S/A, na base ter-
ritorial deste sindicato, para participarem da 
assembleia extraordinária específi ca que se 
realizará de forma remota/virtual durante o 
período das 08:00 horas às 20:00 horas do 
dia 10 de março de 2021, na forma dispos-
ta no site bancariosce.org.br onde estarão 
disponíveis todas as informações necessá-
rias para a deliberação acerca da aprovação 
do Acordo Coletivo de Trabalho Emergencial 
(Pandemia COVID-19), com vigência de dois 
anos a contar da data de sua assinatura, a 
ser celebrado com o Banco do Brasil S/A.

Fortaleza, 04 de março de 2021.

Carlos Eduardo Bezerra Marques
Presidente

EDITAL ASSEMBLEIA 
EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA
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REPRESENTANTES DOS 
EMPREGADOS DA CAIXA 

QUESTIONAM BANCO SOBRE A PLR

Diante de uma conjuntura política 
adversa aos trabalhadores e 
especifi camente aos empre-

gados da Caixa, na qual até mesmo 
a PLR Social estava ameaçada, que 
só foi mantida pela mobilização dos 
bancários e pela atuação dos seus re-
presentantes em mesa de negociação, 
a direção do banco público, sob ordens 
do governo Bolsonaro, tenta impor um 
teto de três remunerações base para 
o pagamento da PLR no banco público.

O presidente do banco, Pedro Gui-
marães, cumprindo ordens do governo 
federal, mostra sua intenção de reduzir 
o reconhecimento pelo trabalho dos 
empregados do banco público atacando 
seus direitos, que foram conquistados 
na luta.

O lucro da Caixa em 2020 ainda 
não foi divulgado. Portanto, não há 
como saber qual o impacto da limita-
ção de três remunerações na PLR dos 
empregados, sobretudo nos menores 
salários. Porém, de qualquer forma, já 
na Campanha dos Bancários 2020 – na 
qual nossos direitos foram atacados 

de muitas formas, e tivemos impor-
tantes vitórias como, por exemplo, a 
manutenção da PLR Social – já esta-
va clara a intenção do presidente do 
banco, Pedro Guimarães, que cumpre 
ordens do governo Bolsonaro, de redu-
zir o reconhecimento dos empregados 
da Caixa, cujo trabalho é fundamental 
para o país, que, durante a pandemia, 
foram responsáveis por pagar o auxílio-
emergencial para milhões de brasileiros 
e também por construir o resultado 
da Caixa. 

A Caixa tem até o dia 31 de março 
para realizar o pagamento da PLR e PLR 
Social, mas o Sindicato já reivindicou 
a antecipação do crédito ao banco.

É importante destacar que a PLR 
para os empregados da Caixa começou 
a ser paga em 2004 e a PLR Social, 
em 2010 – tudo fruto da luta dos tra-
balhadores. Antes de 2004, a Caixa 
pagava a PRX, elegível para só algumas 
funções e vinculada a metas. Portanto, 
a PLR e a PLR Social não são conquistas 
dos empregados, mobilizados em suas 
entidades representativas.

APÓS COBRANÇAS 
DOS EMPREGADOS, 
CAIXA ANUNCIA 
REDUÇÃO DE METAS 

A Caixa divulgou no início da 
semana passada o resultado das 
frequentes cobranças da Comissão 
Executiva dos Empregados (CEE/Caixa) 
e das entidades representativas. O 
vice-presidente de Rede de Varejo 
(Vired), Paulo Henrique Ângelo Souza, 
em live realizada dia 1º/3, anunciou 
a redução das metas atribuídas às 
agências, dotação orçamentária 
para pagamento de horas extras e o 
reforço nas medidas de prevenção à 
Covid-19.

A redução das metas é demanda 
frequente entre os empregados, após 
reiterados aumentos nos objetivos 
do Conquiste. Muitos têm relatado 
sobrecarga de trabalho e adoecimento 
em decorrência das metas desumanas 
aplicadas pela Caixa.

A coordenadora da CEE/Caixa, 
Fabiana Uehara Proscholdt, classifi cou 
como um avanço a medida tomada pela 
Caixa e fez ressalvas. “Num momento 
que o foco tem que ser o atendimento 
à população com segurança sanitária, 
é surreal colocar metas desumanas. 
E o assédio para cumprimento 
dessas metas só adoecem ainda 
mais o colega.  Houve avanços, mas 
precisamos que os colegas sejam 
de fato valorizados e respeitados”, 
afi rmou.

Além das metas de itens que 
compõem o Conquiste, também foi 
debatido as mudanças em processos, 
aumento na dotação orçamentária 
de horas extras e o reforço nas 
orientações de proteção à Covid-19. 



   Tribuna
Bancária8 |  EDIÇÃO 1655  |  8 A 13 DE MARÇO DE 2021  |

SANTANDER ASSINA ACORDO 
DE TELETRABALHO NA 

ESPANHA, MAS RECUSA-SE A 
NEGOCIAR NO BRASIL

Os bancários da Espanha recém 
conquistaram um acordo, válido 
nacionalmente, com garantias 

para a manutenção dos empregos e que 
assegura uma série de direitos para 
os trabalhadores em regime de home 
offi ce. O acordo é assinado por vários 
bancos que atuam no país, entre eles 
o Santander. O mesmo banco que, no 
Brasil, promove demissões em massa 
em plena pandemia e recusa-se a ne-
gociar com o movimento sindical um 
acordo de trabalho coletivo prevendo 
direitos para os funcionários em tra-
balho remoto (teletrabalho).

Esse é mais um exemplo do des-
respeito com que o Santander trata 
o Brasil e os brasileiros. Aqui, no país 
onde o grupo espanhol mais lucra (o 
Brasil responde por 30% do lucro glo-
bal), o banco extinguiu 3.220 postos de 
trabalho no ano passado, sendo 2.593 
entre abril e dezembro, justamente no 
período em que a pandemia crescia no 
país. E isso mesmo após o banco ter 
assumido o compromisso público de 
não demitir enquanto durasse a crise 
sanitária. Além disso, dos três maiores 
bancos privados que atuam no país, o 
Santander é o único que não fechou 
acordo coletivo para regulamentar o 
teletrabalho.

Itaú e Bradesco fecharam acordos, 
negociados com o movimento sindical 
bancário, que preveem fornecimento 
de equipamentos, ajuda de custos e 
respeito à jornada de trabalho no home 

offi ce. Mas o Santander está fazendo 
acordos individuais, diretamente com 
os funcionários, sem a intermediação 
e o apoio dos sindicatos, e que resul-
tam em prejuízos aos trabalhadores. 
Numa clara atitude antitrabalhista e 
antissindical.

ACORDO NA ESPANHA – O acordo 
nacional fi rmado na Espanha prevê, 
entre outras medidas, a manutenção 
dos empregos bancários, inclusive em 
casos de reestruturação da empresa. 
Prevê também a abertura de canais de 
negociação com os representantes dos 
trabalhadores em diversas situações. 
No que diz respeito aos direitos dos 
trabalhadores à distância, o acordo 
espanhol estabelece isonomia de direi-
tos entre trabalhadores presenciais e 
os que estão em regime de trabalho 
remoto. Prevê o respeito à jornada 
de trabalho e o direito à desconexão 
para quem está em home offi ce. E 
ainda, prevê que o trabalho remoto 
é voluntário, ou seja, não pode ser 
imposto pela empresa. Garante tam-
bém canais de comunicação entre os 
bancários em trabalho remoto e suas 
entidades representativas, e ainda o 
acompanhamento e participação dos 
sindicatos. 

A representação dos funcionários 
do Santander no Brasil continua rei-
vindicando que o banco abra um canal 
de negociação para regulamentar o 
teletrabalho e que pare de demitir.

O Santander implementou um canal 
de atendimento às mulheres vítimas 
de violência de gênero. O serviço é uma 
conquista da categoria assegurada na 
CCT dos bancários de 2020 e agora 
foi fi nalmente colocado em prática pelo 
banco espanhol.

Através do canal, o Santander 
oferecerá ajuda psicológica para além 
da cobertura do convênio médico 
para a vítima e sua família, além de 
assistência jurídica e fi nanceira, caso 
seja necessário. O banco também 
auxiliará no encaminhamento à 
delegacia da mulher e na transferência 
de local de trabalho e residência. O 
atendimento é sigiloso e poderá ser 
feito através do Pape, pelo telefone 
0800 723 44 72, disponível 24h.

Essa é uma importante conquista 
das funcionárias do Santander. Esse 
não é um problema exclusivo da vítima, 
mas de toda a sociedade. O Brasil é 
o quinto país com maior número de 
casos de feminicídio, e a categoria 
bancária sai na frente e estabelece um 
novo marco civilizatório na negociação 
coletiva. 

A representação dos empregados 
destaca que ainda cabem melhorias 
no atendimento realizado pelo banco, 
como dar treinamento aos gestores 
para identifi car e saber lidar com 
funcionárias que são vítimas desta 
situação. Mas o mais importante é que 
estão em andamento o desenvolvimento 
e as melhorias do canal.

“É muito importante que 
as bancárias usem esse 

benefício para que ele possa 
ser aprimorado, pois trata-
se de um benefício recém 

conquistado no acordo 
coletivo 2020”

Eugênio Silva, secretário 
de Saúde do Sindicato

APÓS NEGOCIAÇÃO, 
SANTANDER CRIA 
CANAL DE DENÚNCIA DE 
VIOLÊNCIA DE GÊNERO
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MARÇO DAS MULHERES 
FAÇA SEU COMENTÁRIO SOBRE O 
TEMA DA SEMANA E CONCORRA 

A UM FONE BLUETOOTH

O segundo vídeo da programação do Mês 
de março, pelo Dia Internacional das 
Mulheres, já está no site do Sindicato 

(www.bancariosce.org.br). É mais uma chance de 
participar e concorrer ao sorteio semanal, durante o 
período do 01 até 31 de março de 2021 (consulte 
o regulamento no nosso site).

O tema dessa segunda semana: Violência 
Contra às Mulheres e Combate ao Racismo, será 
abordado por Martír Silva, coordenadora especial 
de Promoção de Políticas Públicas da Igualdade 
Racial do Estado do Ceará. Martír é advogada, 
professora, militante feminista e antirracista, e 
fala sobre a necessidade urgente de mobilização 
social para o enfrentamento à violência contra às 
mulheres e o combate ao racismo estrutural, his-
toricamente sofrido por negras e negros. Os índi-
ces atuais demonstram como o recrudescimento 
do racismo, do conservadorismo e do machismo 
são elementos que impactam negativamente 
na vida das mulheres e, consequentemente, da 
sociedade como um todo. 

A nossa luta é pelo direito à vida, pela igual-
dade de oportunidades, por justiça e bem estar 
social, também para mulheres. Nunca é demais 
ressaltar que o combate à violência e ao racismo 
deve ser feito por todos, pois uma sociedade ver-
dadeiramente democrática é uma tarefa coletiva 
de todo o povo brasileiro.

Um Brasil decente, é um Brasil sem discrimi-
nação, sem preconceito e sem racismo.

O que você, bancária, pensa sobre esse tema? 
E você bancário?  Registre sua opinião nos co-
mentários e concorra a um fone bluetooth.

SORTEIOS – Em virtude do decreto de lockdown 
em Fortaleza até o próximo dia 18/3, os sorteios 
relativos ao Março das Mulheres foram adiados. 
Assim que voltarmos à normalidade, realizaremos 
os sorteios correspondentes de cada semana. 

Continue participando! Essa é nossa forma de 
debater com segurança e você ainda concorre a 
prêmios!
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Tabela do IR
Com a decisão de Bolsonaro de, mais uma 

vez, não cumprir a promessa de campanha de 
corrigir a tabela do Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF), mais de 10,5 milhões de bra-
sileiros serão obrigados a pagar Imposto de 

Renda este ano, inclusive os que ganham me-
nos de R$ 2 mil por mês de salário – R$ 900 
a mais do que o salário mínimo. A isenção do 
tributo continua valendo apenas para quem 
ganha até R$ 1.903,98 por mês. De acordo 
com os técnicos do Sindifi sco, quem ganha 

menos é proporcionalmente mais prejudicado 
do que quem ganha mais. Um trabalhador 

com salário de R$ 5.000, por exemplo, paga 
R$ 505,64 de imposto por mês, 545% a mais 

do que deveria.

Extrema pobreza 
Segundo dados projetados pela FGV, 
em 2019, antes da pandemia, 10,97% 

da população recebia menos de R$ 246 
por mês. Com o pagamento do auxílio, 
esse número caiu para 4,52%. Agora, 
em fevereiro de 2021, com o fi m do 
benefício, está ainda maior: 12,83%. 

Segundo números projetados pela FGV, 
entre ago/2020 e fev/2021, cerca de 
17,7 milhões de pessoas voltaram à 

pobreza. Em agosto, a população pobre 
era cerca de 9,5 milhões: 4,52% do total 
de brasileiros, 210 milhões. Em feverei-

ro, passou para 27,2 milhões. 

SINDICATO MANTERÁ
ATENDIMENTO REMOTO DURANTE 

O LOCKDOWN EM FORTALEZA

PIB em queda
O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil despen-
cou 4,1% em 2020 em comparação a 2019 – foi 

o maior recuo da série histórica do IBGE, iniciada 
em 1996. O consumo das famílias teve o menor 

resultado da série histórica (-5,5%) em 2020, ano 
marcado pelos recordes de desemprego, infl ação 
alta, quarentena, além da falta de propostas do 
governo Bolsonaro para aquecer a economia. O 
governo Bolsonaro já havia apresentado o cha-
mado “pibinho” no primeiro ano, com resultado 

revisado de 1,4%. Com uma economia que nunca 
deslanchou, quadro agravado pela pandemia, 
veio a retração de 2020. O melhor resultado 

da recente série histórica foi em 2010: 7,5% de 
crescimento.

DENÚNCIAS: Envie sua denúncia para o e-mail bancariosce@
bancariosce.org.br.

DEPARTAMENTO JURÍDICO – atendimento através do e-
mail juridico@bancariosce.org.br.

FILIAÇÕES, DESFILIAÇÕES, RECADASTRAMENTOS, CON-
VÊNIOS, EMISSÃO DE DECLARAÇÕES, PLANO DE SAÚDE 
UNIMED/MESTRADO EM ECONOMIA – atendimento pelo e-mail 
cpd@bancariosce.org.br.

SECRETARIA DE SAÚDE – Através do e-mail bancariosce@
bancariosce.org.br.

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER – todos os campeo-
natos reunindo bancários estão suspensos.

COMISSÕES DE CONCILIAÇÃO (CCV/CCP – CAIXA E BB) 
– Atendimento pelo e-mail conciliacao@bancariosce.org.br.

COMISSÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB 
(CNFBNB) – Atendimento pelo e-mail cnfdobnb@gmail.com.

SECRETARIA DE IMPRENSA – A Tribuna Bancária conti-
nuará sendo disponibilizada apenas no site do Sindicato/redes 

sociais e através de e-mail para os bancários cadastrados no 
nosso banco de dados. Para se cadastrar acesse a aba “Receba 
nossos informes” no alto da página do Sindicato. Em caso de 
dúvidas ou demandas, entre em contato pelo e-mail imprensa@
bancariosce.org.br.

Se preferir, a categoria bancária pode ainda acessar as 
nossas redes sociais para informações e dúvidas: Instagram (@
bancariosdoceara), Twitter (@bancariosce), Facebook (seebce), 
whatsapp (85 99129 5101), além do nosso site.

O Sindicato dos Bancários do Ceará informa a toda a categoria que, devido ao decreto 
estadual nº 33.965, de 4 de março de 2021, estará com seu funcionamento suspenso 
até o próximo dia 18/3, e todo o atendimento será realizado de forma remota. Confi ra:


