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MESMO NA PANDEMIA, BANCOS 
ACUMULAM LUCRO DE R$ 79 BILHÕES 

E ELIMINAM 13 MIL EMPREGOS

1º de Maio: Semana do Trabalhador traz 
programação virtual para debater temas 
importantes com segurança sanitária (pág. 6)

Empregados da Caixa aprovam estado de 
greve contra desmonte e pela valorização 

dos bancários (pág. 4)

Os números fazem parte de um levantamento do Dieese, que aponta ainda o fechamento 
de 1.400 agências em um ano (pág. 3)
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1º DE MAIO EM DEFESA DA 
VIDA E DO EMPREGO DECENTE
No próximo dia 1° de Maio, Dia Internacional dos Trabalhadores, as centrais sindicais 

(CUT CTB Força Sindical, UGT, CSB, Intersindical, Pública, NCST e CGTB) estarão 
unidas mais uma vez em torno de pautas urgentes para a classe trabalhadora, 

como a defesa e o respeito à vida, auxílio emergencial digno e emprego decente.
A união das centrais em torno de um só objetivo é o que os trabalhadores mais 

precisam neste momento em que Bolsonaro pratica um verdadeiro genocídio contra 
a população brasileira. Ao contrário do que sempre fez o presidente, o movimento 
sindical se une para defender os trabalhadores. Queremos fazer o contrário do que 
Bolsonaro faz, já que ele nunca conseguiu, e nem se interessou, em unifi car o Brasil 
para combater a pandemia.

Ao contrário, negligenciou a doença, deu mau exemplo causando aglomerações, 
não usou máscara, desdenhou da pandemia, estimulou o uso de medicamentos sem 
comprovação científi ca, além de brigar o tempo inteiro com governadores e prefeitos 
para defender seus interesses políticos para 2022.

A pauta construída pelas centrais inclui a defesa e o respeito à vida, pagamento 
de auxílio emergencial digno até o fi m da pandemia, vacinação em massa para toda a população, geração de 
emprego e renda, a defesa das empresas públicas e a luta contra a reforma Administrativa, proposta de 
Bolsonaro que destruirá os serviços públicos.

Mesmo após mais de um ano de pandemia, o governo federal ainda não apresentou uma política compe-
tente para retomar a economia, gerar mais empregos e proteger os trabalhadores, nem tampouco criou 
um comando nacional efetivo de combate ao novo coronavírus.

Em decorrência da pandemia, pelo segundo ano seguido, o 1º de Maio Unitário das centrais sindicais 
será virtual e terá a presença de todos os presidentes das entidades, além de artistas, intelectuais e li-
deranças religiosas e políticas em uma live, que será transmitida, a partir das 14h, pela TVT e pelas redes 
sociais do movimento sindical.

A live do 1° de Maio tem previsão de 3h de duração com mensagens dos presidentes das nove centrais. 
Participam os ex-presidentes da República Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Fernando Henrique 
Cardoso, além de parlamentares e lideranças partidárias e de movimentos sociais, de entidades sindicais 
internacionais e representantes de diferentes religiões. O tema deste ano será Vida, Democracia, Empre-
go, Vacina Para Todos. Entre as atrações estão artistas como Elza Soares, Chico César, Tereza Cristina, 
Delacruz, Johnny Hooker, Marcelo Jeneci, Odair José, Aíla, Bia Ferreira e Doralyce, Fábio Assunção, Osmar 
Prado e outros. O ato das centrais terá como objetivo principal defender a vida, a democracia, e o direito 
ao trabalho. E para que cesse o genocídio de nossos trabalhadores.

Para que todo esse esforço seja válido efetivamente, é preciso que os trabalhadores se engajem e parti-
cipem do 1º de Maio, protestando junto com as centrais pelos seus direitos. Para que os trabalhadores do 
Brasil voltem a ter emprego decente e respeito à saúde e à vida, Bolsonaro tem que ser afastado do poder.

Só temos um caminho que é eliminar o principal vírus causador de toda essa tragédia pela qual passa o 
Brasil. A palavra de ordem é Fora Bolsonaro. #EstaremosNessaLutaComVocê!
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BANCOS LUCRAM R$ 79 BI, DEMITEM 
13 MIL E FECHAM 1.400 AGÊNCIAS 

DURANTE A PANDEMIA

Os cinco principais bancos bra-
sileiros tiveram queda média 
de 25,2% em 2020, o ano da 

pandemia, em relação ao anterior, 
mas ainda assim conseguiram lucro 
de R$ 79,3 bilhões. Ao mesmo tem-
po, fecharam agências (quase 1.400, 
com destaque para o Bradesco) e 
eliminaram perto de 13 mil postos de 
trabalho. Isso “em um ano de crise 
sanitária, econômica e social”, observa 
o Dieese, que divulgou levantamento 
sobre o setor.

“Os bancos já estavam em um pro-
cesso intenso de reestruturação com 
grande volume de investimentos em 
tecnologias da informação, tendo como 
objetivo a melhoria de seus índices de 
efi ciência e a expansão dos negócios 
com menores custos”, observa o 
Dieese, e com a pandemia esse pro-
cesso se aprofundou. “Os balanços 
divulgados mostraram o crescimento 
signifi cativo das transações fi nanceiras 
pelos canais digitais – transferências, 
operações de crédito e investimentos –, 
bem como a abertura de grande número 
de contas de clientes 100% digitais”.

HOME OFFICE – O instituto lembra 
ainda que milhares de profi ssionais do 
setor foram direcionados ao teletra-
balho, ou home offi ce, o que ajudou os 
bancos a reduzir custos de operação 
e levou ao fechamento de agências e 
escritórios. “Esse processo foi acom-
panhado da extinção de quase 13 mil 
postos de trabalho, somente em 2020, 
em plena crise sanitária e econômica, 
à revelia do compromisso dos bancos 
de não realização de dispensas, for-
malizado em acordo de abril de 2020, 
entre os bancos e o Comando Nacional 
dos Bancários”, aponta o Dieese.

Com isso, o número de empregados 
no setor foi de 404.585, em 2019, 
para 391.711 no ano passado. Menos 
12.874 postos de trabalho, queda de 

3,2%. Entre os cinco, a exceção foi o 
Itaú Unibanco, com crescimento de 
2,7% (2.228 vagas), para um total 
de 83.919 funcionários. Segundo o 
Dieese parte desse saldo refere-se a 
contratações para a área de TI (tecno-
logia da informação), além de pessoal 
da Zup, adquirida pelo Itaú.

EMPREGOS E AGÊNCIAS – O Bra-
desco cortou 7.754 vagas, retração 
de 8%, e fechou 2020 com 89.575 
trabalhadores. Já o Santander eliminou 
3.220 (-6,7%) e fi cou com 44.599. 
Entre os públicos, foram menos 2.611 
na Caixa (-3,1%) e 1.517 (-1,6%) no 
Banco do Brasil. Com isso, a Caixa fi cou 
com 81.945 e o BB, com 91.673. O 
Dieese usa como fontes as demons-
trações fi nanceiras dos bancos.

Os cortes podem continuar: o BB já 
anunciou “ajustes” neste ano, enquan-
to o governo insiste na privatização da 
Caixa. O Dieese destaca a importância 
da área pública para a economia, ainda 
mais em tempos de pandemia. A Caixa, 
por exemplo, pagou auxílio emergencial 
a 60 milhões de pessoas pelo país. 

“Esses bancos públicos possuem maior 
capilaridade e não se concentram, so-
mente, nos grandes centros urbanos, 
como a maioria dos bancos privados.”

De 1.364 agências fechadas em 
2020, apenas o Bradesco respondeu 
por 1.083, quase um quarto do total 
em relação ao ano anterior. BB e Caixa 
fi caram estáveis, enquanto o Santan-
der fechou 175 e o Itaú, 117. O total 
foi para 16.329 agências no país.

Se for considerado o período de 
2012 a 2020, esses cinco bancos 
fecharam 63.077 postos de traba-
lho, o que corresponde a um corte de 
13,9%. O BB cortou 22.489 (-19,7%) 
e a Caixa, 10.981 (-11,8%). Assim, 
os dois bancos públicos responderam 
por mais da metade (53,1%) dos em-
pregos eliminados. No setor privado, 
o Bradesco cortou 13.810 (-13,4%), 
o Santander fechou 9.393 (-17,4%) e 
o Itaú Unibanco, 6.384 (-7,1%).

O total de ativos das cinco institui-
ções somou R$ 7,9 trilhões em 31 de 
dezembro, aumento médio de 17,1% 
ante 2019. Valor superior ao do PIB 
nacional – de R$ 7,4 trilhões em 2020. 
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Em resposta ao 
questionamento feito 
pela Comissão Execu-
tiva de Empregados 
(CEE/Caixa) sobre o 
pagamento dos del-
tas (promoção por 
progressão na car-
reira) da promoção 
por mérito de 2020, 
a Vice-presidência de 
Pessoas (Vipes) informou que o pagamento será feito até o 
dia 30 de abril. “Sé algo que já era previsível, por que gerar 
essa ansiedade entre os colegas? Muito estranho. Esta-
mos acompanhando para exigir o que foi negociado”, alerta 
a coordenadora da CEE/Caixa, Fabiana Uehara Proscholdt.

Após um longo debate, que durou meses, entre a Comissão 
Paritária da Promoção por Mérito, com representantes dos 
empregados e da Caixa, houve um consenso de distribuição 
linear de um delta para todos os empregados Caixa que não 
possuem impedimentos em 2020 previstos no RH 176.

Anteriormente, a Caixa havia proposto a implementa-
ção da Gestão de Desempenho de Pessoas (GDP) como 
critério absoluto para avaliação da Promoção por Mérito 
referente ao ano de 2020. Depois de quatro propostas, 
os representantes dos empregados conseguiram fazer a 
Caixa ceder em alguns pontos e o delta será distribuído a 
todos os empregados que não possuem os impedimentos a 
seguir. Vale ressaltar ainda que o delta não é retroativo. Os 
representantes dos empregados na Comissão já pediram à 
Caixa uma reunião para iniciar os debates dos critérios da 
Promoção por Mérito referente à 2021.

CONFIRA COMO FICOU:
1º DELTA: distribuição de 1 delta linear para todos os 

elegíveis e que não possuem impedimentos em 2020, pre-
vistos no RH 176. Os empregados não devem apresentar 
as situações: menos de 180 dias de efetivo exercício; apli-
cação de penalidade de suspensão; censura ética; adver-
tência, tendo recebido outra nos últimos 5 anos; contrato 
de trabalho suspenso; contrato de trabalho extinto; faltas 
não justifi cadas.

2º DELTA: distribuído para os empregados Caixa, que 
estiverem enquadrados no resultado Excepcional, até o limite 
orçamentário. Em caso de empate, utiliza-se os critérios 
de desempate: maior nota no eixo Resultado; maior nota no 
eixo Estilo; maior nota no bloco Competências; maior nota 
no bloco Capacitações; maior tempo de Caixa; maior Idade.

Empregados da Caixa Econômica Federal decidiram, 
em assembleias virtuais realizadas na quinta-feira (22/4), 
decretar estado de greve e paralisar as atividades por 
24h na próxima terça-feira (27/4). A deliberação foi 
tomada em assembleias com votação eletrônica reali-
zadas por sindicatos de todo o país. No Ceará, 90,43% 
dos empregados aprovaram o estado de greve, 6,38% 
disseram Não e 3,19% se abstiveram.

“É justamente contra a tentativa de vender a Caixa 
a troco de bananas e contra o massacre pelo qual vem 
passando os empregados, que se arriscam e muitos 
dão suas próprias vidas para atender as pessoas que 
precisam receber o Auxílio Emergencial e outros tantos 
benefícios pagos pela Caixa que estamos decretando o 
estado de greve e vamos paralisar as atividades na pró-
xima terça-feira”, afi rma Fabiana Uehara, coordenadora 
da Comissão Executiva dos Empregados (CEE Caixa).

PRIVATIZAÇÃO E DESMONTE – Um dos motivos 
para a decisão tomada pelos empregados da Caixa nas 
assembleias é o que eles chamam de privatização fatia-
da, ou venda disfarçada do único banco 100% público 
do país. O mais novo alvo do governo Bolsonaro e de 
seu ministro Paulo Guedes é a Caixa Seguridade, que 
terá seu capital aberto na próxima quinta-feira (29/4). 
Os recursos obtidos com a venda da Caixa Seguridade 
serão devolvidos ao Tesouro Nacional, por meio dos 
Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida (IHCDs).

O outro motivo das paralisações é o assédio institu-
cional que existe na empresa e as metas desumanas. 
Os colegas são obrigados a trabalhar à exaustão sem 
serem valorizados. As condições de trabalho são pre-
cárias e as pessoas têm medo também por conta da 
pandemia. A Caixa, por pura liberalidade, simplesmente 
não pagou corretamente a PLR Social e sequer comu-
nicou o fato aos empregados. 

O estado de greve e a paralisação também foram 
defl agrados para cobrar melhores condições de tra-
balho e de atendimento à população, por meio de mais 
contratações, proteção contra a Covid-19 e vacinação 
prioritária para os empregados do banco.

APÓS PRESSÃO DE 
EMPREGADOS, PROMOÇÃO 

POR MÉRITO NA CAIXA 
SERÁ PAGA EM 30/4

EMPREGADOS APROVAM 
ESTADO DE GREVE NA CAIXA
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CONTRAF-CUT 
SOLICITA REUNIÃO 
COM PRESIDENTE 

DO BANCO DO 
BRASIL

A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro (Contraf-CUT) enviou dia 19/4 um ofício para 
o Banco do Brasil solicitando uma reunião com o novo 
presidente do banco, Fausto Ribeiro.

“Além de apresentar os principais assuntos de inte-
resse dos funcionários, queremos saber quais medidas 
da nova gestão podem afetar a categoria e a sociedade, 
como, por exemplo, eventuais reestruturações do ban-
co, abertura, ou fechamento de agências e possíveis 
mudanças do papel da instituição no cenário econômico 

PREVI FAMÍLIA FECHA 1º ANO COM 
1.700 PARTICIPANTES E ATIVOS DE R$ 50 MILHÕES
Lançado em março do ano pas-

sado, o Previ Família completou o 
primeiro ano com mais de 1.700 
participantes e patrimônio de R$ 50 
milhões, um desempenho surpreen-
dente alcançado em curto espaço 
de tempo e em meio à pandemia 
da Covid-19.

“Uma crise sanitária sem prece-
dentes como a que estamos vivendo 
traz consequências em tudo e, 
obviamente, também afetou o cres-
cimento do Previ Família. Ainda as-
sim, o desempenho superou nossas 
expectativas. As pessoas confi aram na 
Previ, mesmo vivendo momentos tão 
difíceis”, comemora Wagner Nascimen-
to, diretor eleito de Seguridade, em 
depoimento à última edição da “Revista 
da Previdência Complementar”.

Editada pela Abrapp (Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar), a 

e social do país”, explicou o coordenador da Comissão 
de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil (CEBB), 
João Fukunaga.

“Nossa intenção é deixar claro que entendemos que 
o banco desempenha papel de destaque na economia 
do país e que vamos defendê-lo sempre. Da mesma 
forma como defendemos os direitos dos trabalhado-
res”, completou.

Fukunaga informou ainda que, assim que obtiver res-
posta da solicitação, a categoria será informada.

publicação bimensal de março/abril 
traz na capa (https://bit.ly/3ndOAc4) 
reportagem sobre os planos família de 
previdência complementar. Já são 30 
no total, com 27 mil participantes e 
ativos de R$ 206 milhões. O que sig-
nifi ca que o Previ Família representa 
um quarto do total. 

O Previ Família é dirigido aos familia-

res consanguíneos de até 3º grau e 
também aos parentes por afi nidade 
até 2º grau dos funcionários do 
Banco do Brasil (maridos/esposas, 
bisavós, avós, pais, fi lhos, netos, 
tios, sobrinhos, sogros, cunhados 
e enteados).

Mas quem já é associado do 
Plano 1 ou do Previ Futuro também 
pode aderir ao Previ Família, o que é 
mais uma opção de investimento e 
de complementação de renda, com 
grande liquidez.

O Previ Família pode ser con-
tratado pelos sites da Previ www.
previ.com.br ou www.previfamilia.com.
br diretamente, ou pelo App Previ. É 
necessário, para a inscrição, que o 
proponente informe a matrícula e o 
CPF do associado da Previ, além do 
grau de parentesco. A indicação não 
cria compromisso do associado com 
as obrigações do Previ Família.
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CUT ORGANIZA 
“SEMANA DO TRABALHADOR”
DE 26 DE ABRIL A 1° DE MAIO

A semana que antecede o 
1° de Maio, Dia Interna-
cional do Trabalhadores, 

será marcada por uma série 
de atividades promovidas pela 
CUT, estaduais e confede-
rações fi liadas. De 26 a 30 
de abril, todo dia, um tema 
diferente será destacado na 
celebração da data, que este 
ano, terá caráter de denúncia 
sobre a tragédia vivida pela 
classe trabalhadora e toda a 
sociedade brasileira, vítimas 
da pandemia descontrolada, 
das altas taxas de desempre-
go, da escalada da infl ação e da 
falta de comando do governo 
genocida de Bolsonaro para 
combater o novo coronavírus 
e criar programas efetivos de 
geração de emprego e ren-
da. Os eventos serão todos 
virtuais em decorrência da 
pandemia.

O momento não é de co-
memoração e sim de luta. 
Em outros anos, em especial 
antes do golpe de 2016, que 
iniciou a destruição das políti-
cas públicas e sociais criadas 
e implementadas nos governos 
de Lula e Dilma, a data era 
celebrada com milhares de 
pessoas que, ao mesmo tempo 
em que levavam suas pautas 
às ruas, também celebravam 
as vitórias conquistadas com 
suas lutas. Usaremos nos-
sa voz nos canais possíveis 
atualmente, que são as redes 
sociais, por meio de atividades 
virtuais, de lives. Onde for pos-
sível, faremos ecoar o nosso 
grito de ‘Fora, Bolsonaro’.

• DIA 26/4: SOLIDARIEDADE EM TEMPOS DE PANDEMIA
 Atividades e live destacarão ações de entidades em prol das populações mais 

impactadas economicamente pela pandemia.
• DIA 27/4: TRABALHO DOMÉSTICO (DIA NACIONAL DA EMPREGADA DO-

MÉSTICA)
 A categoria das trabalhadoras domésticas sofreu grande impacto com a pan-

demia que trouxe desemprego e aumentou a desproteção social.
• DIA 28/4: SAÚDE (DIA MUNDIAL DA SEGURANÇA E DA SAÚDE NO TRA-

BALHO)
 Neste dia, a vacinação, a importância do SUS e a política desastrosa do governo 

Bolsonaro no enfrentamento à Covid-19, serão temas das atividades e debates.
• DIA 29/4: A CLASSE TRABALHADORA SOMOS TODOS NÓS
 Serão destacados e debatidos os impactos da pandemia na vida das mulheres, 

da população negra, de jovens, da população LGBTQIA+, envolvendo políticas 
públicas de proteção, preconceito, discriminação e desigualdade.

• DIA 30/4: O LEGADO DA LAVA JATO NA ECONOMIA BRASILEIRA
 O tema escolhido será de denúncia sobre os impactos da operação. Os ata-

ques e destruição de empresas estatais e o desemprego são algumas das 
consequências da Lava Jato.

• 1º DE MAIO PELA VIDA: DEMOCRACIA, EMPREGO E VACINA PARA TODOS
 O 1º de Maio Unitário das centrais terá a presença de todos os presidentes das 

entidades, além de artistas, intelectuais e lideranças religiosas e políticas em 
uma live, que será transmitida, a partir das 14h, pela TVT e pelas redes sociais 
do movimento sindical.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO TRABALHADOR
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SINDICATO VAI AO MONTESE
COBRAR INCLUSÃO DOS 

BANCÁRIOS NO PLANO DE 
VACINAÇÃO

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
fez nova manifestação na quinta-feira, 
dia 22/4, em defesa da inclusão da 
categoria bancária no Plano Nacional 
de Vacinação contra a Covid-19. A 
entidade colocou faixas em frente às 
principais agências bancárias do cor-
redor fi nanceiro do Montese cobrando 
a vacinação já para os bancários.

O Comando Nacional dos Bancários 
vem realizando atividades, encaminhan-
do ofícios ao Ministério da Saúde e 
acionando parlamentares, solicitando 
a inclusão da categoria bancária entre 
as prioritárias no plano de vacinação. 
O Sindicato dos Bancários também 
já acionou o governo do Estado, a 
Secretaria de Saúde e a Assembleia 
Legislativa, no mesmo sentido.

A atividade bancária é considera-

VACINAÇÃO 
PRIORITÁRIA PARA 

BANCÁRIOS
GANHA APOIO DE 
PARLAMENTARES
A apreciação das sete emendas 

de parlamentares de diferentes 
partidos que incluem os bancários 
entre as categorias prioritárias no 
Programa Nacional de Imunização 
(PNI) depende da votação do tex-
to principal da MP 1039/21, que 
recriou o auxílio emergencial e foi 
editada dia 18/3.

Na semana passada, após diver-
gências na Câmara dos Deputados, 
a votação do PL foi adiada. O texto 
original do projeto, de autoria do 
deputado Vicentinho Júnior (PL-TO) 
e outros, inclui nos grupos prioritá-
rios os caminhoneiros autônomos 
e profi ssionais do transporte de 
cargas e mercadorias. Já o texto-
base da relatora também prioriza 
os trabalhadores de transporte 
coletivo rodoviário e metroviário 
de passageiros; as pessoas com 
doenças crônicas e que tiveram 
embolia pulmonar; e os agentes de 
segurança pública e privada, desde 
que estejam comprovadamente em 
atividade externa.

Além das emendas à MP do 
auxílio emergencial, destaques 
ao PL 1011/20 buscam também 
incluir os bancários da Caixa na 
lista prioritária de vacinação con-
tra a Covid-19. Os parlamentares 
defendem que os empregados da 
Caixa Econômica Federal sejam 
priorizados nas ações de imuniza-
ção, considerando a probabilidade 
de aumento de fl uxo e risco de 
contágio nas agências e o agrava-
mento da pandemia no país. Este 
ano, a previsão é que o auxílio seja 
pago a 46 milhões de benefi ciários.

A Contraf-CUT reivindica que 
todos os bancários estejam nesta 
lista, já que é uma categoria con-
siderada essencial. 

da essencial nos termos do Decreto 
n° 10.282 de 20 de março de 2020, 
alterado pelo Decreto n° 10.329 de 
28 de abril de 2020, que regulamenta 
a Lei n° 13.979 de 6 de fevereiro de 
2020 e tem por fi nalidade atender 
às demandas de todos os clientes, 
usuários dos serviços e de toda a 
sociedade, inclusive dos benefi ciários 
das políticas públicas vigentes, como 
o auxílio emergencial. Com vistas a 
garantir a segurança e a integridade 
destes profi ssionais que atuam na linha 
de frente do atendimento bancário, 
onde já se registram centenas de ca-
sos de contaminação, adoecimento e 
óbitos, a vacinação contra a Covid-19 
assume destacado papel para conti-
nuidade desse serviço essencial ao 
povo brasileiro.
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ASSEMBLEIA ELEGE DELEGADOS PARA O 
CONGRESSO ELEITORAL DA FETRAFI/NE

O Sindicato dos Bancários do Ceará convoca toda a 
categoria para uma assembleia geral extraordinária que 
acontece no próximo dia 3 de maio, a partir das 18h, para 
eleição de delegados ao Congresso Eleitoral da Fetrafi /
NE, que se realizará dias 4 e 5/6.

A assembleia acontece através da plataforma virtual 
Zoom. Para participar, faça sua inscrição através do link: 
https://us02web.zoom.us/j/81390704377?pwd=a1FKc
GhtTWxMSEo0WE1UVHB2VlVLQT09. 

Segue o edital ao lado.

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas 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 abaixo 
assinado, convoca todos os empregados em Estabeleci-
mentos Bancários dos Bancos Públicos e Privados, sócios 
e não sócios, da base territorial deste sindicato, para a 
Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 
03 de maio de 2021, às 18:00h, em  primeira convoca-
ção, e as 18:30h, em segunda convocação, através da 
plataforma virtual ZOOM, no endereço https://us02web.
zoom.us/j/81390704377?pwd=a1FKcGhtTWxMSEo0WE
1UVHB2VlVLQT09,  para  Eleição dos delegados para o 
Congresso Eleitoral da FETRAFI/NE  a ser realizado nos 
dias 04 e 05 de junho de 2021.  

Fortaleza, 26 de abril de 2021

Carlos Eduardo Bezerra Marques
Presidente

ACOMPANHE OS RESULTADOS DA PREVI
Prestar contas é um compro-

misso permanente da Previ com 
seus associados. Ao longo dos 
últimos anos, ao levar os eventos 
de apresentação do resultado por 
todo o Brasil, a Entidade buscou 
estar ainda mais próxima dos par-
ticipantes e reforçar um de seus 
principais valores corporativos, a 
transparência.

Com a pandemia de Covid-19, o 
formato dos eventos precisou ser 
adaptado. Agora, os resultados se-
rão apresentados mês a mês pela 
Diretoria da Previ no formato de live. 
A próxima, com resultado atualizado 
até janeiro, acontece em 28/4 e 
traz uma novidade: o atendimento 
remoto do Previ Itinerante. Para o 
Plano 1, a apresentação será das 
15h às 16h30. Para o Previ Futuro, 

das 18h às 19h30. Para acessar a live 
do seu plano, clique no link abaixo no 
dia e hora do evento:

APRESENTAÇÃO DO PLANO 1: 
https://bit.ly/3ezozA1.

APRESENTAÇÃO DO PREVI FU-
TURO: https://bit.ly/3nmdeaN. 

Para lembrar o associado, a Previ 
enviará também convites por e-mail. 
É importante manter seu cadastro 
atualizado e verifi car se as mensagens 
da Previ não estão sendo direcionadas 
para a caixa de spam. 

PREVI ITINERANTE REMOTO – 
Quem já participou de algum evento 
presencial de apresentação de re-
sultado conhece o Previ Itinerante, 
um atendimento especializado para 
tirar dúvidas e viabilizar adesões ou 
alterações nos planos. Para esse 

novo ciclo de apresentações, o 
Previ Itinerante também estará 
presente, agora de forma remota. 
Durante toda a semana do even-
to, ou seja, de 26 a 30/4, o Previ 
Itinerante abrirá sua agenda para 
atendimentos telefônicos. Para uma 
melhor organização, cada evento 
abrangerá uma região do país. Para 
a apresentação de abril, a região 
escolhida é a Nordeste. Os convites 
enviados aos participantes dessa 
região terão dois links: um para a 
apresentação e outro para a página 
de agendamento do Previ Itinerante. 
A página do agendamento separa os 
atendimentos por tema e indica a 
previsão de duração do atendimen-
to. No dia e horário agendados, o 
atendente entra em contato por 
telefone com o associado.



Exija a CAT em casos de 
Covid

A emissão da Comunicação de Acidente 
de Trabalho (CAT) em casos de Covid-19 é 
importante para que tanto os trabalhadores 
como suas famílias tenham garantidos os 

direitos de assistência pelo INSS como 
auxílio-doença, acidentário e aposenta-

doria por invalidez. É preciso relacionar a 
Covid-19 às condições de trabalho, como 
a falta de equipamentos e protocolos de 

segurança, disponibilidade de máscaras e 
álcool em gel e o distanciamento social su-
fi ciente nos locais onde for impossível fazer 
home offi ce e, em caso de contaminação, 
exigir que o empregador preencha a CAT.

FakeNews na Cúpula do Clima
Durante a Cúpula do Clima, na última semana, 

que reuniu 40 líderes mundiais, Bolsonaro disse 
que o Brasil está na” vanguarda do enfrentamen-
to do aquecimento global”; que é um dos países 

que menos polui, e que seu governo fortaleceu os 
recursos para fi scalização ambientais, entre outras 

inverdades. Há inúmeras denúncias de que o 
governo brasileiro não está, sequer, utilizando os R$ 
2,9 bilhões da verba do Fundo Amazônia. Enquanto 
isso, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, 
tem atuado de forma explícita a favor de madeirei-

ros investigados e multados pela Polícia Federal no 
mês passado. A denúncia é do ex-Superintendente 
da PF no Amazonas, Alexandre Saraiva, demitido 

do cargo um dia depois de enviar uma notícia-crime 
contra o ministro para o Supremo.

Proteção às grávidas
O Senado aprovou projeto de lei que trata 
do afastamento de gestantes em meio à 

pandemia. O projeto segue uma conquista 
da categoria, que já havia obtido na mesa 
de negociações que as bancárias grávidas 
fossem afastadas do trabalho presencial e 

fi cassem em home offi ce. O projeto aprovado 
é da deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC), 

que aprovou anteriormente a proposta na 
Câmara dos Deputados. O projeto determina 
que, enquanto durar a pandemia, a trabalha-
dora grávida deve fi car afastada do trabalho 
presencial, sem prejudicar sua remuneração. 

A gestante estará disponível para realizar 
trabalho remoto. O PL segue para a sanção de 

Bolsonaro.

SINDICATO ENTREGA PRÊMIOS 
DO MARÇO DAS MULHERES

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
realizou a entrega dos prêmios sor-
teados às bancárias que participaram 

da campanha Março das Mulheres.
Durante todo o mês de março, foram 

publicados vídeos sobre temas relativos às 
lutas das mulheres e quem mandou seu co-
mentário sobre o vídeo concorreu a prêmios. 
Foi a forma segura que encontramos para 
debater temas importantes, mesmo atra-
vessando uma pandemia sanitária.

Em decorrência da pandemia e dos de-
cretos estaduais que priorizam o distan-
ciamento social, realizamos a entrega dos 
prêmios através de agendamento com as 
sorteadas. A vencedora do sorteio relativo à 
quarta semana, Ana Paula da Silva Boriz, do 
BB de Coreaú, receberá seu prêmio tão logo 
retornarmos as nossas visitas ao interior.

As demais premiadas são todas lotadas 
na capital: Maria Valdecleide Magalhães Apo-
lonio, do Bradesco, recebeu um Kindle 8gb; 
Maria de Fátima Rocha Olivindo, da Caixa, um 
fone bluetooth; Verginia Aparecida Milanese, 
da Caixa, uma escova elétrica Polishop e 
Bernadeth de Lourdes Patrício, do Bradesco, 
um celular Motorola 128 Gb.

“Parabéns a todos as sorteadas e nosso 
muito obrigada a todas e todos que partici-
param”, agradeceu Francileuda Nascimento, 
secretária de Igualdade e Diversidade do 
Sindicato. 
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