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LUCRO DA CAIXA É INFLUENCIADO 
PELA VENDA DE ATIVOS

Bancários visitam região metropolitana e 
defendem inclusão da categoria no plano de 
vacinação (pág. 7)

Comissões de Empresa do Bradesco e 
do Itaú negociam com as direções dos bancos 

(págs. 5 e 6)

Entidades representativas dos empregados destacam a importância de se manter o papel social do 
banco e a Caixa 100% pública (pág. 3)
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REFORMA ADMINISTRATIVA PREJUDICA 
OS SERVIDORES E A SOCIEDADE

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 32, da Reforma Administrativa 
promovida pelo governo Bolsonaro, ameaça o futuro de milhares de pessoas.

Os chamados “concurseiros” sabem que é preciso estudar muito, se qualifi car e 
passar nos concursos para conseguir uma vaga no serviço público, seja federal, es-
tadual ou municipal. Mas, todo esse esforço pode se tornar em vão para quem está 
pensando no futuro profi ssional se a reforma Administrativa for aprovada. 

A PEC 32 acaba com diversos benefícios conquistados pelos servidores. Serão 
afetados futuros servidores dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, incluindo 
a União, os Estados e Municípios. Entre os principais ataques estão o fi m da estabi-
lidade (avaliações periódicas de desempenho que podem acarretar demissão); perda 
de benefícios (redução de jornadas e salários, mudança no período de férias, fi m da 
licença-prêmio, licença assiduidade etc.); prazo maior para promoções; ampliação do 
período de experiência (podendo ser de até dois anos, dependendo do cargo); mudan-
ças nas regras para aposentadoria e para fechar, os militares não serão afetados 
pela proposta de Reforma.

Com a reforma, a população também poderá ser afetada diretamente no bolso ao perder direitos conquis-
tados com muita luta. O objetivo da reforma não é “modernização”, como diz o ministro da Economia, Paulo 
Guedes. A reforma Administrativa é o desmonte do serviço público para que, sem pressão da sociedade, o 
governo passe para a iniciativa privada tudo que hoje é gratuito, como a educação, a saúde, a previdência, a 
segurança, as estatais e os órgãos de controle que fi scalizam o próprio governo. O Ibama, a Anvisa, o IBGE, 
a Fiocruz e até universidades federais poderão ser extintas com uma só canetada de Bolsonaro.

A pandemia demonstrou a importância do SUS, mas a reforma pode acabar com o atendimento gratuito 
nos hospitais e postos de saúde. A PEC permite ainda que se cobre pela educação, do ensino fundamental 
ao superior, afetando todo o sistema educacional do país. A reforma prevê a redução drástica de servidores 
concursados e vai atingir todos os setores que atendem gratuitamente a população. As empresas do setor 
privado estão interessadas nesta reforma porque vão poder vender o que hoje é de graça para todos.

Se a PEC 32 for aprovada, o serviço público vai atuar na “sobra do mercado”, ou seja, só vai ser público 
o que a iniciativa privada não quiser porque não dá lucro. O governo Bolsonaro não quer acabar com os “ma-
rajás”, senão não aumentaria em até 69% os salários dele, do vice-presidente e de militares do primeiro 
escalão.

O que Bolsonaro e sua equipe querem é tirar a estabilidade do emprego para poder demitir quem fez con-
curso e tem garantia de investigar, multar e punir quem fi zer ilegalidades e assim abrir espaço para abrigar 
os “apadrinhados” políticos, loteando as instituições que oferecerão cada vez mais serviços ruins. Com o 
desmonte, a própria população vai acabar achando que como não funcionam, não são necessários.  

A reforma Administrativa é uma carta branca para Bolsonaro fazer o que bem entender, fechando autar-
quias, universidades, instituições, centros de pesquisas, como o Ibama, a Fiocruz, entre tantos outros, que 
a pandemia e as queimadas na Amazônia já demonstraram que são necessárias para proteger a nossa saúde 
e o meio ambiente. Não podemos permitir que esse “desgoverno” desmonte o serviço público e entregue o 
patrimônio do povo para a iniciativa privada. Estamos nessa luta com você!
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VENDA DE ATIVOS INFLARAM 
LUCRO DA CAIXA

Pedro Guima-
rães vem afi r-
mando que o 

lucro da gestão dele 
em dois anos é maior 
do que o obtido pelo 
banco nos oito anos 
do governo Lula. “Ele 
compara os valores 
absolutos do lucro 
nominal, sem trazer 
os números a valor 
presente. Fazer a 
comparação desta 
forma é, no mínimo, 
má fé. Porém, em se 
tratando do governo 
da fake-news, podemos acreditar que é mais 
uma tentativa de enganar o povo”, ressaltou 
Fabiana Uehara Proscholdt, coordenadora 
da Comissão Executiva dos Empregados 
(CEE) da Caixa.

Sem a atualização, o lucro da Caixa du-
rante o governo Lula foi de R$ 20,5 bilhões 
com a atualização chega aos R$ 41,4 bi-
lhões. No governo Bolsonaro, a Caixa faturou 
R$ 35,2 bilhões. Os valores foram atualiza-
dos pelo Dieese.

O PAPEL DO BANCO PÚBLICO – Mas, 
para a representante dos empregados da 
Caixa no Conselho de Administração do 
banco, Rita Serrano, a comparação mera-
mente fi nanceira não é a mais adequada. 
Para ela, é importante observar o retorno 
dado pelo banco à sociedade. “O foco tem 
que ser o investimento. É muito pobre fazer 
uma análise meramente fi nanceira sem se 
observar o papel que um banco público deve 
ter, que é contribuir com o desenvolvimento 
do país”, disse. “Além disso, não podemos 
nos esquecer o que se fez para alcançar o 
resultado”, completou.

O resultado de 2019 foi fortemente in-
fl uenciado pela venda de Notas do Tesouro 
Nacional (NTN-B) e com a venda de ações da 
Petrobras. Dos R$ 21 bilhões que a Caixa 
obteve de lucro em 2019, aproximadamente 
R$ 15 bilhões foi resultado de vendas de 

A Caixa Econômica Federal divulgou dia 12/5 seu balanço referente ao 1º trimestre de 2021 

ativos, como as ações da Petrobrás, do IRB 
e do Banco Pan. Em 2020, dos R$ 13,2 
bilhões do lucro líquido, R$ 5,9 bilhões foi 
resultado de recursos que vieram da Caixa 
Seguridade, em razão de novos acordos 
operacionais que ocasionaram a renovação 
e formalização de novos contratos. “Ele 
vende as áreas mais lucrativas do banco, 
infl a os resultados, mas depois o banco 
não consegue mais operar, não consegue 
cumprir sua função de fomentar o desenvol-
vimento do país e tampouco de executar os 
programas sociais do governo”, observou a 
coordenadora da CEE/Caixa. “E ainda quer 
que a gente acredite que ele é um bom 
gestor”, completou.

FIGURINHA REPETIDA – Lembramos 
que a venda de parte das ações da BB Se-
guridade em 2013, por R$ 11,5 bilhões, 
foi lamentada, em mais de uma ocasião, 
por Paulo Caffarelli, que presidiu o banco de 
maio de 2016 até o fi m de 2018. “A gente 
sente falta da receita recorrente da BB 
Seguridade”, disse Caffarelli em entrevista 
à imprensa. 

No caminho inverso, quando se especu-
lou sobre uma possível venda do Santander 
Brasil, quando o banco Espanhol enfrentou 
problemas com a crise de 2008, o banco 
não cogitou vender quem era responsável 
por cerca de 30% do seu lucro anual.

CAIXA: Contraf-CUT 
reivindica ampliação 
de prazo para que 
gerentes gerais de Rede 
apresentem CPA-20

A Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro (Contraf-CUT) 
enviou um ofício à vice-
presidência Rede de Varejo 
(Vired) para reivindicar a 
ampliação do prazo para que 
os gerentes gerais de Rede 
apresentem certifi cação CPA-
20. O assunto também foi 
tratado na reunião da mesa 
permanente ocorrida em 11 
de maio.

As entidades 
representativas dos 
empregados receberam 
relatos sobre uma atualização 
do MN RH 142, que informa 
que, a partir de 1º de julho, 
a certifi cação exigida para o 
exercício da função de gerente 
geral de Rede deixa de ser a 
CPA-10 e passa a ser a CPA-
20. A exigência estende-se 
aos substitutos eventuais, 
conforme previsto no MN RH 
184, item 3.7.1.

“O agendamento da 
Anbima está suspenso por 
causa da pandemia e só 
poderá ser feito a partir 
de 15 de junho, o que deixa 
um curto espaço para 
a certifi cação podendo 
prejudicar os trabalhadores”, 
explicou Fabiana Uehara 
Proscholdt, coordenadora 
da Comissão Executiva dos 
Empregados (CEE/ Caixa).
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FAVOR DOS CAIXAS 
DO BB AVANÇA NA JUSTIÇA

A administração do Banco 
do Brasil não ofereceu nenhuma 
proposta de acordo durante 
a audiência de conciliação que 
aconteceu dia 19/5 sobre a 
Ação Civil Pública ajuizada pela 
Contraf-CUT pedindo que o BB 
se abstivesse de suprimir as 
funções e respectivas gratifi ca-
ções de seus caixas executivos.

A advogada da Contraf-CUT, 
Renata Cabral, do escritório 
Crivelli Advogados, afi rmou que 
a entidade que representa os funcio-
nários “como sempre” estava disposta 
a negociar com a direção do banco, 
contanto que os direitos dos trabalha-
dores fossem abarcados. “Mas o banco 
não apresentou nenhuma proposta e 
não teve possibilidade de acordo na 
audiência”, explicou. Com isso, o juiz 
Antonio Umberto de Souza Junior, da 
6ª Vara do Trabalho de Brasília, acabou 
encerrando a audiência de conciliação e 
marcou para o dia 23/8 a próxima eta-
pa que será a audiência de instrução.

ENTENDA – Em fevereiro, a Con-
traf-CUT entrou com uma Ação Civil 
Pública pedindo à Justiça do Trabalho 

que o Banco do Brasil fosse impedido de 
extinguir a função e a gratifi cação dos 
caixas executivos, previsto no Plano de 
Reestruturação divulgado em janeiro. O 
juiz da 6ª Vara do Trabalho de Brasília 
deferiu a tutela de urgência requerida 
pela Contraf-CUT, decisão em plena 
vigência. No Plano de Reestruturação, 
a administração do BB determinava que 
todos os caixas executivos migrassem 
de suas funções, voltando à função 
de escriturários. Quando necessário, 
poderiam atuar como caixas, receben-
do a gratifi cação apenas pelos dias 
trabalhados nessa função.

Na decisão em favor da Contraf-CUT, 
o magistrado Antonio Umberto de Sou-

za Junior destacou que o Banco 
do Brasil tem o direito de defi nir o 
número de empregados em cada 
função, mas não de “promover 
tamanha insegurança jurídica 
e fi nanceira, deixando de ter o 
caixa interino qualquer noção do 
que efetivamente receberá pelo 
mês trabalhado, dependendo do 
fl uxo de clientes e dos humores 
ou bom senso de seu superior 
hierárquico”, explicou.

Ainda segundo o juiz, a tutela 
para suspender a alteração nos con-
tratos de trabalho dos caixas, parte da 
Reestruturação, foi conferida porque 
existe Instrução Normativa do banco e 
norma coletiva, se referindo ao Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) 2020/2022, 
conquistado com a mobilização sindical 
e que garante uma série de proteção 
aos funcionários do BB. O magistra-
do ponderou ainda que as soluções 
para ganhos de efi ciência, argumento 
principal da direção do BB no Plano 
de Reestruturação, não podem sim-
plesmente menosprezar os aspectos 
humanos e humanitários, menos ainda 
os direitos fundamentais sociais como 
são os direitos trabalhistas.

CEARÁ TAMBÉM TEM AÇÃO JUDICIAL SOBRE O TEMA
Uma das ações coletivas ajuiza-

das pelo Sindicato para combater a 
precarização implantada no Banco do 
Brasil se refere ao ilícito sorrateiro, 
implantado no plano de adequação 
funcional do BB, que atinge espe-
cialmente os caixas executivos. A 
condição contratual regulamentar 
que se aplicava a todos os emprega-
dos que exerciam a função de caixa 
estabelecia a percepção de uma 
parcela gratifi catória mensal para os 
empregados que desempenhavam tal 
atividade. Essa condição contratual 
sofreu uma alteração formal, sem que 
efetivamente, na realidade diária, se 
tenha uma alteração das condições 
fáticas. 

Transformar a função de caixa exe-
cutivo em atividade intermitente, face 
à tendência virtualizadora da atividade 
bancária, signifi ca utilizar de um sub-
terfúgio para encobrir a realidade fática 
do contrato de trabalho, impingindo um 
prejuízo aos trabalhadores. Assim, a 
ação coletiva defende que a condição 
contratual, consolidada no âmbito do 
plano de cargos e funções do BB, deve 
ser mantida com a percepção da gra-
tifi cação da função no formato mensal. 

A referida ação coletiva encontra-se 
distribuída para a 5ª Vara do Trabalho 
de Fortaleza. O banco foi notifi cado 
para se manifestar sobre o pedido de 
tutela de urgência, tendo apresentado 
como óbice a existência de previsão 

contida no Acordo Coletivo, na qual há 
previsão de possibilidade de exercício 
eventual da função de caixa. O pedido 
de tutela de urgência foi inicialmente 
negado pela juíza substituta da 5ª 
Vara do Trabalho de Fortaleza. 

No último dia 19/5, aconteceu a 
1ª audiência, tendo o banco apresen-
tado defesa e acostado aos autos 
dezenas de documentos que estão 
sendo analisados pela advogada que 
ajuizou e acompanha o processo. 
Ainda há possibilidades de conces-
são da tutela de urgência que será 
renovada pela advogada, antes da 
próxima audiência que só acontecerá 
em 26/1/2022, face ao acúmulo de 
processos naquela Vara.
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BANCÁRIOS DO ITAÚ APROVAM 
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO

Em assembleia virtual, encerrada às 
22h do dia 14/5, os bancários do Itaú 
no Ceará aprovaram, por unanimida-
de, o Acordo Coletivo de Trabalho que 
regulamenta temas como o Programa 
Complementar de Remuneração (PCR), 
bolsas auxílio-educação e banco nega-
tivo de horas. 

Confi ra o que foi aprovado pelos 
bancários do Itaú:

PROGRAMA COMPLEMENTAR DE 
REMUNERAÇÃO (PCR): O PCR é 
calculado conforme o ROE (Retorno 
sobre o Patrimônio) relativo a 2021 e 
2022 conforme tabela: ROE recorren-
te (2021): Até 23,0% - R$ 3.070,95; 
Maior que 23,1% - R$ 3.219,00; ROE 
recorrente (2021): Os valores acima 
serão corrigidos pelo reajuste sala-
rial da categoria referente a 2021 e 
2022. Os funcionários que vierem a 
pedir demissão não farão jus ao PCR. 
(Obs: o pagamento de 2020 foi de R$ 
2.943,50).

BOLSA AUXÍLIO-EDUCAÇÃO: Fica 
estabelecido para 2021 e 2022 que 

serão 5.500 bolsas 
para primeira graduação, 
segunda graduação e 
primeira pós-graduação, 
sendo 1.000 bolsas se-
rão destinadas aos fun-
cionários PCDs (pessoas 
com defi ciência). Para 
2021 será um reembolso 
de até 70% do valor da 
mensalidade limitado a 
R$ 450,00. Para 2022 
o limite de R$ 450,00 
será reajustado pelo 
mesmo índice da convenção coletiva 
acrescido de 0,5%.

PLATAFORMA DE TREINAMENTO 
ITAÚ UNIBANCO: Será disponibilizado 
a todos os funcionários e seus depen-
dentes acesso à plataforma digital de 
treinamento que permite aos usuários 
adquirir, expandir e aprimorar conhe-
cimentos. A plataforma conta com 
mais de 10.000 opções de cursos, 
palestras, treinamentos e outros 
conteúdos voltados para o mercado 
de trabalho.

BANCO DE HORAS NEGATIVAS 
(PRORROGAÇÃO DO ACORDO): Em 
06/02/2021, devido à pandemia de 
Covid-19, foi fi rmado acordo de banco 
de horas negativas acumuladas entre 
04/05/2020 e 31/12/2020, submeti-
dos a compensação até 31/12/2021. 
Por meio de acordo coletivo, caso o 
funcionário ainda tiver horas negativas 
a compensar, pela prorrogação do acor-
do o funcionário terá até 31/08/2022 
para compensar o saldo de horas ne-
gativas. O Sindicato irá acompanhar 
a cada três meses a compensação de 
horas em dados fornecidos pelo banco.

APÓS COBRANÇA, ITAÚ ESCLARECE DÚVIDAS SOBRE O “GERA”
A Comissão de Organização dos Empregados (COE) 

do Itaú se reuniu com a direção do banco, dia 18/5, para 
voltar a debater a implantação do programa de remune-
ração variável “GERA”. No dia 7 de maio, a Contraf-CUT 
enviou um ofício com uma série de questionamentos sobre 
o programa.

“Nosso objetivo é sanar todas as dúvidas e trans-
formar esse programa o mais justo possível para os 
trabalhadores”, afi rmou Jair Alves, coordenador da COE 
Itaú. “Vamos analisar todas as informações passadas 
e novos questionamentos devem surgir. O importante é 
deixarmos o canal aberto para enviá-los e marcarmos 
uma nova data para tratar exclusivamente do assunto”, 
completou.

PROJETO ITAÚ 2030 – Outro tema abordado no en-
contro foi o Projeto Itaú 2030. A direção do banco apre-
sentou mudanças que foram feitas no projeto que está 
sendo implementado aos poucos em algumas agências. Ele 

prevê mudanças na estrutura de cargos, com a unifi ca-
ção das diretorias Comercial e Operacional. O projeto foi 
apresentado em dezembro pelo banco, pela primeira vez, 
e começou a ser implantado em janeiro, segundo o Itaú, 
a princípio em apenas 20 unidades. O banco anunciou na 
reunião que pretende expandir o projeto para 9 estados, 
na base da Fetrafi /NE, no Espírito Santo e em São Paulo, 
já com as alterações informadas na reunião. A Comissão 
cobrou ainda o número de envolvidos e data do início da 
nova fase do projeto.

EMPREGO – O movimento sindical cobrou o motivo de 
tantas demissões nos últimos meses. O banco dez uma 
apresentação de que contratou mais do que demitiu, nos 
últimos dois anos. Entretanto, os representantes dos 
trabalhadores lembraram que as demissões são feitas 
nas agências e nos departamentos e as contratações nas 
áreas de tecnologia do banco. A COE reivindicou a volta 
imediata da central de realocação. 
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COE BRADESCO DEBATE COM O BANCO 
PROTOCOLO DE SEGURANÇA NAS AGÊNCIAS
Na última quinta-feira, dia 13 de maio, através de vi-

deoconferência, a Comissão de Empresa dos Funcionários do 
Bradesco (COE Bradesco) esteve reunida com a direção do 
Banco para debater os protocolos adotados contra a Covid-19.

O banco informou que todos os casos positivos para Co-
vid-19 devem ser comunicados imediatamente ao Viva Bem. 
Após receber o comunicado, o banco realiza uma audiocon-
ferência com a equipe da unidade dando as orientações a 
serem seguidas.

A direção do Banco informou que, nesses casos, o protocolo 
é fechar a agência de imediato para realizar uma sanitização 
e a unidade fi ca fechada por 12h. É feito ainda um rodízio dos 
funcionários, pois a reabertura da agência é realizada com os 
funcionários que não estavam no local no momento em que 
foi constatado o caso positivo.

O comunicado pode ser realizado por qualquer funcionário 
da unidade através do Plantão Viva Bem: 0800.701.1212.

Caso seja constatada qualquer difi culdade ou descumpri-
mento dos protocolos de segurança, informe imediatamente 
ao Sindicato que fará o contato com o setor de Relações 
Sindicais do Bradesco para informar a irregularidade. Em 
caso de denúncias ou dúvidas, ligue: 85 3252 4266 ou 
bancariosce@bancariosce.org.br.

“Diante do resultado dessa 
reunião, nós vamos intensifi car 

o trabalho nas unidades da 
base do Ceará para levar uma 

conscientização coletiva aos 
gestores de que é fundamental 

cumprir o protocolo diante 
do grande risco à vida devido 

à periculosidade da doença. 
Destacamos que o banco 

também está fazendo esse 
acompanhamento e que quem 
descumprir o protocolo vai ser 

penalizado e responsabilizado, caso ocorra algum tipo de 
agravamento da doença, podendo levar ao óbito qualquer um 
dos funcionários que venham a ser acometidos pela Covid por 

falta de atenção aos protocolos. Vamos intensifi car a nossa 
vigilância nas unidades e esperamos com isso evitar maiores 

prejuízos para a nossa categoria”.
Telmo Nunes, diretor do Sindicato e funcionário do 

Bradesco

BANCÁRIOS DO INTERIOR RECEBEM PRÊMIOS DO BOLÃO DO BRASILEIRÃO

Com o retorno gradual das visitas às agências 
do Interior do Estado, o Sindicato dos Bancários 
do Ceará segue com a entrega das camisas ofi ciais 
do Ceará e do Fortaleza aos vencedores do Bolão 
do Brasileirão realizado pelo Sindicato durante a 
edição do Campeonato Brasileiro em 2020. Os dez 
primeiros que somaram mais pontos ganharam 
uma camisa ofi cial do seu time do coração e o 
primeiro colocado leva ainda uma TV Smart 40”.

Devido ao quadro de pandemia, a entrega dos 
prêmios está sendo realizada através de agenda-
mento com os bancários. Os contemplados que 
residem no interior do Estado estão recebendo 
os prêmios oportunamente à retomada das visi-
tas às suas respectivas regiões pela direção do 
Sindicato.

Receberam os prêmios na última semana o 
bancário torcedor do Vozão, Francisco Dário 
Pereira Martins (BB Irauçuba) e os torcedores 
do Leão, José Nilton Gomes Barbosa (BNB Ara-
cati) e Francisco Antonio Gomes dos Santos (BB 
Ipueiras).

Em breve, divulgaremos a entrega dos prêmios 
aos demais ganhadores.
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SINDICATO PERCORRE REGIÃO 
METROPOLITANA PELA INCLUSÃO DA 

CATEGORIA COMO PRIORITÁRIA NA VACINAÇÃO

O Sindicato dos Bancários percorreu mais uma vez 
as agências bancárias da região metropolitana de 
Fortaleza para falar sobre a importância da inclusão 

da categoria bancária como prioritária no Plano Nacional de 
Vacinação. Na última semana, o Sindicato visitou agências 
do Maranguape e Eusébio.

A entidade está visitando os principais corredores ban-
cários de Fortaleza e da Região Metropolitana. Já foram 
visitadas anteriormente agências do Centro, Aldeota, Mes-
sejana, Montese, Av. Francisco Sá, Caucaia e Maracanaú.

A Contraf-CUT tem se empenhado, nacionalmente, 
para conseguir a inclusão da categoria bancária como 
prioritária na vacinação enviando ofício ao Ministério da 
Saúde e se buscando o apoio de parlamentares. O Sindi-
cato também encaminhou ofícios ao Governo do Estado do 

Ceará, à Assembleia Legislativa e à Secretaria de Saúde 
do Estado com o mesmo objetivo.

A atividade bancária é considerada 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 regu-
lamenta 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.

“A população, vigilantes e bancários têm manifestado 
apoio às ações do Sindicato. Como atividade essencial que 
nunca parou durante a pandemia, estamos expostos e nada 
mais justo do que sermos incluídos como prioritários”, 
afi rmou o diretor do Sindicato, Aílson Duarte.



SINDICATO ENTREGA PRÊMIO DO “MARÇO
DAS MULHERES” À BANCÁRIA DO INTERIOR

O Sindicato dos Bancários do 
Ceará realizou a entrega do último 
prêmio sorteado da campanha Mar-
ço das Mulheres. Durante todo o 
mês de março, foram publicados ví-
deos sobre temas relativos às lutas 
das mulheres e quem mandou seu 
comentário sobre o vídeo concorreu 
a prêmios. Foi a forma segura que 
encontramos para debater temas 
importantes, mesmo atravessando 
uma pandemia sanitária.

Em decorrência da pandemia e 
dos decretos estaduais que priorizam 
o distanciamento social, realizamos a 
entrega dos prêmios através de agen-
damento com as sorteadas. Apenas a 
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vencedora do sorteio relativo à quarta 
semana, Ana Paula da Silva Boriz, do 
BB de Coreaú, ainda não havia recebido 
seu prêmio, que foi entregue em visita 
à unidade pelo diretor do Sindicato, 
Humberto Simão. Ela ganhou um relógio 
digital feminino.

As demais premiadas são todas 
lotadas na capital e já haviam recebido 
os prêmios: Maria Valdecleide Maga-
lhães Apolonio, 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 Berna-
deth de Lourdes Patrício, do Bradesco, 
um celular Motorola 128 Gb.

Sindicatos dos bancários 
de todo o país, assim como 
associações e federações de 
trabalhadores da categoria 
estão em campanha em defesa 
dos bancos públicos e contra 
os ataques promovidos pelo 
governo Bolsonaro, que preju-
dicam a atuação de fomento do 
desenvolvimento da economia 
e o atendimento à população.

Desde 2016, os ataques 
são incessantes. Fecham 
agências, reduzem o quadro 
de pessoal e exigem a devolução de 
recursos ao Tesouro Nacional, o que 
afeta a capacidade destes bancos con-
cederem crédito ao setor produtivo, 
principalmente aos pequenos empre-
sários e agricultores, mas também 
para a educação, moradia, esportes, 
cultura.

A mobilização em defesa da Cai-
xa, do Banco do Brasil, do BNDES, 
do Banco do Nordeste, do Banco da 
Amazônia e dos demais bancos pú-
blicos estaduais e regionais é uma 
prioridade do movimento sindical ban-

cário. Mas, a população sabe o quanto 
estes bancos são importantes para 
a geração de emprego, produção de 
alimentos, construção de moradias 
e para tantas outras políticas do 
governo. Por isso, todas as pesqui-
sas mostram que os brasileiros são 
contra a privatização.

Mais do que mostrar a importância 
destes bancos, nossa ação visa con-
vocar a população a se manifestar nas 
redes sociais contra a privatização e 
os ataques promovidos pelo governo. 
Quem é contra deve deixar isso bem 

claro para o governo, para 
os parlamentares, prefeitos 
e associações comerciais, 
industriais e agropecuárias.

São os bancos públicos 
que investem nas pequenas 
e microempresas, que são 
as maiores geradoras de em-
prego no país, na produção 
agropecuária, principalmente 
nos pequenos produtores, que 
levam os alimentos até nos-
sas mesas, na construção de 
moradias para a população de 

baixa renda, que investem nas obras 
de infraestrutura, nos transportes, 
na rede de saneamento básico, na 
educação. Sem os bancos públicos, o 
país sairá perdendo. Por isso, temos 
que dizer não à privatização.

A Contraf-CUT e os sindicatos 
da categoria iniciam, a partir desta 
semana, uma ação nas redes sociais 
para ressaltar a importância dos 
bancos públicos e convocar toda a po-
pulação a mostrar sua contrariedade 
aos ataques contra os bancos e sua 
privatização.

DEFESA DOS BANCOS PÚBLICOS SE ESPALHA PELO PAÍS
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SINDICATO NA DEFESA DOS 
BANCOS FEDERAIS CONTRA 
OS ATAQUES DO GOVERNO 

BOLSONARO

O Sindicato dos Bancários do 
Ceará, em conjunto com a 
Contraf e a Fetrafi  Nordeste, 

está mobilizando a bancada nordesti-
na contra os ataques do governo aos 
bancos regionais federais e o Banco 
do Brasil.

Em mais uma investida para reduzir 
a taxa de administração dos fundos 
constitucionais, o objetivo do governo 
é enfraquecer os bancos públicos para 
assim poder direcionar os recursos 
dos Fundos Constitucionais de Finan-
ciamento do Norte (FNO), do Nordeste 
(FNE) e do Centro-Oeste (FCO) para 
os bancos privados.

No caso do FNE, administrado 
pelo Banco do Nordeste do Brasil, a 
proposta de Bolsonaro e do ministro 
da Economia, Paulo Guedes, é reduzir 
a taxa de administração do Fundo dos 
atuais 2,1% para 0,5%. 

“Essa medida inviabiliza por completo a adminis-
tração do FNE que requer a manutenção de quadros 
técnicos especializados e rede de agências minima-
mente distribuída por toda região para a prospecção 
e realização de negócios de pequeno, médio e grande 
portes, necessários ao crescimento da economia re-
gional”, afi rma Tomaz de Aquino, diretor do Sindicato 
dos Bancários do Ceará e coordenador da Comissão 
Nacional dos Funcionários do BNB (CNFBNB).

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) aplica por ano 
recursos do FNE superiores a R$ 30 bilhões, inclusive 
no microcrédito, do qual é o maior agente fi nanceiro 
na América Latina.

Dentre as iniciativas já postas em prática pelo Sin-
dicato e a Contraf está a mobilização das bancadas de 
deputados federais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
a disponibilização de documentos e estudos sobre a 
importância dos fundos constitucionais nos últimos 
30 anos para a economia do país e a manutenção de 
assessoria técnica e política em Brasília, em caráter 
permanente.

“A nossa luta foi e sempre será pelo 
aumento no aporte de recursos para os 
bancos federais desempenharem o seu 
papel de indutores do desenvolvimento 

e responsáveis pela atenuação das 
desigualdades econômicas regionais. Esse 
pensamento inclui o fortalecimento dos 

bancos gestores dos fundos constitucionais 
garantindo-lhes remuneração compatível 

com a importante missão que desempenham. 
Não aceitaremos qualquer redução nas taxas 
de administração e de crédito do BNB, Basa 

e BB”
Tomaz de Aquino, diretor do Sindicato, 
funcionário do BNB e coordenador da 

CNFBNB



Brasileiros querem 
vacina

Pesquisa Datafolha divulgada pelo 
jornal Folha de S.Paulo, dia 18/5, 
mostra que 91% dos brasileiros 
pretendem se vacinar – ou já se 

vacinaram – contra a Covid-19. Até 
o dia 18 de maio, 18,84% da po-

pulação brasileira já havia tomado 
a 1ª dose da vacina, e 9,31%, as 

duas. A pesquisa foi realizada com 
2.071 brasileiros com 16 anos ou 

mais, em todas as regiões do país, 
nos dias 11 e 12/5. A margem de 
erro é de 2 pontos percentuais. 

Estupro de vulneráveis
As estatísticas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) são chocantes. A cada hora, quatro meninas 
menores de 13 anos são estupradas no Brasil, de acordo com os números mais recentes. Mais da metade das 
5.636 vítimas em 2019 tinha menos de 13 anos. E isto é apenas a ponta do iceberg, pois considera apenas o 

que chega aos ouvidos da polícia ou dos serviços de saúde. A Unicef estima que 120 milhões de mulheres tive-
ram um contato sexual indesejado antes dos 20 anos. O Código Penal Brasileiro considera estupro de pessoa 

vulnerável manter relações carnais ou praticar qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos. 

“Geração Nem -nem”
Um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostra que 25,5% dos jovens na faixa etária dos 15 
aos 29 anos estavam fora do mercado de trabalho e sem estudar em 2020. O aumento no número dos chama-
dos de jovens  ‘nem-nem’ – nem trabalham nem estudam – é mais um refl exo da crise econômica, agravada 
pela pandemia e da falta de propostas efetivas do governo Bolsonaro para aquecer a economia e também da 
falta de políticas públicas para atender os jovens que, desde o golpe de 2016, estão sem oportunidades de 

formação e renda. 

CONQUISTA DO COMANDO NACIONAL DOS 
BANCÁRIOS, CAIXA LANÇA “ACOLHE”
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Conquista do Comando Nacional 
dos Bancários, ofi cializada em 
fevereiro de 2020 pela Fenaban, 

o Canal de Apoio às Empregadas em 
Situação de Violência Doméstica e Fa-
mília foi lançado na terça-feira (18/5) 
pela Caixa Econômica Federal.

“Essa foi mais uma das conquistas 
históricas da categoria bancária, que 
está sempre na vanguarda da luta 
em defesa dos trabalhadores e das 
trabalhadoras. É fundamental que as 
colegas vítimas de violência tenham 
um lugar seguro para procurar ajuda 
num momento tão difícil como este. 
Pena a Caixa ter demorado tanto para 
implantar este canal”, afi rmou Fabiana 
Uehara Proscholdt, coordenadora da 
Comissão Executiva dos Empregados 
da Caixa (CEE/ Caixa), ao lembrar que 
foram muitas cobranças do movimento 
sindical neste período de mais de um 
ano.

O Acolhe, como foi batizado, ofe-
rece escuta qualifi cada e orientações 
sobre serviços e medidas de apoio às 
vítimas, com o sigilo das informações 
garantidos. O atendimento será rea-
lizado por empregadas treinadas, 
além de uma equipe multidisciplinar 
de profi ssionais credenciadas, como 

psicólogas e assistentes sociais, em 
parceria entre a Diretoria Executiva 
de Pessoas (DEPES) e a Ouvidoria 
(OUVID). As empregadas receberão 
informações práticas para registro de 
denúncia, assistência jurídica, rede de 
serviços públicos de atendimento psi-
cossocial, entre outros. Caso a equipe 
de acolhimento indique a necessidade 
de alguma medida de apoio, os gestores 
poderão ser informados, se houver o 
consentimento da empregada.

As empregadas podem acionar o 

serviço pelo número (61) 3521-6188, 
e pelo aplicativo Sou CAIXA, na versão 
web. O canal telefônico funciona de 
segunda a sexta, das 12h às 18h.

A criação do canal de atendimento 
às bancárias vítimas de violência é uma 
proposta pelo Coletivo Nacional das 
Mulheres da Contraf-CUT, para enfren-
tamento à violência contra a mulher. 
Foi proposta em março de 2019 e foi 
atendida pela Federação Nacional dos 
Bancos (Fenaban), em mesa de nego-
ciação, em fevereiro de 2020.


