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ENCONTRO
ESTADUAL
DOS
BANCÁRIOS
DEFINE
PRIORIDADES
DA
CATEGORIA
EM 2021
O evento foi realizado virtualmente,
através da plataforma Zoom, no último
dia 22/7 (pág. 3)

Acompanhe o calendário dos Encontros
Nacionais por bancos, que acontecem no início
de agosto (pág. 4)

Sindicato participa de campanha nacional
pela valorização dos funcionários do Bradesco
(pág. 5)
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ARTIGO

O GOVERNO BOLSONARO E O
EMPOBRECIMENTO DO BRASILEIRO

A

proposta do governo Bolsonaro para o salário mínimo dos próximos três anos acaba
de vez com a política de valorização do piso nacional, construída no início da década
passada após mobilização das centrais sindicais, em uma série de marchas para
Brasília. Este ano, o piso nacional já ficou abaixo da inflação, com reajuste de 5,26%, para
R$ 1.100,00, enquanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior
foi de 5,45%.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada pelo Congresso Nacional, estabelece
o valor de R$ 1.147,00 para o salário mínimo para 2022. O reajuste de 4,3% sobre o valor
atual é mais de duas vezes menor do que o INPC acumulado em 12 meses, que está em
9,22%. Já para 2023, foi estabelecido valor de R$ 1.188,00, o que representa correção
de 3,6%. Por fim, para o ano seguinte, o salário mínimo passaria a valer R$ 1.229,00,
aumento de 3,4%.
É importante lembrar que, em 2003, primeiro ano do governo Lula, o piso nacional teve
reajuste de 20%, enquanto a inflação foi de 18,54%. Essa política continuou nos anos
seguintes com leis que fixaram a regra de correção, que previa aumento pelo INPC do ano
anterior mais ganho real correspondente à variação do PIB de dois anos antes. Assim, em todo esse período, até
2021, o salário mínimo teve correção acumulada de 450%, para um INPC de 208%, resultando em aumento real
de aproximadamente 78,5%.
A pesquisa do Dieese que acompanha a relação entre salário mínimo e cesta básica mostra perda do poder de
compra. De 2009 a 2019, com exceção de apenas um ano, o piso comprava o equivalente a pouco mais de duas
cestas básicas. Em janeiro, essa proporção caiu para 1,6.
Além disso, a disparada dos preços, com a inflação chegando a 8,35%, o arrocho salarial e o desemprego que
atinge quase 15 milhões de pessoas, derrubaram em 5% o consumo de carne bovina no Brasil em 2020, para 36
kg por pessoa/ano. É a maior queda desde 2008 e o 4º ano seguido de redução de consumo, segundo dados compilados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec). Em busca de proteínas mais
baratas, que caibam no bolso do trabalhador, os brasileiros estão trocando a carne bovina por ovos e frango, que
também subiram de preço. E alguns chegaram a ficar horas debaixo de sol, em uma fila imensa, para pegar ossos
que um açougue de Cuiabá (MT) iria jogar no lixo.
Para completar, o fantasma do desemprego está cada dia mais presentes e o jeito é se virar como pode. Estimase que cerca de 40 milhões de trabalhadores atuam na informalidade, sem carteira assinada ou nenhum tipo de
proteção social. A informalidade vai se firmando como regra a partir da perspectiva do Estado. Simplesmente, não
há política de emprego e renda nesse governo. Ao invés de se preocupar com esse cenário, o governo tenta incutir no trabalhador a falácia de que somos todos “empreendedores”, criando uma legião à margem das proteções
trabalhistas.
Isso sem falar na gestão desastrosa do governo Bolsonaro diante da pandemia. Não podemos nos esquecer,
nem por um minuto, que o Brasil ultrapassou meio milhão de mortes por Covid-19 e que isso é um genocídio, diante
da forma irresponsável, negacionista e mentirosa como Bolsonaro vem conduzindo o país nesta pandemia, com o
resultado desastroso criticado pelo mundo inteiro. Além das denúncias de irregularidades na compra de vacina.
A classe trabalhadora tem de se levantar e mostrar ao país e ao mundo que Bolsonaro tem que sair para o
Brasil recuperar o caminho do desenvolvimento, de justiça social e da democracia. #EstamosNaLutaComVocê!
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ENCONTRO ESTADUAL DOS BANCÁRIOS

PRIORIZA UNIDADE, DEFESA
DOS DIREITOS E DA DEMOCRACIA

Os bancários cearenses estiveram
reunidos na quinta-feira, dia 22/7,
através da plataforma Zoom, durante
o Encontro Estadual dos Bancários
2021 e definiram as prioridades e os
desafios da categoria no Estado para
este ano.
“A pandemia nos afastou fisicamente, mas não enfraqueceu a nossa luta.
É importantíssimo organizar os trabalhadores, mesmo de forma virtual, para
enfrentar os desafios do dia-a-dia da
nossa categoria”, disse o presidente
do Sindicato dos Bancários do Ceará,
Carlos Eduardo.
UNIDADE NA LUTA – Os participantes destacaram, principalmente, a
importância da unidade para manter
direitos e conquistar avanços. “Nossa unidade é fundamental em defesa
dos nossos direitos e da nossa democracia”, destacou o secretário de
Imprensa do Sindicato e funcionário do
BB, José Eduardo Marinho.
A diretora eleita de Planejamento
da Previ (BB), Paula Goto, ressaltou
que um dos desafios da categoria é
a defesa da saúde e da previdência e
destacou a luta contra a Resolução
25 da CGPAR e contra a proposta do
governo Bolsonaro de reforma tributária, que privilegia os mais ricos e atinge
negativamente os planos de previdência
e ameaça direitos importantes como
os vales alimentação e refeição.
“A unidade da categoria é primordial
na luta por direitos e pela democracia,
sobretudo contra esse governo que faz
de tudo para retirar direitos dos trabalhadores, dilapidar nosso patrimônio
público e beneficiar seus apoiadores”,
afirma o secretário geral da ContrafCUT, Gustavo Tabatinga.
DEFESA DOS BANCOS PÚBLICOS
– Os dirigentes sindicais destacaram
a importância de defender os ban-

PRINCIPAIS PAUTAS DOS BANCÁRIOS CEARENSES
• Defesa da saúde dos trabalhadores (planos de saúde/ tratamento
das sequelas e protocolos covid);
• Home office;
• Fim das Metas abusivas (aplicadas em plena pandemia);
• Melhores condições de trabalho;
• Defesa do emprego;
• Defesa dos direitos;
• Vacina para todos;
• Defesa da democracia.
cos públicos
como forma
de alavancar
a economia,
sobretudo, no
cenário póspandemia. A
diretora do
Sindicato e
funcionária do
BNB, Carmen
Araújo, ressaltou que o
Sindicato vem
acompanhando as questões relativas
ao teletrabalho e condições de trabalho. “Temos
ainda a luta contra a MP 1052, em
defesa do FNE. Estamos nos articulando com parlamentares para
mostrar a importância do BNB e do
impacto negativo que essa MP terá
sobre o Banco. É preciso defender o
BNB porque ele é fundamental para a
nossa região”, disse.
O vice-presidente da Fenae e diretor
do Sindicato, Marcos Saraiva, falou
sobre a luta por mais contratações
na CEF e a defesa do Saúde Caixa,
pois o banco quer aplicar a CGPAR 23
a qualquer custo. “Os empregados
tiveram papel fundamental durante a

pandemia, trabalhando aos sábados,
com jornadas estendidas, para atender a população mais necessitada da
melhor forma possível. Mas não estão
sendo reconhecidos pela direção do
banco. O Governo está usando a Caixa com viés político. Nossa luta é por
mais contratações com condições de
trabalho dignas para atender a população que mais precisa”, disse.
Ao final do Encontro foram eleitos os
delegados para a Conferência Regional
da Fetrafi/NE e para os congressos nacionais dos bancos públicos e privados.
Uma única chapa – Unidade pra Lutar
– foi inscrita e eleita por unanimidade.
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ENCONTROS NACIONAIS POR
BANCOS ACONTECEM ENTRE OS
DIAS 3 E 8 DE AGOSTO
Os bancários do Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal, Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Banco da
Amazônia (Basa), Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), Itaú, Bradesco, Santander
e Banco Mercantil de todo o país se reúnem virtualmente
entre os dias 3 e 8 de agosto para discutir estratégias de
mobilização e lutas para enfrentar questões específicas
de cada banco relacionadas à manutenção do emprego,
saúde e condições de trabalho, além de temas que envolvem
toda a classe trabalhadora, como minuta de decreto que
altera o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e
vai limitar radicalmente os benefícios dos vales refeição
e alimentação, apresentada pelo governo Bolsonaro.
“Todo o país luta hoje por empregos, para ter saúde,
alimentação, uma vida digna. Com bancárias e bancários
não é diferente. Para defender nossos direitos e nossas
conquistas, precisamos nos organizar, nos unir. Esse é o
caráter dos encontros dos bancos que estamos realizando
no começo de agosto. Toda a população está sofrendo
ataques seguidos desse governo. É hora de lutarmos, de
nos defendermos. Vamos começar a organizar a categoria bancária nessa luta, para termos mais empregos,
melhores salários, comida na mesa e saúde. Para termos
um Brasil melhor”, declarou Juvandia Moreira, presidenta
da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro (Contraf-CUT).

ENCONTROS NACIONAIS POR BANCOS
BANCO DO BRASIL – O 32º Congresso Nacional dos
Funcionários do Banco do Brasil (CNFBB) acontece
no dia 8 de agosto, com o tema Construindo juntos o
futuro do Banco do Brasil.
CAIXA – O 37º Congresso Nacional dos Empregados da
Caixa Econômica Federal (Conecef) “Em defesa da Caixa
e de seus empregos. Por um Brasil melhor” acontece
no dia 7 de agosto.
BNB – O 27º Congresso Nacional dos Funcionário do Banco
do Nordeste do Brasil acontece o dia 7 de agosto com
o tema “Banco do Nordeste do Brasil e FNE juntos
construindo um nordeste melhor”.
Bradesco – O encontro nacional dos bancários do Bradesco, realizado no dia 3 de agosto, terá como mote
“O que queremos do Futuro é emprego, saúde e um
Brasil melhor”.
Santander – O encontro nacional dos bancários do Santander será “Contra a precarização e em defesa da
vida e do emprego”, no dia 3 de agosto.
Itaú – As atividades do Itaú serão no dia 5 de agosto
com o mote “O futuro só será possível com emprego,
saúde e melhores condições de trabalho.
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SINDICATO REALIZA
MANIFESTAÇÕES PELA VALORIZAÇÃO
DOS FUNCIONÁRIOS DO BRADESCO
TST mantém
condenação de R$ 1
milhão ao Bradesco e
aponta “gestão por
estresse”

O

Sindicato dos Bancários do Ceará realizou na quinta-feira, dia 22/7, atividades
de protesto nas principais agências do Bradesco, no Centro de Fortaleza.
As manifestações fizeram parte da Campanha Nacional de Valorização dos
Funcionários do Bradesco.
Em plena pandemia, o banco vem batendo recordes de lucratividade, mas, em
contrapartida, castiga seus funcionários com metas abusivas, assédio moral,
ameaça de demissões, redução de quadros e fechamento de agências, o que
também precariza o atendimento à população.
Com o slogan “Que Vergonha Bradesco”, as entidades representativas dos
funcionários vêm denunciando, nas ruas e nas redes sociais, a postura intransigente do banco. A campanha acontece todas as quintas.
“Estamos denunciando essa postura à população e vamos solicitar em nosso
Encontro Nacional, que acontece no dia 3 de agosto, um calendário de negociação
para defender, principalmente, a valorização do funcionalismo. Precisamos garantir
nossos direitos e defender o emprego da categoria e um atendimento digno à
sociedade”, afirma o diretor do Sindicato e funcionário do Bradesco, Telmo Nunes.

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve condenação ao Bradesco por dano moral
coletivo, pelo que o colegiado chamou
de “gestão por estresse”. Na segunda
instância, o banco foi condenado ao
pagamento de R$ 1 milhão. Derrotado
novamente, deverá recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).
“Para o colegiado de ministros, ficou provado que o banco adotava uma
espécie de gestão por estresse, que
gerou adoecimento de diversos empregados, acometidos por síndrome do
pânico e depressão”, diz o TST sobre
a prática do Bradesco. O processo
foi apresentado originalmente pelo
Ministério Público do Trabalho (MPT)
da 21ª Região, em Natal. Assim, ao
julgar a ação civil pública, o Tribunal
Regional (TRT) condenou o Bradesco ao
pagamento de danos morais coletivos.
O valor estipulado foi de R$ 1 milhão,
e o banco decidiu, então, recorrer ao
Tribunal Superior, em Brasília.
De acordo com os juízes do TRT,
o banco cobrava metas “desarrazoadas”, inclusive fora do horário de expediente e em períodos de greve. Também
ficaram comprovados xingamentos
por gerentes, ameaças de demissão,
coação contra funcionárias gestantes
e tentativas de inibir participação em
greves.
Assim, o relator do processo no TST,
ministro Alexandre Agra Belmonte,
votou contra o recurso do banco. A
decisão foi unânime na Terceira Turma.

6

Tribuna

Bancária

| EDIÇÃO 1675 | 26 A 31 DE JULHO DE 2021 |

CASSI ESSENCIAL TENDE A
ENCARECER AO LONGO DO TEMPO

D

esde que foi oficialmente lançado, na segunda quinzena de
junho, o Cassi Essencial vem
sendo denunciado por diversas entidades sindicais e representativas
dos trabalhadores e aposentados do
Banco do Brasil. Por trás de rostos
felizes que estampam a cartilha do
novo plano de saúde da Caixa de Assistência dos Funcionários (Cassi),
existe uma estratégia para esvaziar
os planos já existentes (Cassi Família I e II) e a redução da corresponsabilidade do Banco do Brasil com
a manutenção da Cassi e do Plano
Associados.
Até o momento, oficialmente, a
Cassi não se manifestou sobre as
críticas. No portal da entidade, o
Cassi Essencial está sendo vendido
como uma alternativa com “ampla
rede de prestadores” e com “melhor
custo-benefício” por oferecer preço
regionalizado, duas informações que
não se sustentam.
O QUE A PROPAGANDA ESCONDE – No Cassi Essencial a rede

credenciada é, em média, 22% menor
em relação aos planos Associados e
Família. O novo plano também sai mais
caro para o bolso do conveniado, em
relação aos outros. Para começar, o
Cassi Essencial não conta com o patrocínio do BB, ao Contrário do Plano
Associados que tem o Banco como
patrocinador, inclusive na aposentadoria. Vale destacar ainda que o Cassi
Essencial tem coparticipação de 30%
ou 40% para eventos fora da área
geográfica estabelecida para o novo
contratante. Além disso, estabelece
custo de franquia para internações
que podem ser de R$ 250,00 ou R$
350,00 se o atendimento for fora
da área contratual. Para terminar,
o novo plano tende a encarecer sobremaneira com o tempo, pois os
valores de custeio serão anuais, por
faixa etária mais o cálculo atuarial.
ENFRAQUECIMENTO DA CASSI
– O Cassi Essencial foi criado para
captar o mesmo público alvo dos
planos já existentes Cassi Família
I e II, ou seja, os parentes consan-

guíneos até 4º grau e os parentes
afins até 2º grau de funcionários.
Mas novos funcionários, egressos
de bancos incorporados, funcionários, ex-funcionários e aposentados
do BB também podem aderir. “Ao
oferecer um plano de mercado para
novos e futuros funcionários, a alta
administração do Banco do Brasil e
atual diretoria e conselhos da Cassi
violam o princípio de solidariedade
e isonomia que pautam a todos os
colegas do banco”, alerta o coordenador da Comissão de Empresa
dos Funcionários do Banco do Brasil
(CEBB), João Fukunaga.
“O título da Cassi como maior
plano de autogestão do país se deve
justamente ao seu sistema solidário,
onde os mais jovens ajudam a custear
os mais velhos e pelo fato de o Banco
do Brasil, enquanto patrocinador,
arcar com parte das despesas. Portanto, ao atrair novos funcionários
para o Cassi Essencial a administração da Cassi está comprometendo a
sustentabilidade de toda a entidade”,
completa Fukunaga.
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DEPOIS DE PRESSÃO DOS
EMPREGADOS, CAIXA ANUNCIA
NOVAS CONTRATAÇÕES

O

presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães,
anunciou dia 19/7 a intenção
de contratar dez mil trabalhadores.
Deste total, quatro mil serão novos
empregados – três mil dependem de
autorização da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais (Sest) e mil serão chamados
após novo concurso público, a ser
realizado em setembro deste ano.
Estas mil vagas serão destinadas às
Pessoas com Deficiência (PCDs). Das 6
mil vagas restantes, 5.200 serão para
estagiários e aprendizes e as outras
800, para vigilantes e recepcionistas.
O presidente da Fenae, Sergio
Takemoto, destacou que a boa notícia é
fruto das reivindicações das entidades;
no entanto, considera o número de
contratações anunciado muito aquém
do necessário para suprir a defasagem

de mais de 19 mil empregados nas
agências. “Na verdade, ele não está
efetivando a contratação de nenhum
empregado. Das quatro mil vagas,
três dependem de autorização e as
outras mil vão esperar a realização
de um concurso. Vamos manter nossa
cobrança por mais empregados até
que sejam realizadas”, ressaltou. “A
Caixa vai abrir 250 novas agências, necessárias para a população, mas sem
empregados não haverá atendimento
digno, além de sobrecarregar ainda
mais os que estão se desdobrando
nas agências”, disse.
De acordo com Rita Serrano, conselheira de Administração da Caixa
(CA/Caixa), o banco tem autorização
da Sest para ter, no máximo, 84.544
empregados. O que foi aprovado no
Conselho é acrescentar mais três mil
neste teto, o que também depende do

órgão que coordena a governança das
estatais. De acordo com o balanço do
1º trimestre de 2021 da Caixa, o banco
tem 81.876 trabalhadores. Rita Serrano informou que a Caixa contratou
nos últimos meses e, atualmente, são
cerca de 84 mil empregados. Eram
101 em dezembro de 2014.
A coordenadora da Comissão Executiva de Empregados da Caixa (CEE/
Caixa), Fabiana Uehara Proscholdt,
também avaliou ser extremamente
importante a contratação de novos
empregados e reforçou que esse
pedido é uma pauta antiga das entidades representativas. Fabiana
lembrou que já houve resoluções do
Congresso Nacional dos Empregados
da Caixa Econômica Federal (Conecef)
onde a Caixa deveria ter 130 mil empregados. Esse número ainda não foi
alcançado.
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DIRETORES DO SINDICATO VISITAM AS NOVAS
AGÊNCIAS DO SANTANDER NO INTERIOR

O

s diretores do Sindicato Clécio
Morse, Eugênio Silva e Ailson
Duarte estão realizando visitas
às novas agências do Santander no
interior do Estado do Ceará. O objetivo das visitas é dialogar com os novos
funcionários sobre seus direitos constantes em nossa Convenção Coletiva
de Trabalho 2020/2022, como também
dos benefícios provenientes dos nossos
convênios com faculdades, SESC, cursos de línguas e outros mais. Outras
informações que os diretores passam
para os bancários são os cursos de
paternidade e CPA 20 promovidos diretamente pelo Sindicato.
Para o fortalecimento da entidade
é muito importante que os novos bancários se sindicalizem. Para efetuar a
sindicalização basta ligar (85) 3252
4266 e falar com nosso funcionário
Erismar ou baixar nosso aplicativo APP
BANCÁRIOS CE (disponível para Android
e IOs) e preencher a ficha de filiação
constante no aplicativo.
“É muito importante que os novos
colegas do Santander façam as suas
filiações. Tal decisão fortalece o Sindicato, tanto do ponto de vista financeiro,
quanto político”, afirma o diretor do
Sindicato e funcionário do Santander,
Eugênio Silva.

Situação econômica dos
brasileiros piorou
Quase a metade dos brasileiros sentiu que a vida
piorou na pandemia. Para 45,6% da população, a
situação financeira ficou mais difícil; outros 41,7%
mantiveram o mesmo padrão e apenas 12,6%
afirmam que houve uma melhora em seus rendimentos. Os dados são da pesquisa Datafolha,
realizada nos dias 7 e 8/7. O Datafolha mostra
ainda que a piora na vida tem cor e estrato social.
Os não brancos tiveram maiores perdas financeiras, assim como os mais pobres. A crise atingiu
em maior escala os brasileiros de cor amarela
(56%), preta (51%) e parda (46%) do que branca
(42%). Por regiões, os nordestinos foram os mais
atingidos (49%).

Terceira dose da AstraZeneca
A Anvisa aprovou dia 19/7 um estudo para
avaliar a segurança, eficácia e imunogenicidade de uma 3ª dose da AstraZeneca. A pesquisa
será feita com 10 mil participantes do estudo
inicial que já receberam as duas doses do
imunizante, com intervalo de 4 semanas entre
as aplicações. A 3ª dose da AstraZeneca será
aplicada entre 11 e 13 meses após a 2ª. O estudo será controlado, randomizado e simplescego, ou seja, o voluntário não saberá se
tomou uma dose da vacina ou placebo. Todos
os participantes do grupo placebo serão convidados a ser imunizados após a a pesquisa. A
Pfizer também está realizando estudos sobre a
necessidade de uma 3ª dose do imunizante.

Desmatamento da Amazônia
A Amazônia Legal brasileira registrou 8.381
km² de desmatamento no acumulado dos
últimos 11 meses, de agosto de 2020 até junho de 2021, segundo o Instituto do Homem
e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). A
cifra é 51% maior que o registrado no período
anterior, de agosto de 2019 a junho de 2020,
quando o bioma apresentou 5.533 km² de
devastação. O desmatamento acumulado na
Amazônia no 1º semestre de 2021 já é o pior
da última década. A pior taxa de desmatamento anual registrado pelo Inpe na Amazônia foi a de 2008, quando foram derrubados
12.911 km² de floresta. O segundo pior foi o
de 2020, com 10.129 km² devastados.

