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Encerramento do GT Saúde Caixa causa 
indignação à representação dos empregados 
(pág. 11)

Durante a semana passada, funcionários de 
bancos privados se reuniram em encontros 

nacionais (págs. 6, 7 e 9)

CONGRESSOS NACIONAIS BB, CEF E BNB
DEFESA DOS BANCOS PÚBLICOS É 

PRIORIDADE PARA 2021

Entre os dias 6 e 8 de agosto, virtualmente, os funcionários de bancos públicos estiveram 
reunidos para traçar estratégias de luta para 2021 (págs. 3, 4 e 5)
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MP 1045: MINIRREFORMA TRABALHISTA 
CRIA TRABALHADOR DE SEGUNDA CLASSE

A Medida Provisória 1045 (MP 1045), repleta de emendas, pode cortar proteções traba-
lhistas, reduzir a renda dos trabalhadores, criar categorias de empregados de “segunda 
classe” e atrapalhar a fi scalização de escravidão contemporânea caso sua conversão 

em lei seja aprovada pelo Congresso. Os “jabutis”, como são chamadas as emendas estranhas 
ao tema principal do projeto, inseridos no relatório fi nal do deputado Christino Áureo (PP-RJ), 
transformam a MP 1045 em uma minirreforma trabalhista.

Editada pelo governo federal no fi nal de abril, a medida autorizou a suspensão de contratos 
e redução da jornada de trabalho (com redução salarial) como forma de tentar ajudar as em-
presas em tempos de pandemia. Já foi prorrogada por Bolsonaro e precisa ser votada pelos 
deputados federais para ser convertida em lei antes de perder a validade, em 9 de setembro. 
O relatório está pronto para votação no Congresso e é considerado prioridade pelo Executivo. 

Contudo, as reduções de direitos previstas, como a possibilidade de fi rmar contratos civis 
e sem garantias trabalhistas e previdenciárias, podem aumentar muito os riscos de superex-
ploração dos trabalhadores.

As centrais sindicais denunciam que a criação do Regime Especial de Trabalho Incentivado (Requip), defendida pelo 
governo, estabelece uma espécie de trabalhador de “segunda classe”, sem contrato de trabalho e, portanto, sem 
direitos (como férias, FGTS, contribuição previdenciária, entre outros). 

Além disso, caso a MP seja aprovada pelo Congresso, bancários, jornalistas e operadores de telemarketing, entre 
outros trabalhadores com jornadas reduzidas (ou seja, de menos de 8h por dia) terão redução no valor do pagamento 
de horas extras. O texto do relator prevê que o pagamento da hora extra tenha acréscimo somente de 20% — hoje, 
a legislação trabalhista determina que haja acréscimo de 50% (quando trabalhada de segunda a sábado) e 100% 
(quando trabalhada domingos ou feriados). 

Além de reduzir o pagamento da hora extra, a MP permite que a alteração seja feita por acordo individual, sem a 
mediação do sindicato que representa a categoria. Outro ponto criticado pelas centrais sindicais é usar a MP para 
instituir o Programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego (Pirore), ressuscitando pontos da MP 905, que 
previa a carteira de trabalho Verde e Amarela, que prevê, entre outras coisas, a redução da multa do FGTS (de 40% 
para 20%) e pagamento do 13º e férias parcelados.

A situação lembra a “boiada”, termo usado pelo então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em reunião 
ministerial de 22/4/2020, quando sugeriu aproveitar que as atenções da mídia estavam voltadas à pandemia para 
aprovar uma série de mudanças nas regras do setor.

Diante das constatações dos prejuízos à classe trabalhadora, temos que nos manifestar contrários a essa MP, 
alertar a sociedade e pressionar os parlamentares sobre os danos que a medida trará nas relações de trabalho, em 
meio à maior crise econômica e sanitária que já enfrentamos e que tem um contingente de mais 15 milhões de de-
sempregados.

O que nós queremos é emprego decente para todos, com carteira assinada e direitos garantidos, para o país voltar 
a crescer. O Brasil só crescerá com investimento, com valorização dos salários, não com precarização do trabalho. 
“EstamosNaLutaComVocê!
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O 37º Congresso Nacional dos Empregados da Caixa Econômica Federal (Conecef), 
realizado dias 6 e 7/8, em formato eletrônico, defi niu o calendário de atuação específi ca 

da categoria em defesa da Caixa Econômica Federal e dos seus empregados.

SAÚDE E A PANDEMIA – “Os 
empregados sempre estiveram 
na linha de frente para atender 
as necessidades da população 
e atenderam mais da metade 
da população pagando não ape-
nas o auxílio emergencial, mas 
também os benefícios sociais”, 
disse a coordenadora da Comis-
são Executiva dos Empregados 
(CEE) da Caixa, Fabiana Uehara 
Proscholdt. “E o que temos da di-
reção do banco, mesmo com todo 
o trabalho hercúleo realizado, é 
desvalorização e desrespeito. É 
uma inversão de valores. Até 
ataques ao nosso plano de 
saúde para inviabilizá-lo tem 
sido feito. Mas, vamos resistir 
contra os ataques aos direitos 
que conquistamos e também 
os ataques contra a Caixa 100% 
Pública. O Conecef foi importante 
para reafirmarmos a luta em favor 
da democracia e todos esses retro-
cessos”, conclui Fabiana.

Antes da apresentação dos painéis, 
o 37º Conecef fez uma homenagem ao 
ex-presidente da Fenae, Pedro Eugênio, 
que fez parte da coordenação nacional 
em defesa da Caixa e esteve na Fenae 
entre 1999 e 2014, sendo presidente 
entre 2008 e 2014. Pedro Eugenio 
presente!

MOÇÕES E RESOLUÇÕES APRO-
VADAS – Os delegados participantes 
do 37º Congresso Nacional dos Em-
pregados da Caixa Econômica Federal 
(Conecef) aprovaram um conjunto de 
moções e resoluções, reforçando a 

defesa da democracia e da organização 
sindical. Dentre elas, a resolução em 
defesa da conselheira Rita Serrano e 
da sua participação ampla no Conselhos 
Administração da Caixa. A perseguição, 
o assédio, as atitudes de desqualifi ca-
ção e criminalização de representantes 
da categoria não serão aceitas.

Também foi aprovada moção em 
defesa da saúde dos empregados 
da Caixa. Uma decisão fatal foi to-
mada quando, de forma unilateral, 
a direção da Caixa decidiu encerrar 
as negociações do GT Saúde Caixa. 
Foi aprovada ainda moção em defesa 
dos participantes da Funcef. A atual 
conjuntura política de privatizações 
tenta, a todo custo, retirar a re-
presentação dos participantes das 
instâncias de poder da Funcef. Outra 

aprovação foi da moção em defesa 
dos Correios na luta contra a priva-
tização. Por fi m, foi aprovada moção 
de repúdio ao Pedro Guimarães e à 
direção da Caixa. 

CAIXA SOCIAL É CAIXA PÚBLICA. 
SOCIAL É SER PÚBLICA – Em defesa 
da Caixa pública e dos empregados, 
que seguem atuando incansavelmente 
durante à pandemia, a Fenae lançou 
durante o 37º Conecef o movimen-
to em defesa da Caixa pública, dos 
bancários e do Brasil: Caixa Social é 
Caixa Pública. Social é ser Pública. O 
objetivo é mobilizar a sociedade para 
defender a Caixa pública e reforçar a 
importância do banco público para toda 
a população e no desenvolvimento de 
um país justo.

37º CONECEF DEFINE 
CALENDÁRIO DE LUTAS DOS 

EMPREGADOS DA CAIXA
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CONGRESSO DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BB DEFINE 
PLANO DE LUTAS PARA 2021

Os funcionários do Banco do Brasil aprovaram o plano de atuação em defesa do banco 
e de seus direitos no encerramento do seu 32º Congresso Nacional, realizado nos dias 6 
e 8/8, através da plataforma Zoom. Realização de seminários sobre a Cassi específi cos 

sobre saúde e outro sobre previdência estão entre os destaques. Mas, também as 
resoluções sobre a unidade dos empregados na defesa do BB e dos demais bancos e 
empresas públicas, como os Correios, que estão sob ataque do governo Bolsonaro.

SAÚDE E 
PREVIDÊNCIA 

O coordena-
dor da CEBB, 
João Fukuna-
ga, ressaltou a 
importância da 
aprovação so-
bre a realização 
de seminários 
sobre saúde e 
previdência. “É 
importante re-
fl etirmos sobre 
a Cassi e os pla-
no de saúde e 
de previdência 
dos funcionários, 
que são muito 
afetados pelos 
ataques que estão sendo promovidos 
pelo governo federal, mas também 
pelas resoluções 23 e 25 da CGPAR 
(Comissão Interministerial de Gover-
nança Corporativa e de Administra-
ção de Participações Societárias da 
União)”, destacou. “Agora, é mobilizar 
os funcionários para a luta da catego-
ria”, concluiu.

O BB QUE QUEREMOS 
PARA O FUTURO DO BRASIL 

No terceiro painel do 32º Con-
gresso Nacional dos Funcionários 
do Banco do Brasil (CNFBB), os 
palestrantes contribuíram com as 
reflexões sobre “O BB que quere-

mos para o futuro do Brasil”. Para 
o ex-funcionário do BB e ex-dirigente 
SEEB/SP, Carlos Augusto Vidotto, 
propôs trabalhar com uma ampla 
aliança municipalista. “Temos que 
defender a existência de uma agên-
cia bancária em cada município. Isso 
atende a demanda de diferentes 
segmentos da sociedade e de linhas 
políticas, nos dá a possibilidade de, 
se não determos o processo, pode-
mos atenuar os efeitos da tecnologia 
sobre o fechamento de agência e de 
fechamento de postos de trabalho”. 
De acordo com ele, ao pensarmos o 
BB do futuro devemos evitar atribuir 
ao BB a capacidade de extrapo-

lar as políticas 
econômicas. “A 
capacidade dos 
bancos públicos 
federais e do BB 
de tomar medi-
das que possam 
estimular a reto-
mada econômica 
não pode ser 
subestimado”, 
disse.

FORA 
BOLSONARO 
PARA TERMOS 
O BRASIL QUE 
QUEREMOS

Queremos um 
banco que seja 

instrumento para reduzir ou acabar 
com a desigualdade social, um banco 
voltado para as necessidades do povo 
que mais precisa, crédito com juros 
baixos benefi ciando os pequenos pro-
dutores e não as grandes empresas, 
como é hoje, um banco que responda 
as necessidades da classe trabalha-
dora, que não trate os seus próprios 
trabalhadores como números. Esse é 
o Banco do Brasil que nós queremos. 

Os delegados também debateram 
e defenderam a atuação do BB voltada 
para o desenvolvimento nacional, po-
lítica de diversidade no BB, igualdade 
de gênero e a construção de um BB 
realmente do Brasil.
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DEFESA DO BNB E LUTA CONTRA A 
MP 1052 SÃO PRIORIDADES PARA OS 

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE
Reunidos virtualmente, através da plataforma Zoom, 

os 74 delegados que participaram do XXVII Congresso 
Nacional dos Funcionários do BNB, realizado nos dias 6 e 
7/8, defi niram como prioridades a defesa do BNB e do FNE, 
ameaçados pela medida provisória (MP) 1052.

A abertura aconteceu na sexta-feira, 6/8, conjuntamente 
com a abertura dos congressos de outros bancos públicos 
(BB, CEF, Basa e BNDES), através de uma live realizada pela 
Contraf-CUT e transmitida pelas redes sociais da entida-
de. Na ocasião, o coordenador da Comissão Nacional dos 
Funcionários do BNB (CNFBNB), Tomaz de Aquino, fez uma 
saudação ressaltando o importante papel do BNB para a 
região Nordeste e destacando a luta contra a MP 1052, que 
muda a gestão dos fundos constitucionais, praticamente 
inviabilizando a atuação do Banco para o desenvolvimento da 
região. “O risco é a população fi car em uma situação difícil 
com o esforço do governo Bolsonaro em privatizar os ban-
cos públicos. É um governo privatista que busca fazer caixa 
com a venda de estatais.  Neste momento esse congresso 
precisa unir todos os bancários da rede pública e da rede 
privada para combater o governo Bolsonaro”.

Em seguida, o deputado José Carlos (PT/MA) falou sobre 
a atual conjuntura política e econômica do Brasil, abordou 
o negacionismo do governo que agravou ainda mais as con-
sequências da pandemia e destacou também os malefícios 
da MP 1052 para o desenvolvimento das regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste.

No sábado, 7/8, a deputada federal Érika Kokay (PT/DF) 
fez uma análise de conjuntura abordando, principalmente, 
os ataques às empresas públicas. “O BNB e demais ban-
cos públicos têm compromisso com o país e estão sendo 
atacados. Bancos privados não trabalham com crédito de 
risco e não têm interesse em fi nanciar políticas públicas 
como os bancos públicos fazem. O governo diz que não vai 
privatizar os bancos públicos, mas dá um jeito de enfraque-
cer a atuação dessas empresas para dar espaço à iniciativa 
privada e isso mina a atuação dessas empresas que atuam 
diretamente na redução das desigualdades. Precisamos 
resistir”, disse a deputada.

Em seguida, ex-deputado federal cearense, Firmo Fernan-
des de Castro, falou sobre os impactos da MP 1052 sobre 
o BNB e a economia regional. Ele participou da Assembleia 
Nacional Constituinte que criou os fundos constitucionais, 
em 1988. Firmo fez uma retrospectiva sobre a criação dos 
fundos e criticou a MP 1052. “Essa MP é uma ofensa ao 
BNB, ao Basa e ao desenvolvimento regional. É fundamental 
derrotarmos essa medida sob pena de esse ser o começo 
do fi m”, disse.

Por fi m, a economista do Dieese, Vivian Machado, fez 
uma análise sobre o balanço do BNB, abordando a conces-
são de crédito e o emprego bancário. Ela também criticou 
a MP 1052 que pode minar a atuação do Banco na região.

MOÇÕES – Ao fi nal, os congressistas aprovaram duas 
moções: de repúdio ao governo federal e à MP 1052 e em 
defesa do BNB.

PRINCIPAIS RESOLUÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
 Luta contra a MP 1052/21
 Realizar audiências públicas em defesa do BNB e contra a MP 

1052;
 Realização de seminário sobre teletrabalho no pós-pandemia;
 Fora Bolsonaro;
 Vacina para todos;
 Contra a política econômica de Guedes e Bolsonaro;
 Contra o desmonte das estatais;
 Defesa do emprego;
 Defesa da saúde;
 Mais segurança;
 Contra as metas abusivas e os descomissionamentos arbitrários;
 Defesa da Camed e Capef;
 Reconhecimento da Covid como doença ocupacional;
 Defesa do AgroAmigo e CrediAmigo dentro do BNB;
 Isonomia de tratamento do programa Promova-se;
 Dia de luta em defesa do BNB;
 Plano de mobilização com participação dos delegados sindicais.
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Os 159 delegados e delegadas participantes do Encontro Nacional dos Trabalhadores 
do Itaú, realizado virtualmente dia 5/8, defi niram sua pauta de reivindicações 

específi ca. Segundo o coordenador da COE Itaú, Jair Alves, a representação dos 
funcionários esperam a retomada das negociações com o banco para tratar de cada 

ponto debatido durante o Encontro.

SAÚDE DO 
TRABALHADOR
O tema de saúde sempre 

foi muito importante para o 
movimento sindical bancário. 
Com a pandemia, ganhou ainda 
mais importância. A vacinação 
começou, mas está longe de ser 
o ideal. É preciso continuar na 
luta pelo real cumprimento dos 
protocolos de saúde e seguran-
ça negociados com a Fenaban 
no começo da pandemia e na 
luta pela vacinação de todos 
os bancários e por melhores 
condições de trabalho. Um tema 
que merece a atenção da repre-
sentação dos funcionários é a 
possível pressão pela volta dos 
bancários ao trabalho presen-
cial. O acordo com a Fenaban 
prevê que não haverá volta sem ne-
gociar os critérios, com um protocolo 
único mínimo de procedimento. 

EMPREGO
Os delegados debateram os nú-

meros apresentados pela economista 
do Dieese, Cátia Uehara. A COE Itaú 
defende que é preciso abrir negocia-
ções sobre as metas e sobre os pro-
gramas de remuneração, que muitas 
vezes são usados como justifi cativas 
para as demissões.

REMUNERAÇÃO
Os delegados mostraram que 

instabilidade e medo de demissões 
são os resultados da implementação 
do GERA, programa de remuneração 

variável criado para substituir o AGIR. 
Desde o início da mudança do Agir, 
a COE vem tentando negociar essas 
mudanças. Nas pesquisas feitas 
pelos sindicatos, percebe-se que o 
GERA causou acúmulo de funções, 
aumento das metas, sobrecarga de 
trabalho, assédio moral, entre outras 
pioras na comparação com o Agir, que 
já tinha diversos problemas.

GT SAÚDE
É muito importante ressaltar a 

importância de o movimento sindical 
ter conquistado o GT de Saúde no Itaú. 
Desde que o grupo foi criado estamos 
constantemente negociando temas 
relativos à saúde do trabalhador. 
Durante a pandemia, este trabalho 

ganhou ainda mais importância, na luta 
por uma condição de trabalho digna.

FUNDAÇÃO ITAÚ
Foi feito um breve relato sobre 

todos os planos e um resgate das 
últimas eleições, realizadas em 
maio. “Os ataques que os fundos de 
pensão em sofrendo já é um debate 
bastante disseminado. Eles querem 
que os fundos fi quem nas mãos dos 
bancos, sem representatividade dos 
trabalhadores. Não temos nenhum 
técnico, mas somos participantes e 
temos interesses para que tudo dê 
certo. Nós temos que estar agindo 
para ver onde há espaços para be-
nefi ciar os trabalhadores”, afi rmou 
Erica Godoy, conselheira da Fundação.

BANCÁRIOS DO ITAÚ QUEREM 
EMPREGO, SAÚDE E MELHORES 

CONDIÇÕES DE TRABALHO
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ENCONTRO NACIONAL DOS 
TRABALHADORES DO BRADESCO 

FORMALIZA PAUTA DE 
REIVINDICAÇÕES ESPECÍFICA

Emprego, saúde e segurança são os 
principais pontos da minuta específi ca 
de reivindicações do Encontro Nacio-
nal dos Trabalhadores do Bradesco, 
realizado dia 3/8, virtualmente. O do-
cumento será encaminhado à direção 
do banco. “Nós queremos retomar a 
mesa específi ca de negociações para 
negociar o fi m das demissões, prin-
cipalmente durante a pandemia, e o 
retorno dos vigilantes nas unidades 
de negócios, que tem caixa eletrônico, 
onde funcionários já começam a sofrer 
ataques”, afi rmou Magaly Fagundes, 
coordenadora da Comissão de Or-
ganização dos Empregados (COE) do 
Bradesco.

Os trabalhos do dia começaram com 
uma análise de conjuntura feita pela 
presidenta da Contraf-CUT, Juvandia 
Moreira, que é uma das coordenadoras 
do Comando Nacional dos Bancários. 
“Nós temos que discutir o Brasil que a 

gente quer, para pensar numa solução 
para este mundo que está tão doente. 
É importante falar do geral, para de-
pois falarmos do específi co. Olhando 
o geral para saber como vamos atuar 
por banco”, salientou.

Na sequência, o refl exo da pandemia 
na saúde do trabalhador entrou em 
debate. “O tema de saúde sempre foi 
muito importante para o movimento 
sindical bancário. Com a pandemia, ga-
nhou ainda mais importância”, afi rmou 
o palestrante Mauro Salles, secretário 
de Saúde do Trabalhador da Contraf-
CUT. O coordenador do Coletivo de 
Segurança Bancária da Confederação, 
Elias, Jordão, foi o convidado especial 
da mesa sobre unidades de negócio 
e segurança bancária. Para ele, “o 
ano de 2022 será fundamental para 
a segurança do bancário dentro das 
agências”.

Gustavo Cavarzan, técnico da 

subseção do Dieese da Contraf-CUT, 
mostrou que o fechamento dos pos-
tos de trabalho e o de agências são 
dois dos principais pontos do lucro 
do Bradesco nos últimos meses. “O 
Bradesco está trocando agências 
por unidade de negócios, com menos 
bancários, menor estrutura de segu-
rança o que aumenta seus lucros. A 
redução no emprego também chama 
atenção, principalmente, por ser em 
sua grande maioria de trabalhadores 
de agências”, explicou.

O teletrabalho também entrou na 
pauta. Os delegados e as delegadas 
do encontro nacional debateram a 
necessidade de negociar com o banco 
sobre o acordo de teletrabalho, as-
sinado em 2020. “Precisamos rever 
pontos desde o acordo feito durante a 
pandemia e ajustar a necessidade do 
trabalhador que está há mais de um 
ano em home offi ce”, explicou Magaly.
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CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BRADESCO CRITICA 

FECHAMENTO DE AGÊNCIAS
O Sindicato dos Bancários do Ceará 

realizou mais uma manifestação referente 
à Campanha de Valorização dos funcioná-
rios do Bradesco. A atividade aconteceu 
na quinta-feira, dia 5/8, nas agências 
Otávio Bomfi m, São Gerardo e Valdemar 
de Alcântara, do corredor bancário da Av. 
Bezerra de Menezes. Durante a ativida-
de, os bancários destacaram o prejuízo 
no atendimento com o fechamento de 
agências. 

Mesmo com lucro de R$ 12,834 bilhões, 
no 1º semestre de 2021, alta de 68,3% 
em relação ao mesmo período de 2020, 
o banco fechou 999 agências em doze 
meses, com a abertura de 601 unidades 
de negócios, totalizando 3.168 agências e 
877 unidades de negócio, que só são boas 
para o banco. Uma queda brutal no nível de 
atendimento para a população, que muitas 
vezes precisa esperar muito tempo nas 
fi las após fazer longos deslocamentos para 
ser atendida. Chama ainda mais atenção o 
fato de o banco ter fechado 9.425 postos 
de trabalho em doze meses.

A CAMPANHA – Em plena pandemia, o 
banco vem batendo recordes de lucrativi-
dade, mas, em contrapartida, onera 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 representati-
vas dos funcionários vêm denunciando, 
nas ruas e nas redes sociais, a postura 
intransigente do banco. A campanha 
acontece todas as quintas, com tuitaços 
e manifestações.

“Nossa luta é pela valorização dos 
funcionários, com condições de trabalho 
dignas, sem ameaças de demissão, sem 
assédio moral, sem metas abusivas e 
com uma estrutura mínima de segurança 
para prestarmos um bom atendimento à 
população”, afi rma o diretor do Sindicato 
e funcionário do Bradesco, Telmo Nunes.
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ENCONTRO NACIONAL DOS 
FUNCIONÁRIOS DO SANTANDER 

DEFINE PLANO DE LUTAS 

O Encontro Nacio-
nal dos Funcionários do 
Santander, realizado dia 
3/8 pela Contraf-CUT e 
pela Comissão de Orga-
nização dos Empregados 
(COE) do banco, trouxe 
aos delegados o debate 
sobre os planos de pre-
vidência fechados, os 
ataques que os mesmos 
vêm sofrendo, tanto da 
parte dos bancos quanto 
do governo, e a análise 
dos resultados do balan-
ço do banco e da holding 
de empresas grupo.

“Há um forte ataque 
aos planos fechados, 
com os bancos querendo 
ocupar espaço para ven-
der planos privados de 
previdência complemen-
tar e o governo tentando reduzir suas 
responsabilidades com a pensão dos 
trabalhadores”, afi rmou o ex-diretor 
eleito da Previ e ex-vice-presidente da 
Anapar, José Ricardo Sasseron. Ele 
disse, ainda, que a Previc, que é quem 
deveria regular o funcionamento dos 
planos fechados de previdência, está 
atualmente mais ao lado das empresas 
patrocinadoras dos fundos de pensão 
do que dos participantes, inclusive em 
relação ao desrespeito aos contratos 
entre os participantes e as empresas 
patrocinadoras dos planos, citando as 
mudanças pretendidas nas leis com-
plementares 108 e 109, para permitir 
que as empresas possam patrocinar 
mais do que um plano de previdência 
e liberar a administração destes por 
bancos e outras empresas fi nanceiras. 
O debate sobre os ataques aos planos 
de previdência continuou com apre-

sentações sobre os planos fechados 
do Santander (Banesprev, Sanprev, 
SantanderPrevi e Bandeprev).

DADOS DO BALANÇO 
A economista Catia Uehara, do 

Dieese, apresentou dados sobre o 
balanço do banco e informações im-
portantes sobre empresas que fazem 
parte da holding do Santander. No 2º 
trimestre, o Santander obteve lucro 
líquido gerencial de R$ 4,171 bilhões, 
crescimento de 98,4% em relação 
ao obtido no mesmo período do ano 
passado. O lucro obtido nos primei-
ros seis meses no Brasil representou 
22,5% do lucro global do conglomera-
do, que foi de € 4,205 bilhões. Mas, 
Catia também destacou a redução 
de postos de trabalho bancários e 
a contratação de trabalhadores não 
bancários por empresas que fazem 

parte da holding. “São contratações 
com representações de outras cate-
gorias, que não possuem Convenção 
Coletiva de Trabalho nacional, como os 
bancários, então pode haver diferen-
ças de direitos conforme o estado e 
até a cidade onde as empresas estão 
estabelecidas”, disse.

PLANO DE LUTAS
Ao fi nal do encontro, os delegados 

apresentaram propostas de ações para 
resistir aos ataques contra os direitos 
dos trabalhadores e avançar na conquis-
ta de novos direitos. Tanto o plano de 
lutas, quanto os documentos e apresen-
tações feitas durante o encontro serão 
disponibilizadas aos representantes 
da COE e das entidades sindicais que 
fazem parte do Comando Nacional dos 
Bancários, que se encarregarão de fazer 
o repasse para suas bases.
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SANTANDER NEGLIGENCIA 
SOFRIMENTO DOS SEUS FUNCIONÁRIOS

Em negociação com a Co-
missão de Organização 
dos Empregados (COE), 

o Santander não apresentou 
respostas razoáveis e muito 
menos soluções para proble-
mas detalhados em uma pauta 
em posse do banco desde o 
dia 22 de junho. Na reunião 
realizada virtualmente dia 
4/8, os representantes dos 
trabalhadores cobraram mais 
contratações, respostas para 
descontos relacionados à gas-
tos nos planos de saúde feitos 
diretamente na conta corrente 
dos bancários, retorno ao tra-
balho presencial e utilização do 
WhatsApp Business.

MAIS
CONTRATAÇÕES
A COE enfatizou a urgência de mais 

contratações, devido ao grave quadro 
de sobrecarga de trabalho causado por 
falta de funcionários. Foi enfatizado 
que os lucros do banco aumentam a 
cada período, assim como a carteira 
de clientes. Em contrapartida, o nú-
mero de bancários está sendo redu-
zido – pela primeira vez desde 2012 
o Santander possui menos de 45 mil 
empregados –, em um contexto de 
aumento de pressão pelo cumprimento 
de metas abusivas para obtenção de 
lucros cada vez maiores, o que está 
resultando em uma epidemia de ado-
ecimentos relacionados ao trabalho. 
O Santander alegou que promoveu 
duas mil contratações. O número foi 
questionado porque o último balanço 
do banco mostra que houve apenas 78 
contratações no semestre.

TRABALHADORES
AFASTADOS
O Santander passou a fazer o des-

conto do convênio médico em conta 
corrente, e não em folha de pagamento. 
O banco alegou que isso só ocorre quan-

do não há saldo na folha de pagamento, 
e que, no seu entendimento, sempre 
que utilizado, o convênio médico pre-
cisa ser pago. ou seja, é uma relação 
de consumo. A COE respondeu que 
esses trabalhadores já se encontram 
em uma situação extremamente deli-
cada causada pela doença, e enfatizou 
que utilizar o convênio médico não é 
uma opção. Também afi rmou que, ao 
contrário do trabalhador, o banco 
tem totais condições de arcar com 
esse custo durante o afastamento 
sem complementação, e só efetuar 
os descontos quando o trabalhador 
retornar ao trabalho, com os devidos 
parcelamentos que facilitem a vida do 
trabalhador.

RETORNO AO 
TRABALHO PRESENCIAL
O Santander informa que, a partir 

da 2ª quinzena de agosto, fará o re-
torno gradual dos trabalhadores para 
atividades presenciais. Permanecerão 
em casa os trabalhadores de maior 
risco. A COE discordou, pois entende 
que é um risco grande para todos 

os envolvidos. Essa discussão será 
retomada entre o Comando Nacional 
dos Bancários e a Fenaban, mas a 
COE já ressaltou ao Santander o ris-
co que o banco assume ao obrigar os 
trabalhadores ao retorno presencial. 
E reforçou que, mais uma vez, a em-
presa não ouve o movimento sindical 
e nem os trabalhadores, que também 
expressam grande preocupação com 
o retorno presencial.

WHATSAPP BUSINESS
O Santander informou que está 

proibida a utilização do aplicativo What-
sApp Business para tratar de assuntos 
relacionados ao banco, devido a uma 
questão de segurança da informação. 
Também informou que disponibilizou um 
guia com orientações para utilização do 
WhatsApp, disponível na academia do 
Santander, para o caso de o bancário 
utilizar o aplicativo para conversas com 
o cliente. O Sindicato, contudo, reco-
menda que os bancários não utilizem 
os WhatsApp e que utilizem apenas os 
canais institucionais disponibilizados 
pelo Santander. 
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ENCERRAMENTO DO GT SAÚDE CAIXA 
RECEBE CRÍTICAS DA REPRESENTAÇÃO 

DOS EMPREGADOS
A Caixa comunicou aos empregados 

que o Grupo de Trabalho Saúde Caixa, 
criado para discutir propostas de 
modelos de custeio e de gestão que 
garantissem a sustentabilidade do 
plano, foi encerrado dia 30/7. A repre-
sentação dos empregados discorda da 
maneira como o banco informou sobre 
o encerramento do grupo, que não foi 
consensual.

“A forma como a Caixa comunicou 
leva à interpretação que todos con-
cordamos com o fi m dos trabalhos, 
e o que aconteceu foi o contrário. 
Pedimos prorrogação do prazo porque 
entendemos que deveríamos ampliar 
o debate e, em conjunto, levar boas 
propostas aos empregados. Não foi o 
que aconteceu. A Caixa recusou nosso 
pedido e deu fi m ao grupo oferecendo 
uma proposta vergonhosa aos benefi -
ciários”, destacou a coordenadora do 
GT e da Comissão Executiva dos Em-
pregados (CEE/Caixa), Fabiana Uehara 
Proscholdt.

A proposta da Caixa aplicou o li-
mitador de 50% para os custos do 
plano previstos na Resolução 23 da 
Comissão Interministerial de Gover-

nança Corporativa e de Administração 
de Participações Societárias da União 
(CGPAR). A medida, que não tem força 
de lei e não está prevista no Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) 2020/2022, 
estabelece que a contribuição da 
empresa não pode exceder a dos 
empregados. Dessa forma, a gestão 
Pedro Guimarães tenta economizar 
sacrifi cando os empregados da ativa 
e aposentados, para os quais ela pre-
tende transferir os custos, e assim 
abre espaço para reduzir as provisões 
do chamado “benefício pós-emprego”, 
acelerando a devolução do IHCD para 
o governo Bolsonaro.

Na avaliação da representação dos 
empregados, outro ponto que não fi -
cou claro na nota divulgada pela Caixa 
refere-se ao assessoramento técni-
co, insinuando que foi fornecido pelo 
banco. A Caixa não deixou claro que o 
assessoramento técnico que tivemos 
foi contratado pela representação dos 
empregados porque estes discordaram 
das projeções realizadas pelo banco. 
As difi culdades de acesso aos dados 
atrasaram bastante os trabalhos. O 
relatório atuarial, por exemplo, que é 

um documento fundamental para as 
análises, deveria ter sido fornecido até 
novembro, e somente foi disponibilizado 
em março/abril.

A proposta apresentada pela re-
presentação dos empregados mantém 
o modelo de custeio atual, com 70% 
dos custos fi nanciados pela Caixa e 
30% pelos empregados. As projeções 
da consultoria que assessora os re-
presentantes dos empregados não 
apontam a necessidade de reajustes, 
mesmo considerando a aplicação do 
teto previsto no Estatuto. Também 
preserva os princípios de solidariedade, 
mutualismo, pacto intergeracional e a 
autogestão por RH.

“Nós não aceitamos a implemen-
tação da CGPAR 23, sob qualquer 
aspecto. Além de não ser uma legisla-
ção, esta proposta não está prevista 
no Acordo Coletivo e a anulação de 
seus efeitos está sendo discutida 
no Congresso. Nós enfatizamos a 
necessidade de ampliar a discussão 
para levarmos propostas decentes 
aos colegas, mas a Caixa decidiu, 
unilateralmente, encerrar o grupo”, 
destacou Fabiana.



Despejos durante a pandemia
Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei 
aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo 
Senado Federal que suspendia despejos em 
razão da pandemia. O veto foi publicado no 

“Diário Ofi cial da União” (DOU) dia 5/8. Deputa-
dos e senadores ainda deverão analisar o veto, 
e poderão derrubá-lo ou mantê-lo. A proposta 

previa a suspensão dos despejos para imóveis 
urbanos que servissem de moradia ou represen-

tassem área produtiva pelo trabalho individual 
ou familiar até 31 de dezembro. Bolsonaro alega 
que o estado de calamidade se encerrou um ano 

antes da data limite (31/12/21).

Passando a boiada
O plenário da Câmara dos Deputados 
aprovou, por 296 votos a 136, o texto-

base do Projeto de Lei (PL) 2633/20, cha-
mado de “PL da Grilagem” por regularizar 

a ocupação indevida de terras públicas 
e facilitar o desmatamento ambiental. 

O texto segue para o Senado. As siglas 
PT, PSB, PDT, Psol, PCdoB, PV e Rede 
orientaram suas bancadas a recusar a 
proposta, enquanto PSL, PL, PP, PSD, 
MDB, PSDB, Republicanos, Solidarie-

dade, Novo e Cidadania pediram que os 
parlamentares dessem sinal verde ao 

projeto. A medida atende a interesses da 
bancada ruralista.

BANCÁRIOS DO SANTANDER COM HORAS 
NEGATIVAS DEVEM PROCURAR O SINDICATO
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Em abril de 2021, o Santander 
informou que mais de 700 bancá-
rios estavam acumulando horas 

negativas por causa da pandemia, que 
obrigou muitos empregados a fi carem 
em casa impossibilitados de trabalhar. 
Segundo o banco, cerca de 100 destes 
trabalhadores estão devendo mais de 
1.000 horas.

Diante da situação, o movimento 
sindical fi rmou um acordo de banco de 
horas negativo com o Santander em 
setembro de 2020, que foi renovado 
em janeiro e teria de ser novamente 
revalidado em abril. Contudo, o acor-
do tinha uma cláusula que impedia a 
compensação dessas horas aos fi nais 
de semana. O Santander condicionou a 
renovação do acordo à retirada desta 
cláusula. Ou seja, se revalidasse o 
acordo sem esta cláusula, o movi-
mento sindical daria respaldo para o 
banco convocar os empregados para 
trabalharem aos fi ns de semana, caso 
julgasse conveniente, infringindo e 
alterando, desta forma, a jornada do 
bancário.

A COE solicitou ao Santander 
que fornecesse os dados desses 
trabalhadores para que a entidade 
pudesse entrar em contato com eles 
a fi m de construir um acordo que 

pudesse atender as necessidades 
destes funcionários. Além disto, o 
Sindicato também reivindicou que o 
Santander encontrasse função para 
estes trabalhadores no home offi ce. 
Contudo, não foi possível avançar na 
negociação porque o banco se recu-
sou a repassar as informações e o 
movimento sindical precisa ter clareza 
sobre todas as questões envolvidas. 
Diante do impasse, o acordo não foi 
renovado em abril.

O Ministério Público do Trabalho 
(MPT), acionado por um trabalhador 
anônimo, convocou o Santander e o 

movimento sindical para uma mediação 
sobre as horas negativas. Foram rea-
lizadas ao menos cinco reuniões entre 
junho e julho, nas quais o movimento 
sindical reforçou a necessidade de 
ter acesso a esses trabalhadores. A 
Contraf-CUT elaborou um comunicado 
que será encaminhado até 10/8 pelo 
banco a todos os trabalhadores que 
acumularam horas negativas. É fun-
damental que esses trabalhadores 
entrem em contato com o Sindicato 
(bancariosce@bancariosce.org.br) ou 
com a Contraf (santanderhoranegati-
va@contrafcut.org.br).

Vacina cearense
O Governo do Ceará, a Universidade 

Estadual do Ceará (Uece) e a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) selaram o acordo 
de cooperação para desenvolvimento e 
a produção da vacina cearense contra a 
Covid-19. O imunizante foi batizado de 
2H120 Defense. Com a parceria ofi ciali-
zada, a Uece terá o suporte da Fiocruz 

na realização de ajustes solicitados pela 
Anvisa na fase de testes em animais. 

Assim, após essa etapa, os pesquisado-
res poderão enviar a documentação para 

solicitar a autorização para testes em 
humanos.


