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BANCOS SE APROVEITAM DA
PANDEMIA PARA FECHAR AGÊNCIAS
E REDUZIR POSTOS DE TRABALHO

Balanço
financeiro dos
bancos aponta
fechamento
de mais de 2
mil agências
durante
a pandemia
(pág. 3)

GT Saúde Caixa fecha proposta para
plano de saúde. Conheça os detalhes
(pág. 4)

Não deixe de participar da nossa live do
Outubro Rosa. É neste sábado, 23/10, a
partir das 9h30 (pág. 8)
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ARTIGO

O

É PRECISO ATENTAR PARA AS
SEQUELAS DA COVID-19

Brasil registra, oficialmente, mais de 600 mil mortos por Covid-19. Entretanto, além
das centenas de milhares de famílias que choram seus mortos, milhões apresentam
sequelas da Covid. Desde o início da pandemia, em março de 2020, mais de 21,6 milhões foram infectados pelo novo coronavírus, e mais da metade desses casos podem sofrer
com efeitos da doença por até seis meses após a cura, segundo estudo divulgado pelo portal
científico Jama Network Open. As proporções de pessoas com pelo menos uma sequela observada foram: 54% em um mês; 55% entre dois a cinco meses; 54% em seis ou mais meses.
O estudo aponta ainda que as desordens mais frequentes são anomalias em exames de
imagem do tórax (pulmões); distúrbios de saúde mental, como dificuldade de concentração
e Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG); e distúrbios de mobilidade funcional, como
fadiga, perda acentuada de peso ou fraqueza muscular. Também foram observadas sequelas
graves como distúrbios cardíacos, dermatológicos, de garganta, perda de massa cinzenta
no cérebro, entre outros.
Esse cenário já se apresenta na categoria bancária. Durante a 23ª Conferência Nacional
dos Bancários, foi feita a apresentação do resultado parcial da pesquisa feita em parceria com a Universidade de
Campinas (Unicamp) sobre as sequelas da Covid-19 na categoria bancária.
A pesquisa mapeou a saúde do trabalhador bancário já acometidos pela doença afim de subsidiar o Comando Nacional dos Bancários nas negociações com os bancos e garantir a devida proteção à saúde dos trabalhadores.
Um dado que preocupa é quando 31,2% dos bancários que responderam afirmam que o banco não lhe proveu assistência durante a infecção e 41,8% afirmaram que os bancos não disponibilizaram testes para Covid. Os resultados
preliminares da pesquisa mostram ainda dados sobre alterações neurológicas em bancários após a infecção por Covid
e que os sobreviventes persistem com diversas queixas, como fadiga, ansiedade, dificuldades cognitivas. Além disso,
aproximadamente 30% referem-se estar com capacidade de trabalho diminuída após a infecção. Esse estudo é de
extrema importância para uma caracterização detalhada das limitações e possíveis sequelas secundárias a infecção.
Somente com estudos científicos será possível convencer governantes sobre a magnitude dessas limitações. Temos
recebido também muitos relatos de colegas bancários que estão sofrendo com as sequelas da Covid-19, alguns trabalhando sem as devidas condições. A pesquisa, cujos dados preliminares já mostram que essa preocupação é real,
vai nos ajudar a buscar garantir a esses colegas uma atenção especial.
Durante negociação entre o Comando Nacional dos Bancários e a Fenaban, realizada dia 1º/10, nós cobramos muita atenção quanto à volta do trabalho presencial e enfatizamos a necessidade de se elaborar um protocolo mínimo
nacional, com o objetivo de preservar a vida de bancários, clientes e usuários. A reunião decidiu também retomar os
encontros regulares da Mesa Permanente de Saúde e marcou para o próximo dia 25/10 novo encontro para tratar
de outros pontos que envolvam a saúde dos bancários, como metas abusivas, sequelas da Covid-19 e atenção ao
adoecido. Na ocasião, serão apresentados os resultados finais da pesquisa feita na categoria sobre as sequelas nos
contagiados pela pandemia.
Vamos seguir atuando para garantir os direitos trabalhistas e previdenciários, e cobrar dos bancos acompanhamento dos casos, com garantia de tratamento adequado e acompanhamento médico através do Programa de Controle
médico e saúde ocupacional (PCMSO), entre outras medidas. #VidaÉLuta!

www.bancariosce.org.br

bancariosce

bancariosdoceara

seebce

85 99129 5101

bancariosce

Site: www.bancariosce.org.br – E-mail: bancariosce@bancariosce.org.br – Telefone: (85) 3252 4266 – Rua 24 de Maio, 1289 - 60.020.001 – Fortaleza – Ceará
Presidente: Carlos Eduardo Bezerra Marques – Tribuna Bancária: imprensa@bancariosce.org.br – (85) 3231 4500 – Diretor de Imprensa: José Eduardo Rodrigues Marinho
Repórter: Sandra Jacinto - CE01683JP – Projeto Gráfico e Diagramação: Normando Ribeiro CE00043DG – Esta edição não será impressa, disponibilizada apenas em PDF

| EDIÇÃO 1687 | 18 A 23 DE OUTUBRO DE 2021 |

E

Tri b u n a

Bancária

3

BANCOS APROVEITAM PANDEMIA
PARA AUMENTAR LUCRO COM
REDUÇÃO DE AGÊNCIAS

nquanto o número de pobres no
Brasil saltou de 9,5 milhões, em
agosto de 2020, para 27 milhões, em fevereiro de 2021, de acordo
com a Fundação Getúlio Vargas, o
lucro dos bancos não para de crescer.
O balanço financeiro apresentado por
Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e Santander mostra que os quatro maiores
bancos do país, juntos, ganharam R$
22,1 bilhões no segundo trimestre
deste ano, uma alta de 63,6% em
relação ao mesmo período de 2020.
Mesmo assim, as instituições seguem
deixando um rastro de irresponsabilidade e aproveitam a pandemia para
fechar agências.
Desde março do ano passado,
2.080 agências em todo o país deixaram de existir e fizeram com que 89
municípios ficassem sem ao menos
um posto de atendimento presencial,
conforme dados do Banco Central
(BC). O número de cidades que não
possuem agência, posto de atendimento presencial ou caixa eletrônico

saltou de 377 para 384 no mesmo
período.
Os números são ainda piores se
computados os últimos cinco anos.
De acordo com o BC, 4.752 agências
tiveram as atividades encerradas,
dado que impacta diretamente àqueles
mais fragilizados durante a pandemia
e que necessitam de postos para
atendimento presencial.
Mesmo o serviço bancário tendo
sido considerado durante a pandemia (ainda em curso) como atividade
essencial, a categoria foi atingida
em cheio por um setor que tem no
corte de atendimentos uma forma de
ampliar o lucro.
Durante a pandemia, os bancários
colocaram a própria vida e a de seus
familiares em risco e agora muitos
são “recompensados” com a perda
de emprego. Mesmo com os bancos
aumentando o lucro a cada ano e
mesmo com a redução do custo operacional por conta do home office. A
responsabilidade social, tão presente

nas publicidades das instituições,
deveria ser aplicada na prática para
que os trabalhadores que não possuem acesso aos serviços remotos
pudessem ser atendidos.
A política dos bancos impacta
principalmente pessoas de baixa
renda e moradores de áreas sem
cobertura satisfatória de internet.
A mais recente Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua
(Pnad C) apontava, em 2019, que
39,8 milhões de pessoas não tinham
conexão com internet no Brasil. Além
disso, a transformação de locais
como lotéricas em correspondentes
bancários amplia a insegurança entre
trabalhadores desses postos e fazem
com quem os serviços oferecidos à
população sejam mais limitados, já
que não realizam todas as operações
executadas pelas agências.
O que se espera de quem ganha
muito é que ao menos parte desse
lucro seja destinado a atender dignamente a população.
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Empregados da Caixa no Nordeste
debatem Saúde Caixa

O

s empregados da Caixa Econômica Federal do Nordeste se
reuniram, dia 14/10, através
da plataforma Zoom, para debater a
proposta construída com as entidades
representativas para o Saúde Caixa.
A reunião foi organizada pela Fetrafi/
NE. “Esse é um importante debate
para procurar resguardar direitos e
manter o atendimento aos empregados
da Caixa”, destacou o presidente da
Fetrafi e do SEEB/CE, Carlos Eduardo.
Os participantes destacaram os
ataques que os planos de saúde das
estatais vêm sofrendo desde o golpe
de 2016 e ainda, diante de um governo
que prioriza a retirada de direitos dos
trabalhadores. Por isso, é importante
acompanhar esse debate e se inteirar
para defender o Saúde Caixa. “Nosso plano de saúde é uma das nossas
principais conquistas e é fundamental
garantir a manutenção dos nossos
direitos. Conseguimos derrotar a
CGPAR 23 e agora, nosso desafio é
melhorar o Saúde Caixa”, destacou o
vice-presidente da Fenae e diretor do
Sindicato, Marcos Saraiva.
Em seguida, a coordenadora da CEE/
Caixa, Fabiana Uehara, fez um resumo
sobre a proposta construída entre a
direção da Caixa e a representação

dos empregados durante mais de 50
reuniões e seis meses de negociação.
Ela lembrou que o banco queria acabar
com a proporcionalidade de 70/30
(70% do custo arcado pelo banco e
30% pelos participantes), com a solidariedade entre os participantes, com
o pacto intergeracional e partir para a
individualização total, implantando um
sistema de mensalidades definidas a
partir da idade e dos salários, encarecendo demasiadamente o plano para
a grande maioria dos participantes.
Fabiana explicou que a proposta que
será levada às assembleias para a aprovação dos empregados, prevista para
os dias 25 e 26/10, é a manutenção
do modelo atual, com a cobrança de
uma mensalidade a mais sobre o 13º
salário para suplantar a necessidade
de aumento da arrecadação em virtude do aumento da tabela de custos
médicos. Além disso, um outro avanço
é o acesso trimestral das entidades
às informações do Saúde Caixa e o
retorno dos debates dos comitês de
cadastramento/descadastramentos.
“Não é o melhor dos mundos, claro
que queríamos o nosso Saúde Caixa
como ele era antigamente, mas diante
do cenário político que estamos enfrentando, a proposta é uma conquista já

que conseguimos manter as principais
premissas do nosso plano”, destacou
a coordenadora da CEE/Caixa. Ela
alertou ainda que, caso a proposta
não seja aprovada pelos empregados,
o debate volta à estaca zero, e a Caixa
poderá implementar unilateralmente
as mudanças que julgar necessárias.
Podendo inclusive determinar a individualização do plano, o que o tornaria
inviável para muitos trabalhadores.
“O momento agora é de manter o
nosso plano de saúde, debater com os
nossos colegas de trabalho e defender
os nossos direitos”, concluiu Marcos
Saraiva.
Resumo da proposta:
• Mantém a proporção 70/30;
• Mantém a contribuição de 0,4% por
dependente, limitada a 0,8%;
• Mantém o limite por ano de coparticipação dos empregados: desde
janeiro em R$ 3.600,00. Mas para
dar conta da inflação médica, prevê
o pagamento de uma mensalidade,
nos mesmos valores e composição
atuais (3,5%), sobre o 13º salário de
cada participante. Essa foi a forma
encontrada para que o reajuste pese
o mínimo possível para todos.
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Conselheira da Previ alerta
sobre mudanças na legislação que
ameaçam os fundos de pensão

A

lém dos desafios em razão da grande volatilidade do
mercado por causa da crise econômica, que impactam
os investimentos dos planos de benefícios, a Previ e os
fundos de pensão enfrentam ameaças externas procedentes
do governo, do Congresso Nacional e dos órgãos reguladores
do sistema de previdência complementar. O alerta foi reiterado pela conselheira deliberativa Luciana Bagno na live dos
dirigentes eleitos da Previ realizada dia 16 de setembro.
“Precisamos ficar sempre atentos. E o que que eu chamo de ameaças externas? São resoluções, projetos de lei e
outras regulamentações que possam trazer prejuízos aos
associados. Os fundos de pensão administram hoje mais de
R$ 1 trilhão e é claro que isso desperta a cobiça do mercado. São muitas as investidas que a gente vem sofrendo, em
especial nos últimos anos”, relatou Luciana.
Para barrar esses ataques, advertiu Luciana Bagno, “é
muito importante a atuação dos eleitos e dos associados,
junto as entidades representativas de aposentados, os
sindicatos e a Anapar”, para pressionar os parlamentares.
Assista o vídeo: https://bit.ly/3AIzqAY.

Entre as ameaças estão iniciativas que atacam a previdência complementar fechada
• Projeto de Lei Parlamentar (PLP) 268/2016, que
altera a Lei Complementar 108: Visa tirar a representação dos trabalhadores dos fundos de pensão e colocar o mercado lá dentro pra gerir os nossos recursos.
Conseguimos incluir propostas de nosso interesse, com
mobilização das entidades do funcionalismo, dos sindicatos
e da Anapar. Foi aprovado na Comissão de Constituição
e Justiça e Cidadania da Câmara e aguarda votação em
plenário.
• Resolução 25 da CGPAR: Veio em 2018 propondo
que as empresas estatais federais devem a cada dois
anos avaliar a economicidade dos planos de benefícios e,
se quiserem, podem transferir o gerenciamento, ou seja,
terceirizar a gestão. E para fazer isso basta uma decisão
do Conselho de Administração da empresa estatal, de
maneira unilateral.
• Emenda Constitucional 103/2019, que propõe revisar as Leis Complementares 108 e 109 de 2001: É de
autoria de um grupo de trabalho chamado Iniciativas de
Mercado de Capitais do Ministério da Economia (IMK/ME),
composto por várias associações do mercado bancário,
de capitais, de seguros e previdência. Não tem nenhum

representante dos associados nesse grupo. Propõem uma
série de alterações das leis 108 e 109 com a justificativa
de estar harmonizando e convergindo as regras entre as
entidades fechadas e as entidades abertas, dentre elas
tem causado bastante preocupação o chamado voucher
previdenciário, que é a possibilidade de o participante
levar os seus recursos para outra entidade fechada ou
até mesmo para uma entidade aberta de previdência
complementar. Essa proposta na Comissão de Trabalho
e Administração da Câmara aguardando a indicação do
relator.
• Projeto de reforma tributária (PL 2337/2021) do
governo Bolsonaro: Aprovado na Câmara e enviado ao
Senado. Propõe uma dupla tributação dos fundos de
pensão, porque cobra IR nos investimentos e depois
novamente quando o trabalhador receber o benefício.
Graças a uma atuação forte da Previ e da Anapar, junto
a diversas entidades e a parlamentares, conseguimos
um substitutivo garantindo ao associado poder fazer a
opção pelo regime de tributação no momento da concessão do benefício ou do resgate. Espera-se incluir esse
emenda no Senado.
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ITAÚ PROMOVE ACÚMULO DE
FUNÇÕES E SOBRECARGA DE
TRABALHO NAS AGÊNCIAS DIGITAIS

B

ancários do Itaú lotados nas
agências digitais vêm relatando
que estão se sentindo esgotados
com o aumento e o excesso de metas.
Para protestar contra essa postura do
banco, o Sindicato vem realizando visitas às principais agências de Fortaleza,
com a campanha #QueVergonhaItaú.
Na última sexta-feira, 15/10, foram
visitadas as agências da Av. Francisco
Sá, Av. Washington Soares, Messejana
e Parangaba.
O banco está implantando em algumas agências Personnalité um modelo
no Atendimento, chamado “Smart”,
ainda na fase de projeto piloto. O Smart
fez com que o número dos clientes dobrasse em cada carteira dos gerentes,
que passaram de 700 a 800 clientes
para 1.500.
Em junho de 2017, o Itaú tinha 847
clientes para cada empregado. Em junho de 2021, essa relação subiu para
1.001 clientes para cada empregado,
o que reforça a sobrecarga de trabalho
no banco que lucrou R$ 18,5 bilhões
só em 2020. O Itaú se vende como um
banco tecnológico, do futuro, e diz na
imprensa que está mudando, passando por uma transformação cultural,
mas infelizmente a realidade de quem
trabalha nele é totalmente diferente.
Os funcionários não são valorizados,
sofrem com assédio moral nos locais de
trabalho, e a gestão é arcaica no que
diz respeito às relações de trabalho.
O que a direção do Sindicato cobra do
Itaú é que respeite seus trabalhadores,
promova contratações a fim de diminuir
as metas, a sobrecarga de trabalho e
os adoecimentos e aja de acordo com
o que propaga em suas publicidades,
promovendo uma transformação cultural nas suas relações de trabalho que
priorize a valorização e a saúde dos seus
funcionários. Isso é pensar no futuro.
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Até dezembro, funcionários do
Bradesco não pagam exames
preventivos

P

or conta do Outubro Rosa e
do Novembro Azul, o Bradesco lançou uma campanha de
prevenção ao câncer de mama, ao
câncer de colo de útero e ao câncer
de próstata. Com isso, até dezembro
os funcionários e dependentes não
terão coparticipação nos seguintes
exames: Mamografia, Papanicolau,
Colonoscopia e Antígeno Prostático
Específico (PSA).
“Exames preventivos salvam vidas.
Ter esse facilitador de os funcionários
e funcionárias do Bradesco e seus
dependentes poderem fazê-los sem
custo é um incentivo a procurarmos
sempre nos cuidarmos, preservando
a saúde e a vida. Este é um exemplo
que deveria ser seguido por outras
empresas”, comentou Magaly Fagundes, coordenadora da Comissão de
Organização dos Empregados (COE)
do Bradesco.

QUAIS EXAMES DEVEM SER
FEITOS – Para detecção do câncer
de mama e colo do útero, realize os
exames de mamografia, papanico-

lau e colonoscopia. Para detecção
do câncer de próstata, realize o
exame de PSA (Antígeno Prostático
Específico).

Breves
CPI deve indiciar Bolsonaro
por 11 crimes
O relatório final da CPI da Covid, a ser apresentado pelo
relator Renan Calheiros (MDB-AL), deverá pedir indiciamento
de Bolsonaro por 11 crimes: epidemia com resultado de morte;
infração a medidas sanitárias preventivas; emprego irregular de
verba pública; pela incitação ao crime; falsificação de documentos
particulares; charlatanismo; prevaricação; genocídio de indígenas;
crime contra a humanidade; crime de responsabilidade e de
homicídio comissivo por omissão no enfrentamento da pandemia.
A expectativa é que o relatório seja votado até o final do mês. Em
seguida, o texto será enviado ao Ministério Público, responsável
por decidir se leva adiante ou não os pedidos de indiciamento
feitos pela comissão. No caso de Bolsonaro, o indiciamento
precisa ser apresentado à Procuradoria-Geral da República (PGR)
– que, pela Constituição, tem a prerrogativa de protocolar ações
penais contra o presidente.

Abuso sexual nos transportes
Importunação e assédio sexual são os principais motivos de
insegurança das mulheres ao se deslocarem pelas cidades brasileiras,
segundo uma pesquisa realizada pelos institutos Locomotiva e Patrícia
Galvão com apoio da ONU Mulheres. O levantamento ouviu mais de 2
mil pessoas de todo o país, entre 30/7 a 10/8, e concluiu que o público
feminino é o grupo mais vulnerável quanto às violências que ocorrem
nos diversos meios de transporte, seguidas de pessoas LGBTQIA+,
negras, de baixo poder aquisitivo e com alguma deficiência. Sete em
cada 10 entrevistadas afirmaram já ter recebido olhares insistentes
e cantadas inconvenientes enquanto se deslocavam nas cidades em
que vivem. Disseram ter passado por episódios de importunação e/ou
assédio sexual 36% das mulheres, número superior aos 34% que já
foram vítimas de assalto, furto e/ou sequestro-relâmpago. Além disso,
83% das mulheres afirmam que se privam de utilizar determinadas
roupas e acessórios por medo de serem vítimas de alguma forma de
violência.
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OUTUBRO ROSA:

PARTICIPE DA NOSSA PROGRAMAÇÃO
ESPECIAL NO PRÓXIMO DIA 23/10

N

o próximo sábado, dia 23/10, a partir das
9h30, a Secretaria de Igualdade e Diversidade do Sindicato dos Bancários do Ceará,
em parceria com o Comitê de Mulheres Bancárias
Ana Dantas, realiza a live “Prevenir é a melhor
forma de se cuidar”, para enfatizar a importância da prevenção do câncer de mama. O evento
será transmitido pelas redes sociais do Sindicato
(Facebook e Youtube).
A Dra. Liduína Rocha, ginecologista e obstetra
do Coletivo Rebento, vai falar sobre a Prevenção
ao Câncer de Mama, com o tema “Prevenir é a
melhor forma de se cuidar”. Em seguida, a Dra.
Camila Maria Ramos (CRP 11/14984), psicóloga
e mestre em Psicologia (Unifor), vai abordar a
“Importância da questão emocional na prevenção
e tratamento do câncer de mama”.
Ao final, haverá sorteio de brindes para quem
estiver online e fizer comentários nas nossas
redes durante o evento.
“Fiquem ligadas nas dicas, acompanhem,
participem, divulguem para as outras mulheres
e, assim, faremos uma grande corrente para
propagar mais saúde e mais vida. Em virtude da
pandemia, que ainda não acabou, nos reuniremos
virtualmente, mas não podemos deixar de dar esse
recado importante: prevenir é a melhor forma de
se cuidar!”, convida Francileuda Nascimento, secretária de Igualdade e Diversidade do Sindicato.

20 milhões passam fome
Quase 20 milhões de brasileiros, um Chile, declaram
passar 24 horas ou mais sem ter o que comer em
alguns dias. Mais 24,5 milhões não têm certeza de
como se alimentarão no dia a dia e já reduziram
quantidade e qualidade do que comem. Outros
74 milhões vivem inseguros sobre se vão acabar
passando por isso. No total, mais da metade (55%)
dos brasileiros sofriam de algum tipo de insegurança
alimentar (grave, moderada ou leve) em dezembro
de 2020, segundo levantamento da Rede Brasileira
de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar
e Nutricional (Rede Penssan). Nesse cenário, a
criação de empregos informais e pior remunerados
prevalece e achatou a renda dos mais pobres. Em
seus domicílios, quase toda a renda é gasta em
alimentos, transporte e moradia.

Gás por lenha
Com a disparada da inflação, pressionada em especial pelos preços dos
combustíveis, corroendo o poder de
compra dos mais pobres, a lenha ganhou espaço nos lares brasileiros. Em
2020, o consumo de restos de madeira
nas residências do país aumentou 1,8%
na comparação com 2019, segundo
a Empresa de Pesquisa Energética
(EPE). De acordo com a pesquisa, uso
de lenha já ocupa o 2º lugar entre as
principais fontes de energia nas casas
dos brasileiros, com 26,1% de participação contra 24,4% do gás liquefeito de
petróleo (GLP). Em primeiro lugar, está
a energia elétrica.

Homicídios sem solução
O Brasil esclarece 44% dos seus assassinatos, de
acordo com uma pesquisa divulgada dia 13/10 pelo
Instituto Sou da Paz. Batizado de “Onde Mora a
Impunidade”, o levantamento indica que os locais
que mais esclareceram homicídios foram Mato
Grosso do Sul (89% do total), Santa Catarina (83%)
e Distrito Federal (81%). Já Paraná (12%), Rio de
Janeiro (14%) e Bahia (22%) foram os estados com
as menores taxas. Na pesquisa publicada em 2020,
foi constatada uma taxa de 30%, com base em dados de 11 estados. Desta vez, o levantamento traz
números de 17 estados relativos a crimes cometidos
em 2018. Alagoas, Amazonas, Ceará, Rio Grande
do Norte, Sergipe e Tocantins não enviaram números. Já Amapá, Goiás, Pará e Maranhão forneceram
dados incompletos.

