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O Sindicato dos Bancários do Ceará deseja a toda a categoria um Natal cheio de amor 
e paz. Que as famílias sejam abençoadas e as esperanças renovadas e que isso nos 

inspire na construção de uma sociedade mais justa e fraterna para tod@s!
Feliz Natal!!!
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MESMO COM LUCROS ALTOS, BANCOS 
SEGUEM DEMITINDO ATÉ NO NATAL

Final de ano chegando e muitas famílias ansiosas para celebrar o Natal com 
seus entes queridos, já que com o avanço da vacinação já podemos, seguindo 
todos os protocolos sanitários, nos reunirmos novamente com aqueles que 

amamos. Entretanto, os banqueiros têm tornado esse momento tão esperado com 
um gosto amargo para muitas famílias.

Segundo dados do Novo Caged, o saldo de empregos no setor bancário foi posi-
tivo em outubro, com a geração de 1.012 vagas. Mas esse resultado foi impactado 
pelas contratações da Caixa decorrentes de decisão judicial favorável aos aprovados 
no concurso de 2014. Excluindo-se o resultado da Caixa, os bancos apresentariam 
fechamento de 44 postos de trabalho neste mês. Por sua vez, o saldo positivo 
também não refl ete o movimento de contratações e demissões nos quatro maiores 
bancos do país (BB, Itaú, Bradesco e Santander). Estes se enquadram na categoria 
“bancos múltiplos com carteira comercial”, e esta categoria extinguiu 77 postos 
de trabalho em outubro, e 1.441 nos últimos 12 meses.

O que se percebe ao analisar os dados do Caged é que o saldo positivo de empregos não signifi ca au-
mento de contratações para as funções tradicionais de bancários. O que o setor está fazendo é contra-
tar mais profi ssionais de TI, muitos deles terceirizados. Mas os maiores bancos continuam extinguindo 
empregos, principalmente nas agências físicas. Dessa forma, a categoria está cada vez mais sobrecar-
regada, adoecendo, e o atendimento presencial da população está fi cando ainda mais precarizado.

Esta semana que passou estivemos nas ruas denunciando essa postura de demissões, fechamento de 
agências, pressão por metas e sobrecarga de trabalho, em pleno período natalino, e realizamos manifes-
tações no Itaú e no Bradesco cobrando desses bancos a responsabilidade social que eles propagandeiam 
na mídia e nos anúncios de TV. 

Além disso, o Caged constatou também que o número de desligamentos por pedido do empregado no 
setor bancário tem aumentado nos últimos meses. No início da pandemia até outubro de 2020, o núme-
ro desse tipo de desligamento representava em média 1/4 total. Nos últimos dois meses tem superado 
40% do total de desligados, ou seja, para cada dez desligamentos quatro foram motivados por iniciativa 
do trabalhador. Nos últimos 12 meses foram mais de 15 mil pedidos de demissão. O Dieese observa que 
compreender a motivação não é uma tarefa fácil, e lista como uma das possíveis motivações o esgota-
mento dos trabalhadores por conta de pressões com metas abusivas. 

Lembramos que, logo no início da pandemia, em exaustivas rodadas de negociações, conquistamos o 
compromisso de não demissão durante a pandemia. Entretanto, mesmo que para a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) a pandemia não tenha previsão de acabar, para os bancos parece que ela acabou há 
muito tempo.

Estaremos sempre vigilantes e fi rmes na luta pela manutenção dos empregos, por mais contratações, 
por condições de trabalho decentes e em defesa dos direitos da nossa categoria. Nossa luta não para! 
#VidaÉLuta!
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BANCÁRIOS DO ITAÚ PROTESTAM 
CONTRA DEMISSÕES E FECHAMENTO 

DE AGÊNCIAS EM PLENO NATAL
O Sindicato dos Bancários do 

Ceará realizou uma manifesta-
ção, no dia 15/12, na agência 

do Itaú na Rua Major Facundo, no 
Centro de Fortaleza, para denunciar 
à sociedade as demissões em período 
natalino, fechamento de agências, 
pressão por metas e assédio moral. 

Enquanto isso, nos comerciais 
de TV, o banco mostra um banco de 
contos de fadas. Porém, a situação 
verdadeira é bem diferente, com o 
Itaú esbanjando desrespeito com seus 
funcionários e falta de compromisso 
social com o país. 

Como se não bastassem as metas 
abusivas, a pressão que resulta em 
adoecimentos, o banco vem “presen-
teando” neste fi m de ano os seus fun-
cionários com ameaças, demissões e 
fechamento de agências, mesmo com 
o país enfrentando uma pandemia e 
índices de desemprego crescentes. O 
Sindicato recebeu a informação que, 

nos próximos dias, a agência da Rua 
Barão do Rio Branco, também no Cen-
tro, terá suas atividades encerradas.

Um banco que lucrou quase R$ 
20 bilhões entre janeiro e setembro 
e 2021 – alta de 50% em relação ao 
mesmo período do ano passado, e 
durante uma das mais graves crises 
sanitária e social da história do país 
– não tem justifi cativa alguma para 
demitir seus funcionários e fechar 
agências. Isto mostra a falta de res-
ponsabilidade social com o Brasil.

As metas só aumentam, e os ban-
cários se desdobram cada vez mais 
para cumpri-las. Muitos chegam a se 
afastar do trabalho por problemas 
psiquiátricos. E, mesmo assim, re-
cebem como prêmio sua demissão. O 
Programa Gera, lançado nas agências, 
foi apresentado como uma melhoria 
para os funcionários, mas os proble-
mas só aumentaram e fi zeram da vida 
do trabalhador um verdadeiro inferno, 

com metas inatingíveis.
As negociações com o banco estão 

de mal a pior. Representantes da Área 
de Relações Sindicais do Itaú falam 
uma coisa para os representantes do 
Sindicato mas, na prática, acontece 
outra. A Comissão de Organização dos 
Empregados (COE) do Itaú já propôs 
ao banco a criação de um Centro de 
Realocação para que esses trabalha-
dores possam continuar empregados. 
Porém, o banco prefere desligá-los, 
e assim contribuir com a crise que 
o país enfrenta, aumentando o con-
tingente de mais de 13 milhões de 
desempregados.

A manifestação no Centro de For-
taleza fez parte de um Dia Nacional 
de Luta dos Bancários do Itaú: em 
defesa do emprego, por mais respei-
to, pelo fi m das metas abusivas, pelo 
não fechamento de agências, contra 
a terceirização, por mais saúde e 
condições de trabalho.
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Bancário Solidário

A Campanha Ban-
cário Solidário 2021 
realizou na última 
sexta-feira, 17/12, a 
entrega das doações 
arrecadadas nas agên-
cias e entre os colabo-
radores participantes. 
A Campanha deste ano 
foi uma iniciativa das 
secretarias de Igual-
dade e Diversidade e 
Cultura. Foram arre-
cadados alimentos não 
perecíveis e artigos de 
higiene que foram en-
tregues às entidades:  
Toca de Assis, Projeto 
Social Queira Bem, 
Centro de Promoção 
da Vida Helder Câma-
ra e Associação de 
Moradores do bairro 
Serrinha (Amorbase). 
A entrega das 200 
cestas básicas foi 
feita na sede do Sin-
dicato.

Sindicato entrega doações da 
Campanha Bancário Solidário 2021

“Gratidão a cada um que fez sua doação para as pessoas 
e famílias menos favorecidas. Agradeço também a toda a 

diretoria do nosso Sindicato que apoiou a nossa campanha 
e que nos ajudaram na distribuição dos alimentos e a cada 
agência bancária que se organizou e arrecadou as doações. 

Nosso compromisso maior é na defesa dos direitos da 
categoria bancária, mas sempre que necessário, estaremos 

aqui para ajudar a quem precisa e cumprir assim nosso 
papel social”, Francileuda do Nascimento, diretora da 

Secretaria de Igualdade e Diversidade
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Bancário Solidário

Também na sexta-feira, 17/12, foi realizada a terceira e última manhã do nosso Caminhão Solidário, 
com a distribuição de mais 300 marmitas, além de brinquedos e chocolates para as crianças, por vários 

pontos de Fortaleza: canal do Jardim América, viaduto da Aerolândia, Benfi ca (Praça da Gentilândia), 
Jacarecanga (Praça do Liceu), viaduto do Marina Park e Centro (Praça do Ferreira). 

Ao todo, foram distribuídas 900 marmitas.

Caminhão Solidário distribui 
quentinhas e águas
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Bancários do 
Bradesco 
protestam 

contra 
demissões em 
Dia Nacional 

de Luta

Na última quinta-feira, dia 16/12, os funcionários 
do Bradesco participaram de um Dia Nacional 
de Luta contra as demissões, fechamento de 

agências, metas abusivas e menos segurança nas 
agências. Em Fortaleza, a manifestação aconteceu 
no Bradesco dos Peixinhos, no Centro da cidade. 

Além da manifestação, os bancários participaram 
de um tuitaço nas redes sociais com a hashtag #Que-
VergonhaBradesco. Durante a manifestação, a direção 
do Sindicato realizou uma reunião na agência para 
dar informes e ouvir as demandas do funcionalismo.

De janeiro a setembro de 2021, o Bradesco lucrou 
R$ 19,602 bilhões, um crescimento de 54,9% em re-
lação ao mesmo período de 2020. O resultado é ainda 
melhor do que o dos períodos anteriores à pandemia. 
Entretanto, os funcionários, verdadeiros responsáveis 
pelo alcance dessa lucratividade, recebem “como 
prêmio” cobrança de metas abusivas, ameaças de 
demissões e menos segurança nas agências. 

Além disso, segundo o próprio balanço do banco, 
este pode até ter criado vagas nos últimos meses, 
mas se levarmos em conta os 12 últimos meses, o 
saldo de empregos é negativo. Ao fi nal de setembro 
de 2021, a holding contava com 87.736 empregados 
no país, com fechamento de 8.198 postos de trabalho 
em doze meses.

E os clientes, como demonstra o relatório do 
próprio banco, estão pagando cada vez mais tarifas, 
têm menos trabalhadores para atendê-los e também 
menos agências para procurar em caso de necessi-
dade. Em doze meses, foram fechadas 765 agências 
e 120 postos de atendimento (PA).
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Empregados querem voltar a 
debater Teletrabalho, banco de 

horas e controle de jornada

A Comissão Executiva dos 
Empregados (CEE) da Cai-
xa Econômica Federal quer 

voltar a debater sobre o teletra-
balho pós-pandemia e o controle 
da jornada dos empregados que 
realizam seu trabalho em home 
offi ce. As negociações sobre os 
temas estão paradas desde 7/10, 
quando ocorreu a última reunião 
de negociação.

“As negociações estão trava-
das porque o banco não concorda 
em realizar o controle da jornada 
para quem realiza seu trabalho 
em home offi ce e quer vincular o 
acordo sobre teletrabalho após 
a pandemia com a aceitação do 
debate sobre banco de horas”, 
resumiu a coordenadora da CEE/
Caixa, Fabiana Uehara Proscholdt.

Na última reunião houve sinalização 
positiva do banco para avançar em 
alguns pontos propostos pelos re-
presentantes dos empregados, como 
a redução do prazo de compensação 
das horas-extras e o aumento do valor 
da ajuda de custo. Houve progresso 
também na discussão sobre o acesso 
dos sindicatos aos empregados em 
trabalho remoto. Mas, permanecem 
os impasses sobre o controle da 
jornada no trabalho remoto. O banco 
quer estabelecer que o controle seja 
facultativo, mediante negociação entre 
o gestor e o empregado. Para Fabiana, 
este ponto é inegociável.

TELETRABALHO – É importante 
destacar que o que os empregados 
querem negociar é o teletrabalho 
após a pandemia, não o acordo de 
teletrabalho que está em vigência em 
virtude da pandemia de Covid-19. A 
Caixa se desfez de muitos prédios onde 
funcionavam unidades administrativas 

do banco e de agências e que quan-
do houver a possibilidade de retorno 
ao presencial, muitos empregados 
não terão estação de trabalho para 
ocupar. O banco quer manter estas 
pessoas na modalidade remota, mas 
não pode se aproveitar desta situação, 
aplicando o que está previsto pelo RH 
226 e lucrando com a extrapolação de 
jornada e a transferência de custos 
da empresa para os empregados. O 
RH 226 é um normativo interno do 
banco que trata das modalidades de 
trabalho na Caixa. 

ASSÉDIO MORAL – A Contraf-
CUT encaminhou dia 16/12 um ofício à 
Caixa Econômica Federal notifi cando-a 
do descumprimento da cláusula que 
impede o ranking de empregados e do 
assédio moral praticado contra os pre-
sentes, que foram obrigados a fazerem 
fl exões de braço durante um evento 
nacional do banco, realizado de 14 a 
15/12, em Atibaia, São Paulo. O ofício 

observa que a seleção dos empregados 
participantes levou em conta critérios 
proibidos pela Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) da categoria bancá-
ria. Durante o “Nação Caixa” foram 
realizadas práticas que expuseram os 
empregados a situações constran-
gedoras, que se transformaram em 
vexame nacional e até internacional 
quando vídeos que comprovam a prá-
tica ‘viralizaram’ pelas redes sociais e 
foram noticiados por diversos veículos 
de imprensa escrita e televisiva. E o 
pior é que parte deste constrangimen-
to se deve à prática do presidente do 
banco (Pedro Guimarães), confi gurando 
também o assédio moral.

No ofício, a Contraf-CUT informa 
ainda que a seleção para participação 
e as práticas efetuadas no “Nação 
Caixa” descumprem não apenas o que 
está acordado na CCT da categoria, 
mas também a Convenção nº 190 da 
OIT e princípios da Constituição Federal 
do Brasil.
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Conselho de Usuários do 
Saúde Caixa cobra melhorias 

no desempenho do plano
O Conselho de Usuários do Saúde 

Caixa (formado por representan-
tes eleitos pelos empregados e 

por indicados pela Caixa Econômica 
Federal) se reuniu, dia 8/12 para tra-
tar do desempenho do plano de saúde 
e as preocupações de atendimento 
relatados pelos empregados da Caixa.

Os principais pontos discutidos 
foram o atendimento e descredencia-
mento, a central de atendimento do 
plano de saúde e o relatório adminis-
trativo. O relatório atuarial de 2021, 
no entanto, não foi apresentado na 
reunião. A coordenadora do Conselho 
de Usuários, Zuleida Martins Rosa, 
disse que deverá ser realizada uma 
reunião extraordinária para a apresen-
tação do respectivo relatório.

Reclamações dos usuários do 
Saúde Caixa apontam que a situação 
é de muitos descredenciamentos na 
rede de atendimento. Conselheiros 
relataram, na reunião, que os creden-
ciados alegam falta de pagamento e 
que, apesar de constarem em lista de 

estabelecimento 
com atendimento, 
quando o usuário 
telefona o profi s-
sional não se en-
contra disponível. 
Os representantes 
da Caixa alertam 
que muitos creden-
ciados forçam essa 
situação para con-
seguirem aumento 
no pagamento dos 
procedimentos ou consultas e per-
manecem na relação de credenciados 
para conquistar novos clientes.

O representante da empresa escla-
receu que o processo de credenciamen-
to e descredenciamento é feito após 
levantamento da rede credenciada 
regionalmente, mediante negociação. 
Os representantes disseram também 
que, em 2020, foram realizados 35 
credenciamentos que foram situações 
estratégicas devido à situação da 
pandemia e 164 descredenciamentos 

automáticos de profi ssionais que não 
realizaram um atendimento durante 
um ano.

Será realizada uma reunião extra-
ordinária para a apresentação do Rela-
tório Atuarial de 2021, pois o mesmo 
não foi apresentado durante a reunião. 
A pauta tratou ainda da melhoria no 
atendimento aos usuários autistas, 
com a liberação de mais consultas aos 
profi ssionais na área de Psicologia, 
Fonoaudiologia e outros profi ssionais 
relacionados a tratamento.

SINDICATO VAI ÀS AGÊNCIAS DA ALDEOTA PARA MOSTRAR 
IMPORTÂNCIA DOS BANCOS PÚBLICOS

Na última sexta-feira, dia 17/12, o Sindicato esteve no corredor bancário da Aldeota, 
coração fi nanceiro de Fortaleza, com faixas e panfl etos, para conscientizar a sociedade da necessidade de

defender essas instituições.
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Bancários sindicalizados
têm desconto especial em 
mestrado do CAEN/UFC

A Coordenação do Programa de Economia Profi ssional da 
Universidade Federal do Ceará prorrogou o período para 
inscrições no Processo Seletivo para Mestrado, Turma 

2021.2, na área de concentração em Economia do Setor Pú-
blico (MESP). As Inscrições poderão ser realizadas até o dia 
14/1/2022, por meio do preenchimento do formulário eletrônico.  
A aceitação do pedido de inscrição do candidato está condicio-
nada à apresentação da documentação necessária, conforme 
previsto no edital.

Através de parceria fi rmada entre o Sindicato dos Bancários 
do Ceará e o CAEN/UFC, os bancários sindicalizados têm direito 
a um desconto especial.

O exame de seleção ocorrerá dia 27 de março de 2022. A 
entrega da documentação deve ser feita pessoalmente ou por 
procuração no endereço: Programa de Economia Profi ssional 
– PEP (Seleção Mestrado Profi ssional) – Av. da Universidade, 
2762, 1º andar – Benfi ca, no horário das 9h às 12h ou das 
14h às 17h. 

Acesse o edital no endereço: https://bit.ly/3dM4Nl7.

Parceiro do Sindicato, 
Colégio Batista oferece descontos 

na matrícula e mensalidades
Através de convênio fi rmado com o Sindicato dos 
Bancários do Ceará, o Colégio Batista oferece aos 

bancários sindicalizados e seus dependentes descontos 
especiais, tanto na matrícula, como nas mensalidades. 

Para matrículas realizadas até 30/12, o desconto 
é de 25%, além de descontos progressivos nas 

mensalidades: um aluno – 30%; 2 alunos: 30 e 35%, e 
assim sucessivamente até a quantidade de quatro alunos 

matriculados.

Mais informações pelo whatsapp 99982 0145 (Dâmaris). 
Matrículas remotas pelo número 4008 2387. Os 

bancários podem visitar também o site da instituição 
(www.batista.g12.br).

Mais informações: 
(85) 3243-3645; 3366-7751

E-mail: mpe@caen.ufc.br



PEC dos Precatórios 
A promulgação da PEC dos Precatórios, 

com a mudança no cálculo do teto de 
gastos, deixou o orçamento da Saúde 
com um “buraco” de R$ 6,1 bilhões em 
2022. Na prática, o setor pode fi car sem 
os recursos necessários para enfrentar 
a pandemia e cumprir o mínimo exigido 
pela Constituição para despesas nessa 

área. A mudança na regra abre uma 
folga no teto de gastos em 2022, mas 
também exige a correção de despesas 
que são calculadas pela infl ação, entre 

elas o mínimo da saúde.

Bolsonaro prejudica trabalhadores 
Uma nova pesquisa divulgada dia 13/12 reforça que 

a maioria dos brasileiros avalia negativamente a 
atuação do governo Bolsonaro. Segundo a sondagem 

do Instituto Conhecimento Liberta (ICL), 51% dos 
entrevistados acham que Bolsonaro desfavorece os 

trabalhadores; 47% também acreditam que o presiden-
te atua para prejudicar as pessoas em situação de ex-
trema pobreza no País. A mesma pesquisa indica que 
Bolsonaro atua para benefi ciar empresários e banquei-

ros (69%). Outros 68% apontaram o mesmo quando 
o assunto é banqueiros. 40% disseram ainda que o 

trabalho do ministro da Economia, Paulo Guedes, não 
tem nenhum aspecto positivo. O ministro também é 

considerado corrupto por metade da população.
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Passaporte da vacina
Uma pesquisa da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) divulgada dia 14/12 mostra 
que 65% dos brasileiros são favoráveis à 

adoção do passaporte da vacina no Brasil. De 
acordo com o levantamento, apenas 22% dis-
seram que são contra o passaporte. A mesma 
pesquisa também questionou os entrevista-

dos sobre a convivência com não vacinados. 
Segundo os resultados, 66% dos brasileiros 

disseram terem medo de conviver com 
pessoas que não tomaram nenhuma dose 

dos imunizantes contra a Covid-19. Segundo 
a CNI, 65% de quem já se imunizou disse 

ter receio de frequentar eventos. O grupo cai 
para 39% entre os não vacinados.

CAIXA MANTÉM 
IMPOSIÇÃO DA GDP PARA 
PROMOÇÃO POR MÉRITO

Em reunião do Grupo de Traba-
lho (GT) Promoção por Mérito, 
dia 8/12, a Caixa manteve a 

imposição do programa de Gestão 
de Desempenho de Pessoas (GDP) 
como único critério para avaliação, 
mas apresentou uma nova proposta 
que amplia o número de empregados 
aptos a receberem o primeiro delta.

Na proposta anterior, o primeiro 
delta seria concedido aos emprega-
dos enquadrados no “desempenho 
superior” e “desempenho excelente” 
da GDP (cerca de 62% dos emprega-
dos). O segundo delta seria concedido 
apenas para quem obtivesse “desem-
penho excelente”. Além destes dois 
enquadramentos, a GDP enquadra os 
empregados com “bom desempenho”, 
“desempenho mediano”, “baixo desem-
penho” e “desempenho não atende”.

Os representantes dos emprega-
dos queriam incluir parâmetros como 
frequência, cursos da Universidade 
Caixa e pontos extras para quem tiver 
o Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO).

DISTRIBUIÇÃO DE 
1,1 DELTA POR 
EMPREGADO:

• Frequência, 
valendo 20 pontos;

• Curso da 
Universidade Cai-
xa, valendo 20 
pontos (podendo 
ser realizado até 
28/02/2021);

• Pontuação 
extra: 5 pontos 
para quem tiver o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO) válido em 31/12/2020;

• Pontuação extra: Ações de autodesenvolvimento, com 2 pontos por 
curso registrado no currículo;

(A pontuação extra teria limite de 10 pontos)
O empregado que alcançasse 35 pontos nesta sistemática receberia 

um delta. 
O segundo delta seria distribuído às maiores notas da unidade, até se 

esgotar o limitador de 1,1 delta.

Veja a proposta dos representantes dos empregados


