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O Sindicato dos Bancários do Ceará
deseja a toda a categoria um

A Esperança tem duas filhas lindas: a Indignação e a Coragem.
A Indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão; A Coragem, a mudá-las!
Santo Agostinho
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ARTIGO

A

AMANHÃ VAI SER OUTRO DIA!
QUE VENHA 2022!

pesar de você, amanhã há de ser outro dia...já dizia o poeta Chico Buarque. E
é com essa esperança que vamos iniciar o ano de 2022.
Os dois anos anteriores, 2020 e 2021, foram extremamente pesarosos,
não somente por enfrentarmos uma pandemia (que levou mais de 600 mil vidas de
brasileiros), mas pelas consequências que tivemos de enfrentar devido ao desgoverno
Bolsonaro.
Passamos a viver num país mais pobre, mais doente, mais desigual, mais injusto
e menos democrático. Mas não “fugimos à luta”, levantamos nosso “braço forte” e
resistimos. Protestamos e conseguimos impedir que tudo fosse ainda pior. Nas ruas,
na internet e em debates com o parlamento, conseguimos barrar projetos nefastos
que iriam tornar nossa vida ainda mais pesarosa, como o PL que queria autorizar o
funcionamento das agências bancárias nos finais de semana e feriados. A nossa mobilização também garantiu a proteção à vida da nossa categoria, garantindo direitos
previstos na nossa CCT e mantendo o atendimento especial das agências, o respeito
aos protocolos sanitários e a proteção àqueles com a saúde mais debilitada, que compunham o chamado
Grupo de Risco, que precisavam ficar em casa durante a pandemia. Em 2021 tivemos um ano de resistência e luta num dos momentos mais tenebrosos da classe trabalhadora e do movimento sindical brasileiro.
Fomos exigidos à exaustão, como nunca, e respondemos à altura. Enfrentamos os ataques aos nossos
direitos e os desafios ocupando todos os espaços: ruas, redes sociais e Congresso Nacional, mesmo sob
a perseguição de um governo criminoso, genocida e sem qualquer projeto para o bem do nosso país.
Entretanto, em 2022 teremos de ser ainda mais combativos. Será o ano das nossas vidas. As eleições
definirão como será o futuro da classe trabalhadora nas próximas décadas. A luta está posta, será difícil
e tensa, mas, com esperança, mobilização, organização e resistência, venceremos.
Teremos ainda pela frente uma Campanha Nacional dos Bancários, enfrentando mais uma vez um governo que não gosta, não respeita e não pensa na classe trabalhadora. Estamos prontos para essa luta,
que não será fácil, mas vamos para cima em defesa da manutenção dos direitos da categoria bancária e
buscando sempre novas conquistas.
Em 2021, nossa luta foi decisiva para escancarar e empurrar esse presidente miliciano ao limbo da sua
pior avaliação, mostrar ao mundo que Bolsonaro é um pária e que somente a eleição de Lula à Presidência
da República recolocará o Brasil no rumo da democracia e do crescimento, com emprego de qualidade,
igualdade e justiça social para todos e todas.
Para 2022 levamos a certeza de que a tragédia brasileira só terminará quando esse governo genocida
acabar. Se perdemos o pleito do ano que vem, o retrocesso e ataques aos trabalhadores seguirão por décadas. Não falamos somente da Presidência, mas precisamos renovar o Congresso que aí está. Elegermos
candidatos que se identifiquem com a defesa e a luta da classe trabalhadora. Vamos mudar esse cenário.
Vamos lutar e vencer essa guerra.
Estaremos atentos e fortes! Que venha 2022!
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SINDICATO PROTESTA CONTRA O
FECHAMENTO DE MAIS UMA AGÊNCIA
ITAÚ EM FORTALEZA

O

Itaú está fechando mais uma agência
em Fortaleza. Trata-se da agência da
Av. Barão do Rio Branco, no Centro
da cidade, que já foi, um dia, Unibanco. No
último dia 22/12, o Sindicato dos Bancários do Ceará realizou uma manifestação
para demonstrar a indignação contra a
postura do banco, que mesmo lucrando
quase R$ 20 bi em apenas 9 meses de
2021, segue fechando agências, reduzindo
postos de trabalho e sobrecarregando os
funcionários.
Desde o primeiro momento em que
tomou conhecimento do fechamento dessa unidade, o Sindicato tem procurado o
banco solicitando a realocação de todos
os funcionários e a garantia do emprego.
O fechamento de agências, além de reduzir
postos de trabalho, ainda sobrecarrega os
bancários de outras unidades, cujas demandas são ampliadas, e prejudica a qualidade
do atendimento aos clientes.
É inadmissível que um banco altamente
lucrativo como o Itaú penalize seus funcionários e clientes, promovendo demissões
e restringindo o atendimento com o fechamento de agências. A única preocupação
do banco é com o lucro, que ele obtém
em cima da sobrecarga de trabalho e da
cobrança de tarifas e juros abusivos de
seus clientes.
“Não há justificativa para que um banco
que lucra tanto fechar agências e demitir
funcionários. Ainda mais neste momento
de crise sanitária e econômica que o país
atravessa”, afirma o diretor do Sindicato
e funcionário do Itaú, Marcos Francelino.
Já o diretor Alex Citó, também funcionário do Itaú, citou a irresponsabilidade
social do Itaú. “Na TV, o banco mostra um
comercial emocionante, com artistas famosos, afirmando que pensa no futuro. Mas,
na vida real, massacra seus funcionários,
fecha agências e corta empregos”. A diretora do Sindicato, Francileuda Nascimento,
também do Itaú, completa: “hoje é um dia
de protesto contra a postura do Itaú. Quem
lucra não fecha agências e nem demite”.
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Bradesco vence na prorrogação
e é tri-campeão do Futsoçaite dos
Bancários
No último dia 18/12, no Clube da Caixa,
foi disputada a final do 35º Campeonato de
Futsoçaite dos Bancários, edição 2021.
Bradesco x BNB disputaram uma partida
emocionante, com o jogo terminando 0 x 0
no tempo normal, levando a decisão para a
prorrogação. No tempo extra, o Bradesco
venceu por 1 x 0 sagrando-se o tricampeão
da competição.
O terceiro lugar ficou com o time da AABB,
que venceu o BB Fortal pelo placar de 5 x 0.
O atleta Jorge Cláudio (Bradesco) foi o
artilheiro do campeonato com 8 gols durante
a competição. Já o atleta Carlos Eduardo
(Bradesco) foi escolhido o melhor goleiro.
A próxima competição esportiva dos bancários será o tradicional Futsal dos Bancários,
que está programado para iniciar no dia 22
de janeiro de 2022.
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Apcef é bicampeã do Campeonato
Master dos Bancários
Na última quinta-feira, dia 16/12, aconteceu a final do 2º turno do X Campeonato Master dos Bancários,
no Clube da Caixa. O time da Apcef venceu o da AABB por 4 x 0 e sagrou-se o campeão arrastão do Campeonato,
já que também já tinha ganhado o 1º turno. Com essa conquista, a Apcef é a bi-campeã do Master dos Bancários.
O melhor goleiro foi o atleta Romário (Apcef), enquanto os atletas Leandro (Abesc) e Raul (Apcef) dividiram a
artilharia da competição com 9 gols cada.
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Sindicato encerra turma de
preparatório ao CPA-20
O Sindicato dos Bancários do Ceará
realizou no dia 18/12 o encerramento
das aulas da última turma do curso
preparatório CPA-20/Anbima em 2021.
Ao todo, durante o ano, foram três
turmas com a participação de cerca
de 100 bancários sindicalizados.
O curso é uma realização da Secretaria de Formação do Sindicato,

em parceria com o professor João
Henrique Lemos. Em decorrência da
pandemia, o curso chegou a ser ofertado de forma virtual e, com o avanço
da vacinação, voltou a ser presencial,
seguindo todos os protocolos sanitários.
O CPA-20 certifica profissionais
que atuam na venda de produtos de

investimento ou na manutenção de
carteiras nos segmentos varejo alta
renda, private banking, corporate e
investidores institucionais, em agências bancárias ou plataformas de
atendimento. Ao obter a CPA-20, o
profissional pode, automaticamente,
exercer as atividades abrangidas pela
CPA-10.

APÓS REIVINDICAÇÃO DO GT DE SAÚDE, ITAÚ EMITE
COMUNICADO SOBRE RETORNO AO TRABALHO REMOTO
Atendendo a reivindicação do
Grupo de Trabalho (GT) de Saúde, o
Itaú voltou atrás quanto ao retorno
do grupo de risco ao trabalho presencial. A notícia foi divulgada pelo
GT, no entanto, a comunicação com
os gestores estava gerando dúvidas.
Em reunião realizada dia 17/12, o
GT cobrou do banco a divulgação para
que os bancários que se enquadram
nesta situação pudessem optar pelo

trabalho remoto. O banco, atendendo
a reivindicação, enviou o seguinte comunicado aos trabalhadores: “Até que
haja mais informações sobre a variante
Ômicron, os colaboradores com as
patologias de maior vulnerabilidade
para a Covid-19 (que são doenças que
levam à imunossupressão) que estão
trabalhando presencialmente podem
optar por retornar ao modelo remoto.
Se você faz parte do grupo de risco imu-

nocomprometido e opta por retornar
ao modelo remoto, entre em contato
com o time de saúde ocupacional
pelo e-mail programas_bemestar@
itau-unibanco.com.br para que o caso
seja avaliado”.
Para os representantes do GT de
Saúde, os cuidados continuam, pois,
a pandemia ainda não acabou, além
da nova variante, ainda o surto de
gripe influenza é preocupante.
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Empregados apresentam
reivindicações à Caixa
Entidades de representação dos empregados da Caixa
Econômica Federal
entregaram, no dia
14/12, à vice-presidente em exercício
de Estratégia e Pessoas (Viepe), Magda
Carvalho, e ao diretor
executivo de Pessoas
(Depes), Jairo Sobrinho, algumas das
demandas sobre condições de trabalho,
Saúde Caixa e Funcef.
A entrega ocorreu
no primeiro dia do
“Nação Caixa”, um
evento nacional que
reuniu o presidente, vice-presidentes,
diretores, empregados “selecionados”
e empresários correspondentes bancários, em Atibaia, no interior de São
Paulo.
O documento referente ao Saúde
Caixa observa que, “depois de quase
um ano de discussões sobre o modelo
de custeio para o Saúde Caixa, os empregados da ativa e aposentados, além
dos pensionistas, estão enfrentando
um verdadeiro ‘apagão’ na qualidade
de atendimento do plano” e que “os
principais problemas enfrentados
envolvem principalmente atrasos no
pagamento de credenciados, aumento
de descredenciamentos e o suporte
deficiente da central de atendimento”.
O documento é encerrado com o pedido
de “empenho dos vice-presidentes responsáveis pela gestão do Saúde Caixa,
de modo que os empregados possam,
novamente, ter um plano que de fato
atenda às suas necessidades, e que
a empresa cumpra o compromisso
formalizado em Acordo Coletivo com
as representações dos empregados”.

CONDIÇÕES DE TRABALHO – O
documento que trata sobre condições
de trabalho é direcionado ao presidente
da Caixa, Pedro Guimarães. Logo no
início, o texto traz informações sobre a redução da estrutura do banco.
“Conforme balanço publicado, ao final
de 2018 havia na empresa 84.952
empregados e 11.409 estagiários e
aprendizes, além de 3.375 agências. Já
no último balanço, que traz os números
de setembro deste ano, o número de
empregados é 84.751, o número de
estagiários e aprendizes é 7.175 e o
de agências, 3.372”, informa o documento, que logo em seguida diz que o
trabalho aumentou pois “o número de
clientes saltou de 92,6 milhões para
145,9 milhões. A quantidade de contas
na Caixa também teve crescimento
expressivo, saltando de 102 milhões
para 214 milhões”. O texto observa que
“após as reestruturações realizadas, a
estrutura de suporte às agências não

tem dado conta de suas necessidades”
e que “o resultado é refletido na saúde dos empregados e na insatisfação
dos clientes”, que faz com que a Caixa
figure entre as instituições financeiras
com mais reclamações.
FUNCEF – Com relação à Funcef,
o documento lembra que, recentemente, houve mudanças no estatuto
da Fundação e no regulamento de um
dos planos, em desacordo com o que
previa o estudo vigente à época, que
trouxe prejuízos para os participantes.
A demora no retorno do convênio do
INSS com a Caixa e a Funcef e a implementação da resolução 25 da CGPAR
são outros pontos apresentados no
documento. As entidades pedem “a
revisão das políticas implementadas
pelos representados indicados pela
Caixa na Funcef, de forma a restabelecer plenamente os direitos dos
participantes da Fundação”.
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SEGURANÇA BANCÁRIA: VIDA
É MAIS IMPORTANTE DO QUE
LUCRATIVIDADE DOS BANCOS
O Coletivo Nacional de Segurança
Bancária da Contraf-CUT se reuniu com
a Fenaban, dia 20/12, para negociar a
segurança nas chamadas “unidades de
negócios”, que são agências bancárias
sem atendimento de caixa.
Os bancos estão transformando
agências bancárias nas chamadas
“unidades de negócio”, sem atendimento de caixa, sem portas de segurança e sem vigilantes. As instituições
financeiras alegam que não existem
riscos por não haver circulação de
numerário, mas existem caixas eletrônicos e existem denúncias de que
funcionários manipulam valores e
precisam atender demandas de clientes que vão até o local para efetuar
saques e outras operações. Também
há muitos relatos de agressões de
bancários por clientes e usuários que
não se sentem adequadamente atendidos nestas “unidades de negócio” e,
sem vigilantes, se sentem à vontade
para agredir os funcionários.
A Fenaban apresentou uma série
de slides para justificar a mudança

de perfil de agências. A representação dos bancários informou que vai
analisar com cuidado as informações
para apresentar uma posição. Mas, é
preciso que fique bem claro que, entre
a manutenção da rentabilidade dos
bancos e a vida dos bancários, vamos
sempre optar pelos trabalhadores.
Por mais que a Fenaban alegue que a

Vacinação em crianças
Enquanto lá fora, em países como Estados Unidos,
Austrália e os países da Europa já deram um passo
importante para a imunização de crianças a partir de
cinco anos, autorizando a vacina da Pfizer, o governo
negacionista de Bolsonaro continua permitindo que
as vidas dos brasileiros continuem em risco. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou dia 18/12
que a decisão do governo sobre a vacinação em
crianças será feita, apenas, em 5 de janeiro. A Anvisa
garante a segurança do uso da Pfizer em crianças e
afirma que há evidências científicas de que o imunizante pode ser eficaz na prevenção de doenças graves causadas pelo coronavírus, mas mesmo assim,
Queiroga, seguindo a mesma conduta do presidente,
questiona e trava o processo de liberação.

concorrência está ganhando mercado
e os bancos estão perdendo rentabilidade, eles continuam ganhando muito.
E vidas valem muito mais do que lucro.
O Coletivo solicitou os dados apresentados pela Fenaban e vai analisá-los
com cuidado. Somente depois desta
análise outra reunião será marcada,
provavelmente em março.

Tabela do IR
Em 24/9/2018, o presidenciável Jair Bolsonaro defendeu a correção da tabela do
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF),
com faixa de isenção até cinco salários
mínimos. Perto de entrar no último ano de
seu mandato, a tabela não foi alterada e a
defasagem só aumentou. Com a inflação
deste ano, deve ficar por volta de 130% em
25 anos. O atual governo já contribui com
aproximadamente 21%. Enquanto o IPCA de
1996 a 2020 soma quase 347%, a tabela foi
reajustada em aproximadamente 110% esse
período. De 2005 a 2015 (governos Lula e
Dilma) a correção foi contínua, embora nem
sempre acompanhando a inflação.

Rejeição nas alturas
65% dos brasileiros desaprovam o governo
Bolsonaro, enquanto 30% aprovam, aponta
pesquisa Ipespe divulgada dia 20/12. Este
é o pior nível de rejeição já registrado pelo
levantamento. Em novembro, o índice de
desaprovação ficou em 63%. Do total de
entrevistados, 54% avaliam o governo como
ruim/péssimo; 22% consideram a gestão
regular e 24% o avaliam como ótimo/bom. A
pesquisa foi realizada no período de 14 a 16
de dezembro de 2021 com 1.000 entrevistados. A margem de erro é de 3.2 pontos
percentuais para mais ou para menos, com
um intervalo de confiança de 95,5%. As
entrevistas foram telefônicas.

