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Diretores se licenciam do Sindicato para  
disputar eleição municipal
Os diretores Afonso Lopes da Silva, Vagner Vanderlei Mortais e Ana Stela Alves de Lima se 
desincompatibilizaram de seus cargos no Sindicato, no dia 4 deste mês de junho, para dis-
putar as eleições municipais deste ano. O diretor financeiro do Sindicato, Silva, que atual-
mente é vereador em Jaguariúna pelo partido Cidadania, disputa a reeleição.

Já a presidente do Sindicato, Stela, concorre ao mesmo cargo de vereador em Campinas e 
o diretor regional Vagner em Mogi Guaçu. Ambos pelo Cidadania. A desincompatibilização 
é uma exigência da legislação eleitoral. O vice-presidente Lourival Rodrigues assume inte-
rinamente a presidência do Sindicato.

Por ser classificado como es-
sencial, o trabalho bancário 
não parou desde o dia 11 de 
março, data em que a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou a pandemia 
do novo coronavírus. Um dia 
depois (12) os sindicatos se 
reuniram com os bancos, por 
videoconferência, e iniciaram 
um amplo processo de nego-
ciação, visando a adoção de 
medidas, protocolos que im-
pedissem a disseminação da 
COVID-19. Inclusive, a pedido 
dos sindicatos, o Banco Central autorizou a redução 
do horário de atendimento.

Mesmo numa situação atípica, com adoção de qua-
rentena global (inédita da história das pandemias), os 
bancos privados e públicos no país não pararam de 
cobrar o cumprimento das metas de vendas. No Bra-
desco, por exemplo, gestores ameaçam com demis-
sões. No Santander, “não tem nada de anormal”, se-
gundo representantes do banco espanhol na mesa de 
negociação com os sindicatos. No Banco do Brasil, a 

Capitaneada pelo presidente da República, Jair Bolso-
naro, a marcha da insensatez acelera e ameaça atro-
pelar a democracia brasileira. Em permanente campa-
nha eleitoral, o capitão reformado incentiva e participa 
de atos antidemocráticos, num visível saudosismo da 
ditadura militar (1964-1985), e incita a quebra da or-
dem constitucional. E, em tempos de pandemia, re-
cusa medidas sanitárias mínimas, indispensáveis para 
frear disseminação da COVID-19 - como um autênti-
co negacionista caracteriza o novo coronavírus como 
uma “gripezinha”. O Brasil, neste momento, é o segun-

Pandemia: balanço
Esta edição do jornal (1578) seria distribuída a partir do último 
dia 23 de março. Com a pandemia do novo coronavírus, tudo 
mudou. Diante da gravidade da crise sanitária, a diretoria deci-
diu se comunicar com a categoria apenas via rede e mídia social 
virtual, plataformas de compartilhamento e aplicativos.

A situação permanece preocupante, mas chegou a hora de fa-
zer um balanço, registrar a atuação do Sindicato contra a dis-
seminação da COVID-19. 

Boa leitura

cobrança é tão intensa, excessiva, que parece que os 
funcionários são incompetentes. E no Itaú, no Safra, 
no Mercantil do Brasil, na Caixa Federal, dentre ou-
tros, a cantilena é a mesma.

Para o presidente do Sindicato, Lourival Rodrigues, a co-
brança de metas neste momento “é um desrespeito. É 
impossível fazer novos negócios, como exigem os gesto-
res, num quadro econômico de recessão, agravado pela 
pandemia. A cobrança de metas pode resultar em ado-
ecimento dos trabalhadores, que convivem diariamen-
te com a ameaça da COVID-19. É urgente uma revisão”.

do país no mundo com mais pes-
soas infectadas e em número de 
mortes.

Para coroar seu autoritarismo laten-
te, o presidente Bolsonaro convo-
cou a população a se armar e deixou 
claro sua pretensão de interferir na 
Polícia Federal, durante reunião mi-
nisterial realizada no último dia 22 
de abril. O vídeo da infame reunião, onde o presidente 
da República disparou palavrões a todo momento, veio 
a público por decisão do ministro Celso de Melo do STF 
(Supremo Tribunal Federal) um mês depois (22 de maio).

A reunião ministerial, na verdade, se transformou numa 
conversa de botequim. O presidente da Caixa Federal, 
Pedro Guimarães, por exemplo, reclamou da “frescu-

Santander rompe 
compromisso e demite 
durante pandemia
O Santander rompeu o compromisso assumido com 
o Comando Nacional dos Bancários, no último dia 24 
de março, que garantia os empregos durante a pan-
demia do novo coronavírus. Segundo matéria publi-
cada no site jornal Folha de S. Paulo, no dia 9 deste 
mês de junho, o banco espanhol já iniciou processo 
de demissão, que prevê o corte de 20% do quadro de 
trabalhadores. 

Em comunicado interno, o Santander nega as demis-
sões. Em nota ao jornal, diz que a “informação não é 
verídica”. No entanto, afirma que o compromisso em 
não demitir durante a crise sanitária tinha validade de 
60 dias, com prazo encerrado no final de maio. Pura 
balela.

Reunido na manhã do dia seguinte (10), a Comissão 
de Organização dos Empregados (COE) decidiu reali-
zar um Dia de Luta, que aconteceu em 16 de junho. A 
mobilização foi virtual.

Para a diretora do Sindicato, Patrícia Bassanin, que parti-
cipou da reunião da COE, por videoconferência, a decisão 
do Santander é arbitrária e deve ser combatida.

Bolsonaro ameaça a 
democracia e quer 
privatizar Banco do Brasil

rada de home office”, durante 
a pandemia. O presidente do 
Banco do Brasil, Rubem No-
vaes, chamou o TCU de “usi-
na de terror”. Já o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, dis-
parou: “Tem que vender essa 
porra logo”, em referência à 
privatização total do Banco do 

Brasil. Taticamente, Bolsonaro desconversou, jogou o 
assunto para depois de 2022. 

O país vive uma crise tripla: sanitária, econômica e po-
lítica. O momento exige solidariedade e unidade. Exige 
de cada um de nós disposição em lutar em defesa da 
democracia, mobilização para frear a marcha dos co-
vardes, dos alucinados, dos fanáticos e dos golpistas.

Fim da cobrança de metas durante pandemia
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Sindicatos preparam Campanha Nacional
Reunido no dia 10 deste mês de junho, por videoconferência, o 
Comando Nacional dos Bancários, que representa os sindica-
tos na mesa de negociação com os bancos (Fenaban) definiu 
o calendário da Campanha Nacional, momento em que a ca-
tegoria se mobiliza pela renovação da Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT). 

Bancário (a), junte-se ao Sindicato. 
Abrace a luta.

Temas da Campanha
A bandeira prioritária na Campanha deste ano é  
a defesa do emprego, 

principalmente neste momento em que o país vive uma 
crise tripla: sanitária, econômica e política. 

Outras bandeiras da Campanha: 

• saúde e condições de trabalho, 
• aumento real, 
• PLR, 
• defesa dos bancos públicos e da democracia.

Bradesco
Lourival (19) 9 9883-7794
Eduardo (19) 9 9883-7971
Daniel (19) 9 9883-7434
Gustavo (19) 9 9883-7244
Jacó (19) 9 9883-7779.

Banco do Brasil
Elisa (19) 9 9883-7195
Linda (19) 9 9883-7852
Marcos Eduardo (19) 9 9732-3311
Cida (19) 9 9883-7806.

Caixa Federal
Pipoca (19) 9 9883-8287
Marcelo Lopes (19) 9 9863-7612
Lilian (19) 9 9787-0247
Silvio (19) 9 9883-7479.

Itaú
Vander (19) 9 9883-7685.

Santander
Cristiano (19) 9 9883-7736
Patrícia (19) 9 9883-7152.

Assessores
Carla: (19) 9 9883-7706
Celso: (19) 9 9883-7715
Noel: (19) 9 9883-7837
Walter: (19) 9 9883-7590.

Ligue para os diretores e  
assessores do Sindicato.

Em preparação à 22ª Conferência Nacional dos Bancários, fórum onde 
a categoria decide a pauta de reivindicações, serão realizadas conferên-
cias estaduais/regionais e consulta nacional. Em função da pandemia do 
novo coronavírus, todas as atividades serão realizadas por videoconfe-
rências. Entre o dias 26 de junho e 4 de julho, conferências estaduais; 
nos dias 17 e 18 de julho, Conferência Nacional.

Ultratividade: Caso a Medida Provisória (MP) 936 seja sancionada pelo 
presidente da República, sem veto à chamada ultratividade, o calendário 
de mobilização da categoria poderá ser alterado. A vigência da atual Con-
venção Coletiva de Trabalho (CCT 2018-2020) termina no próximo dia 31 
de agosto. Com a ultratividade em vigor, a CCT poderá ser prorrogada até 
os sindicatos e a Fenaban assinarem um novo instrumento jurídico, tendo 
como prazo final o dia 31 de dezembro deste ano, quando termina o “Esta-
do de Calamidade Pública”, decretado em função da pandemia.

A MP 936, que criou o Programa Emergencial de Manutenção do Empre-
go e da Renda, foi aprovada pelo Senado Federal no dia 16 deste mês de 
junho. O presidente da República tem prazo de 15 dias úteis para sancio-
nar e/ou vetar a MP.

Entrega da pauta: O Comando pretende entregar a pauta de reivindi-
cações no dia 23 de julho, depois de aprovada pela categoria em assem-
bleias virtuais (nos dias 20 e 21 de julho); já o processo de negociação 
com os bancos deverá acontecer entre os dias 27 de julho e 20 de agos-
to. A data-base da categoria, vale lembrar, é 1º de setembro.

Bancos públicos: Os congressos do Banco do Brasil (31º CNFBB) e da Cai-
xa Federal (36º Conecef) serão realizados entre os dias 10 e 12 de julho.
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Sindicatos garantem 
direitos durante 
pandemia
Em tempos de COVID-19, os sindicatos e os 
bancos iniciaram um amplo processo de ne-
gociação. A primeira reunião para discutir 
medidas visando impedir a disseminação da 
doença nos locais de trabalho aconteceu em 
12 de março, um dia após a OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde) declarar pandemia do 
novo coronavírus. Nesse período de três me-
ses, os sindicatos e os bancos têm se reuni-
do praticamente toda semana, por videoconferência.

Além da instalação de um comitê de crise, os sin-
dicatos, representados pelo Comando Nacional dos 
Bancários, asseguraram a quarentena/distancia-
mento social, com a liberação de parte da categoria 
para trabalhar em casa (home office), uma vez que 
integra ou coabita com o chamado grupo de risco, 
com manutenção dos salários e direitos, garantiu a 
distribuição de máscaras e protetor de acrílico em 
guichê de atendimento, e conseguiu antecipar a va-
cinação contra a gripe.

E tem mais: os bancos Itaú, Bradesco e Santander 
assumiram compromisso de não demitir durante a 
pandemia, no último dia 24 de março. O Santander, 
no entanto, rompeu o compromisso (leia matéria 

O Sindicato já atendeu mais de 1.100 
pessoas no serviço de preenchimen-
to/solicitação do Auxílio Emergencial, 
instalado na sede em Campinas. Di-
rigido às pessoas que encontram di-
ficuldades em fazer o cadastro pelo 
aplicativo (app) do programa federal, 
o serviço do Sindicato teve início no 
último dia 22 de abril e estará em ati-
vidade até o dia 2 de julho, prazo final 
para o cadastramento. O atendimento 
é prestado de segunda-feira à sexta-
-feira, no período das 9h às 14h.

Para fortalecer a divulgação do serviço, o Sindica-
to lançou no último dia 21 de maio o jingle “Só não 
pode aglomerar”, de autoria e interpretação de Veca 
Avellar, onde destaca o Auxílio Emergencial e con-
clama a população a seguir as orientações das auto-
ridades sanitárias, visando impedir a disseminação 
da COVID-19. Diariamente o carro de som do Sindi-
cato circula pela cidade, nos locais onde estão con-
centradas as agências bancárias.

Campanha Bancário 
Solidário arrecada mais 
de R$ 120 mil
A Campanha Bancário Solidário, lançada pelo 
Sindicato no último dia 25 de abril e encer-
rada no final do mês de maio, arrecadou R$ 
125.800,00. O valor será distribuído entre 15 en-
tidades assistenciais (veja relação abaixo), que 
desenvolvem atividades visando amenizar os 
impactos da pandemia do novo coronavírus na 
vida das pessoas em situação vulnerável.

A exemplo das campanhas salariais, a catego-
ria bancária se envolveu, contribuiu. A arrecada-
ção foi feita via contas abertas em quatro ban-
cos: Bradesco, Santander, Caixa Federal e Banco 
do Brasil. “O momento exige de todos nós um 
gesto de solidariedade. Os bancários, como era 
esperado, abraçaram a Campanha do Sindicato, 
num gesto pela vida”, avalia o presidente Louri-
val Rodrigues.

Entidades beneficiadas:
1. Amigo da Criança – Centro Espírita Fé e Amor 
(AMIC), em Campinas.

2. Associação Beneficente Direito de Ser, em 
Campinas.

3. Associação Beneficente Rossin (Projeto Ros-
sin), em Campinas.

4. Associação Filantrópica e Assistencial São 
Francisco de Assis (Afasfa), em Indaiatuba.

5. Casa de Apoio ao Menor Irmã Dulce, em São 
João da Boa Vista.

6. Casa de Orientação e Assistência Social Sea-
reiros de Jesus (COASSEJE), em Americana.

7. Centro de Apoio e Integração do Surdo cego e 
Múltiplo Deficiente (CAIS), em Campinas.

8. Centro Espírita Caminheiro do Bem, em Cam-
pinas.

9. Centro Sócioeducativo Semente Esperança, em 
Campinas.

10. Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna.

11. Lar Carlos Augusto Braga, em Vinhedo.

12. Lar da Terceira Idade Padre Longino, em Mogi 
Guaçu.

13. Lar dos Velhinhos de Campinas.

14. Lar São Camilo de Lélis, em Águas de Lindóia.

15. Serviço de Acolhimento Institucional para 
Pessoas Idosas (SAI), em Campinas.

na página 2). Já o Ban-
co Central (BC) orientou 
redução do horário de 
atendimento, após pe-
dido do Comando Na-
cional dos Bancários.

Campanha, 
serviço e 
cartaz
Paralelamente ao proces-
so de negociação com os 
bancos, o Sindicato defla-

grou a Campanha Bancário Solidário, lançou o serviço 
para solicitação do Auxílio Emergencial e afixou cartazes 
nas agências, onde alerta a população sobre o risco de 
contaminação, disseminação da COVID-19. Infelizmen-
te, o Itaú foi o único banco que não autorizou o Sindica-
to a colar os cartazes.

Opinião
Dado a uniformização dos procedimentos nos locais 
de trabalho, através de protocolos, estabelecida en-
tre os sindicatos e os bancos em todo o país, o índice 
de contaminação no meio bancário tem se mantido 
baixo, segundo informou a Fenaban. “O que prova 
que a negociação é o melhor caminho”, avalia o pre-
sidente do Sindicato, Lourival Rodrigues.

Para o presidente do Sindicato, Lourival Rodrigues, 
“o jingle serve como um alerta neste momento de 
pandemia do novo coronavírus. O Auxílio Emergen-
cial é uma necessidade, porém ninguém pode es-
quecer a letalidade do vírus”.

O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro direcio-
nado aos trabalhadores informais, microempreendedo-
res individuais (MEI), autônomos e desempregados.

Auxílio emergencial:  
mais de 1.000 pessoas atendidas no Sindicato

CORONAVíRUS

LOCAL  
COM ALTO RISCO DE  

CONTAMINAÇÃO
Só venha ao banco em último caso

Evite locais com aglomeração de pessoas
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