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Grandes bancos 
lucram  

e demitem 
durante 

pandemia

Os três maiores ban-
cos privados do país 
(Itaú, Bradesco e 
Santander) 
estão demi-
tindo, fechan-
do postos de 
trabalho. O 
compro-
misso as-
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sumido em abril deste ano, em não demi-
tir durante a pandemia do novo coronavírus, 
deixou de existir e sem motivo justificável.

No primeiro semestre, os bancos atravessaram 
a pandemia e continuam a travessia sem aba-
lo em suas estruturas, pelo contrário. O servi-
ço bancário não parou, seja dentro das agên-
cias ou via teletrabalho (home office). Não 
faltou inclusive a “mão” santa do governo fe-
deral, que editou Medida Provisória (MP) alte-
rando a regulamentação dos bancos para per-
mitir oferta de crédito às micros, pequenas e 
médias empresas; o Banco Central (BC) libe-
rou as PDDs (Provisão para Devedores Duvi-
dosos), dentre outras medidas.

O resultado não poderia ser outro: lucrativi-
dade mantida. O Itaú faturou R$ 8,117 bilhões 
no primeiro semestre deste ano e demitiu 400 
bancários, sendo 130 na área de Veículo. O Bra-
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desco, que lucrou R$ 7,626 bilhões no mesmo 
período, anunciou no último dia 28 de setem-
bro, em comunicado interno, o pagamento de 
benefício adicional no desligamento sem jus-
ta causa. Já o espanhol Santander, que lucrou  
R$ 5,989 bilhões, sagrou-se campeão em de-
missões. Desde de maio último já cortou cerca 
de mil postos de trabalho; a meta é reduzir 20% 
do quadro de pessoal no Brasil, país responsá-
vel por 29% do total de seu lucro mundial.

E tem mais: os bancos optaram em fazer pro-
visionamento para os possíveis calotes, mes-
mo com a liberação dada pelo BC. Óbvio, o 
lucro caiu. No Santander, por exemplo, com 
uma reserva de R$ 10,4 bilhões o lucro que se-
ria de R$ 7,749 bilhões, reduziu para o citado  
R$ 5,989 bilhões.

Os sindicatos exigem que as demissões se-
jam suspensas, que o compromisso em não 
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demitir durante a pandemia seja reativado. 
As instituições financeiras reúnem todas 
as condições para manter os bancários em 
seus postos de trabalho. Para que as reivin-
dicações se tornem realidade, no entanto, é 
preciso a efetiva participação da categoria 
nas atividades convocadas pelos sindicatos. 
A exemplo da Campanha Nacional, a uni-
dade na luta é decisiva.

A Diretoria



06

Sindicatos querem 
discutir demissões com 

Bradesco
A Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e a Comis-
são de Organização dos Empregados (COE), 
que representam os sindicatos, solicitaram ao 
Bradesco reunião para discutir o comunica-
do sobre demissões enviado aos funcionários 
no último dia 28 de setembro. Na tarde do dia 
seguinte (29), a COE Bradesco se reuniu por 
videoconferência para avaliar o documento.

No comunicado aos funcionários, o Bradesco 
informa que irá conceder um benefício adi-
cional no desligamento sem justa causa, de-
corrente da pandemia do novo coronavírus.  
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“A decisão do Banco rompe compromisso 
assumido com os sindicatos, em abril des-
te ano, em não demitir durante o Estado de 
Calamidade Pública instalado no país após a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) de-
clarar a pandemia de Covid-19, e em vi-
gor até o dia 31 de dezembro deste ano. Os 
sindicatos querem garantia de emprego”, 
destaca o presidente do Sindicato, Lourival 
Rodrigues. 
Fonte:Contraf-CUT
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Santander para contra 
demissões

Sob a coordenação do Sindicato, os bancários 
lotados na agência Centro (010) do Banco San-
tander em Campinas paralisaram os serviços em 
protesto contra as recentes demissões no Dia 
Nacional de Luta (24 de setembro), no período 
das 7h30 às 11h. Desde maio último, o Santan-
der já fechou cerca de mil postos de trabalho.

Aprovada em reunião da Comissão de Orga-
nização dos Empregados (COE), realizada três 
dia antes (21), a paralisação em Campinas re-
tardou a abertura da agência em 2h. Durante a 
manifestação os diretores do Sindicato distri-
buíram carta aberta intitulada “Proteste con-
tra as demissões”.
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Tuitaço: Além da paralisação dos serviços, 
protesto contra as demissões nas redes sociais 
com a hashtag; #SantanderPareAsDemissões.

Santander demite gestantes
Na carta ao clientes e usuários, o Sindicato 
afirma: “Em plena crise sanitária e econômica, 
a decisão do banco espanhol em reduzir 20% 
de seu quadro de pessoal no Brasil é desuma-
na. Em nome da lucratividade sem fim, da ga-
nância, o Santander destrói famílias e sequer 
discute o assunto com os representantes dos 
trabalhadores”. Entre os demitidos, bancárias 
gestantes. O que desrespeita, inclusive, a Con-
venção Coletiva de Trabalho, que garante es-
tabilidade provisória à gestante.

Metas: Quanto às condições de trabalho, o 
Sindicato destaca na citada carta: “Num mo-
mento que se exige solidariedade, o Santander 
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opta pela exploração dos funcionários. Além 
da cobrança por metas inatingíveis, o Santan-
der cria “novas ferramentas” como, por exem-
plo, o denominado  “Motor de Vendas”. O re-
sultado é o adoecimento dos bancários.
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Itaú: tuitaço contra 
demissões

Os sindicatos e os funcionários do Itaú rea-
lizaram o segundo tuitaço contra as demis-
sões no dia 2 deste mês de outubro. A mobi-
lização virtual integra a Campanha Nacional 
contra as Demissões, lançada no último dia 
23 de setembro. A hashtag postada no Twit-
ter e demais redes sociais foi: #ItaúNãoDe-
mitaMeusPais.

O Itaú já fechou 400 postos de trabalho du-
rante a pandemia, sendo 130 apenas na área 
de Veículos. Cobrado pela Comissão de Orga-
nização dos Empregados (COE), o banco con-
firmou as demissões e se negou a reverter a 
medida.
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Lucro:  Maior banco privado do país, o Itaú 
lucrou R$ 28,4 bilhões em 2019; no primei-
ro semestre deste ano obteve lucro líquido de 
R$ 8,117 bilhões. Segundo o Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese), com base nos dados do 
relatório semestral do Banco, apresentado no 
último dia 4 de agosto, a holding tinha 84.343 
funcionários no país, com fechamento de 818 
postos de trabalho no período de 12 meses.
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Sindicatos e financeiras 
finalizam nova CCT

Os sindicatos e a Federação Interestadual 
das Instituições de Crédito, Financiamento e 
Investimento (Fenacrefi) finalizaram propos-
ta para renovação da Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT), durante reunião realizada no 
dia 1º deste mês de outubro.

Com prazo de vigência de dois anos (2020/21), 
a nova CCT prevê reajuste salarial de 1,13% 
(correspondente a 55% do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor/INPC acumulado no 
período de junho de 2019 a maio de 2020), 
abono único de R$ 1 mil e reajuste de 2,05% 
(INPC integral) sobre verbas e benefícios. Para 
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2021, reajuste dos salários, verbas e benefícios 
com base no INPC integral, acumulado no pe-
ríodo de junho de 2020 a maio de 2021.

PLR: Neste ano, as regras da Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR) serão mantidas, as 
mesmas da CCT vencida. Para 2021, será cria-
do um Grupo de Trabalho (GT) para discutir 
eventuais alterações no formato da atual PLR.

Jornada: As financeiras desistiram de incluir 
na CCT uma nova cláusula referente ao Siste-
ma Alternativo Eletrônico de Controle da Jor-
nada de Trabalho.

Mulher: As financeiras concordaram em de-
bater e apoiar o combate à violência contra as 
mulheres, estabelecendo medidas de proteção 
às vítimas por instrumento de adesão.
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Orientação: A nova CCT será votada em as-
sembleia virtual, a ser realizada em breve. Os 
sindicatos, que foram representados pela Co-
missão de Organização dos Financiários no 
processo de negociação, defendem a aprova-
ção. Os direitos foram mantidos. A data-base 
dos financiários é 1º e junho.

Fonte: Contraf-CUT



16

BB: Sindicatos querem fim do 
ranqueamento

A Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), em ofício 
enviado no dia 1º deste mês de outubro ao 
Banco do Brasil, exige o cumprimento da cláu-
sula 23ª do Aditivo à Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) que proíbe a exposição pública 
do ranking individual de seus funcionários, no 
monitoramento de resultados. A Contraf-CUT, 
representando os sindicatos bancários, desta-
ca no documento que a cláusula 39ª da citada 
CCT também proíbe a exposição do ranquea-
mento individual.

Em total desrespeito ao Aditivo e à CCT, o Ban-
co expõe os nomes dos funcionários no siste-
ma de Classificação do Programa de Desem-
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penho Gratificado (PDG). Para o coordenador 
da Comissão de Empresa (CEBB), João Fuku-
naga, a “exposição do ranking individual dos 
funcionários deve ser corrigida de imediato”.

Cláusula 23ª do Aditivo à CCTCláusula 23ª do Aditivo à CCT
Monitoramento de resultados e cobrança 
de metas

 No monitoramento de resultados, o BAN-
CO não exporá, publicamente, o ranking indi-
vidual de seus empregados.

 Parágrafo Primeiro - O BANCO se compro-
mete a regulamentar, nos normativos inter-
nos, a proibição do envio de mensagens, por 
telefone, que tratem de cobrança de metas e 
resultados fora do horário de trabalho do fun-
cionário.
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 Parágrafo Segundo - Em caso de eventual 
dúvida quanto ao fiel cumprimento de regras 
referentes à presente cláusula, as partes es-
tabelecem que a judicialização seja precedida, 
obrigatoriamente, de negociação coletiva.

Fonte: Contraf-CUT
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Gerentes gerais da Caixa 
terão 10 dias para compensar 

trabalho aos sábados
Os gerentes gerais da Caixa Federal terão 10 
dias para compensar o trabalho realizado aos 
sábados, durante a abertura das agências para 
pagamento do auxílio emergencial. O anúncio 
da medida foi feito pelo presidente do banco 
público, Pedro Guimarães, em vídeo divulgado 
no último dia 23 de setembro. 

O diretor do Sindicato e representante da Fe-
deração dos Bancários de SP e MS na Co-
missão Executiva dos Empregados (CEE Cai-
xa), Carlos Augusto Silva (Pipoca), explica que  
“essa decisão é resultado de cobrança da CEE, 
em mesa de negociação durante a Campanha 
Nacional”. Segundo Pipoca, a medida está in-
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completa. “Faltam os empregados que tam-
bém trabalharam aos sábados e não registra-
ram o ponto, entre eles, os superintendentes 
executivos de varejo, gerentes nacionais e ge-
rentes de centralizadoras”.

Compensação: De acordo com o presidente 
da Caixa, os gerentes gerais deverão utilizar 
os 10 dias de compensação até o dia 30 de ju-
nho de 2021.

Fonte: Fenae
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Sindicato inova Festa da Criança: drive-
thru no Clube e jogos virtuais
Em tempos de pandemia, o Sindicato inovou a 
Festa da Criança. No dia 12 deste mês de outu-
bro, feriado nacional, drive-thru no Clube dos 
Bancários no período da manhã, com disatri-
buição de algodão doce, pipoca salgada, saco-
linha surpresa e muda de árvore, com os perso-
nagens Mickey e Minnie (Walt Disney).

Já no dia 05 de dezembro, será realizado Torneio 
de Jogos Virtuais, no período das 8h às 18h. 

As inscrições serão realizadas até 
o dia 22 de novembro. 

Haverá premiação: vale compra no valor de 
R$ 250,00 em lojas de jogos virtuais apenas 
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para o campeão (primeiro colocado). No caso 
de equipe/time, o mesmo valor. O regulamen-
to do Torneio está disponível no site do Sindi-
cato (www.bancarioscampinas.org.br).

Jogos por faixa etáriaJogos por faixa etária
• League of Legends: faixa etária de 8 até 12 
anos de idade.

• Minecraft Battle Royale: faixa etária de 9 
até 12 anos de idade.

• Minecraft Construção: faixa etária de 4 até 
8 anos de idade.

• Clash Royale: faixa etária de 4 até 7 anos 
de idade.

http://www.bancarioscampinas.org.br


23

Bancário (a),  
junte-se ao Sindicato.  

Abrace a luta.

Bradesco
Lourival (19) 99883-7794
Eduardo (19) 99883-7971
Daniel (19) 9 9883-7434
Gustavo (19) 99883-7244
Jacó (19) 9 9883-7779.

Banco do Brasil
Elisa (19) 99883-7195
Linda (19) 99883-7852
Marcos Eduardo (19) 9 9732-3311
Cida (19) 99883-7806.

Caixa Federal
Pipoca (19) 99883-8287
Marcelo Lopes (19) 99863-7612

Lilian (19) 99787-0247
Silvio (19) 99883-7479.

Itaú
Vander (19) 99883-7685.
Daniele (19) 99659-5145

Santander
Cristiano (19) 99883-7736
Patrícia (19) 99883-7152.

Assessores
Carla: (19) 99883-7706
Celso: (19) 99883-7715
Noel: (19) 99883-7837
Walter: (19) 99883-7590.

Ligue para os diretores e assessores do Sindicato.

Expediente - O BANCÁRIO - Publicação do Sindicato dos Bancários de Campinas 
e Região. Presidente: Lourival Rodrigues da Silva. Jornalista Responsável: Jairo Gi-
menez (Mtb 13.683). Diretor de Imprensa: Cristiano Meibach. Criação: Airton Fran-
cisco. Sede: Rua Ferreira Penteado, 460, centro. Fone: (19) 3731-2688 - Clube: (19) 
3251-3718. Subsedes: Americana: (19) 3406-7869 - SJB Vista: (19) 3622-3514. In-
ternet: www.bancarioscampinas.org.br. E-mail: jorbanc@bancarioscampinas.org.
br. Filiado à FEEB SP-MS, Contraf-CUT e CUT.




