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Desemprego: construir saída
A crise sanitária e econômica agravou o desemprego no país. A taxa atingiu o patamar
inédito de 13,8%, segundo dados divulgados
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), no último dia 30 de setembro. A
Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua (Pnad), indicador oficial, registrou 13,1 milhões de brasileiros em busca
de emprego no trimestre encerrado em julho.
Qual a saída da crise, da recessão provocada
pela Covid-19? O insuspeito Fundo Monetário
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Internacional (FMI), inclusive, apresentou recentemente um receituário. Recomendou aumento do investimento público e sugeriu aumento da tributação sobre os mais ricos. Os
“remédios”, no entanto, foram ignorados pelo
governo federal, que insiste em sua agenda
neoliberal (flexibilização do trabalho, insegurança e precariedade para os trabalhadores). No limite, adotou algumas políticas sociais de emergência.
Aos trabalhadores e seus representantes (sindicatos, federações, confederações e centrais
sindicais) cabe contribuir com a construção
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de uma saída que amenize e equacione o problema. O caminho passa pela negociação com
o Congresso Nacional e com os patrões. Além
de criar medidas para gerar emprego, é preciso também regulamentar a implantação das
novas tecnologias no mundo do trabalho, acelerada com a pandemia do novo coronavírus.
Tem saída para a crise. É preciso vontade política das autoridades, que podem ser “sensibilizadas” com pressão dos trabalhadores, da
sociedade como um todo.
A Diretoria
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Dia de Luta contra
demissões no Itaú,
Bradesco e Santander
O Dia Nacional de Luta contra as Demissões
no Itaú, Bradesco e Santander, 15 de outubro, foi marcado em Campinas, Americana e São João da Boa Vista com reuniões em
sete agências durante o período da manhã
e distribuição de carta aberta aos clientes e
usuários, a partir das 8h.
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Os três maiores bancos privados do país romperam o compromisso assumido com os sindicatos bancários, em abril deste ano, em não
demitir durante a pandemia do novo coronavírus. O Itaú já demitiu 400 bancários; o Bradesco, 427; e o Santander fechou cerca de mil
postos de trabalho desde maio último.
Ao contrário de vários setores da economia
nacional, os bancos atravessaram a pandemia,
declarada em março deste ano, e continuam
a travessia sem abalo em suas estruturas. O
serviço bancário não parou, seja dentro das
agências ou via teletrabalho/home office. In-
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clusive o governo federal editou Medida Provisória (MP) alterando a regulamentação dos
bancos para permitir a oferta de crédito às micros, pequenas e médias empresas; e o Banco
Central (BC) liberou as chamadas PDDs (Provisão para Devedores Duvidosos).
Resultado: lucratividade mantida no primeiro
semestre deste ano. O Itaú lucrou R$ 8,117 bilhões; o Bradesco, R$ 7,626 bilhões; e o Santander, R$ 5,989 bilhões. Aliás, a meta do banco
espanhol é reduzir 20% do quadro de pessoal
no Brasil, país responsável por 29% do total
de seu lucro mundial.
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Bancos: desrespeito
Em carta aberta aos clientes e usuários, o Sindicato pergunta: “Cadê o papel social dos bancos? É louvável a decisão de algumas instituições financeiras em contribuir com ações que
visam impedir a disseminação da Covid-19. O
Itaú, por exemplo, doou R$ 1 bilhão. E os três
citados bancos anunciaram, em março deste
ano, a doação de 5 milhões de testes rápidos
para detecção do coronavírus. Na outra ponta, no entanto, os mesmos bancos (Itaú, Bradesco e Santander) destroem famílias ao promover demissões, fechamentos de postos de
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trabalho. A solidariedade não passou de marketing? Propaganda? Desrespeito”.
Os sindicatos bancários exigem que as demissões sejam suspensas e que o compromisso em não demitir durante a pandemia
seja reativado. As instituições financeiras
reúnem todas as condições para manter os
bancários em seus postos de trabalho.

Locais de reuniões
Campinas: Itaú Glicério e Costa Aguiar; Bradesco
Amoreiras e Centro; Santander Centro.
Americana: Bradesco Centro.
SJ da Boa Vista: Bradesco Centro.
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Entidades sindicais lançam
campanha em defesa do BB
A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), as federações e sindicatos de bancários lançaram
no dia 13 deste mês de outubro a campanha
nacional “O bom do BB é…” para mostrar a
importância do Banco do Brasil e denunciar
os ataques contra a instituição financeira,
visando sua privatização.
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O lançamento da Campanha aconteceu durante o seminário on-line “O bom do BB é
construir o Brasil com você”, que reuniu o economista Luiz Gonzaga Belluzzo e o senador
Jaques Wagner (PT-BA). Na véspera do lançamento, que foi transmitido ao vivo pela página da Contraf-CUT no Facebook e no Youtube,
o BB completou 212 anos de fundação. O seminário prosseguiu no dia 14, com a participação da deputada federal Érika Kokay (PT/DF),
do advogado Maximiliano Garcez e do ex-diretor do Fundo de Previdência dos Funcionários
do BB (Previ), Paulo Assunção, que debateram
a agenda do governo federal para desmonte
do Banco do Brasil. No dia 15, tuitaço.
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A primeira fase da campanha encerrou no dia 16,
com debate sobre “Equidade de Gênero no BB”,
com Izabel Lemos (uma das primeiras mulheres
a assumir uma diretoria do banco) e Marianna
Coelho (Fetec-CUT/CN), mediado por Elisa Ferreira, diretora do Sindicato e representante da
Federação dos Bancários de SP e MS na Comissão de Empresa dos Funcionários (CEBB), e live
com a cantora Zélia Duncan. A segunda fase
será a divulgação da campanha nas bases dos
sindicatos e articulação de apoio social.
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Bancários do BB elegem
delegados sindicais
Os funcionários do Banco do Brasil elegem os
delegados sindicais entre os dias 3 e 6 de novembro. O prazo encerrou no dia 23 deste mês
de outubro. Em função da pandemia do novo
coronavírus, a votação será remota, via site ou
aplicativo do Sindicato, a partir das 10h do dia
3 de novembro até às 23h59 do dia 6 do mesmo mês.
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Os delegados sindicais serão eleitos com base
no número de funcionários lotados em cada
unidade, limitado a um delegado por grupamento de até 80 funcionários, com mínimo de
um representante. No caso do PSO (Plataforma de Suporte Operacional), limite de um delegado por grupamento de 50 funcionários. O
mandato dos delegados será de um ano, a partir do dia 10 de novembro deste ano.
Quem vota: Todos os funcionários (sindicalizados ou não).
Apuração: Dia 9 de novembro.
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Caixa: Sindicatos cobram
solução para os problemas com
Verocard
Os sindicatos e a Associação de Pessoal da
Caixa Econômica Federal de São Paulo (Apcef/
SP), reunidos com a empresa de cartões-benefício Verocard, na segunda quinzena do último mês de setembro, cobraram solução para
os problemas apontados pelos empregados/
usuários; entre eles, falta de estabelecimentos
credenciados e recusa do cartão por parte de
aplicativos de entrega de refeições.
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A Verocard, que fornece os cartões VA e VR (auxílio-refeição e cesta alimentação) para os empregados do banco público, garantidos pela
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), venceu a
licitação (determinada pelo Tribunal de Contas
da União) no dia 24 de março deste ano. Após
esclarecimentos, a representante da Verocard
assumiu compromisso em equacionar os problemas apontados pelos usuários, via e-mail e
redes sociais.
Orientação
O Sindicato orienta os empregados a solicitarem à Verocard o credenciamento dos esta-
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belecimentos nos quais costumam utilizar os
cartões, pelo site: www.verocard.com.br. Caso
as indicações não sejam aceitas, os empregados devem procurar o Sindicato.
“A Verocard nos garantiu que as taxas e prazos de repasse são compatíveis com o mercado, pois eles têm um prazo para adequar a
rede credenciada”, destaca o diretor do Sindicato, Carlos Augusto Silva (Pipoca).
Fonte: Apcef/SP
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Saúde

Sindicatos e Itaú discutem
sobre salários de afastados e
grupo de risco
O Grupo de Trabalho (GT) de Saúde do Itaú,
formado por representantes dos sindicatos de
trabalhadores e do banco, se reuniu no dia 9
deste mês de outubro, por videoconferência.
Na pauta, o não pagamento de complementação salarial ou adiantamento emergencial de
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salários para os bancários afastados do trabalho para tratamento de saúde, conforme asseguram as cláusulas 29ª e 65ª da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), respectivamente. Os
representantes dos bancários apontaram que
vários afastados estão recebendo apenas um
salário mínimo desde março último. E mais:
não receberam ainda vales (TA/TR), abonos e
Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
Os representantes do Itaú destacaram que não
podem ocorrer tratamentos diferenciados. Porém, é possível existir pessoas com recursos administrativos ou judiciais e, nestes casos, o banco espera o julgamento para efetuar qualquer
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pagamento. Ou ainda casos de funcionários que
retornaram ao trabalho e, em menos de 60 dias,
se licenciaram novamente. Além daqueles que
tiveram os benefícios encerrados durante a pandemia do novo coronavírus.
Grupo de risco
Os representantes dos bancários informaram
que alguns funcionários, até mesmo do grupo
de risco para o novo coronavírus, estão sendo
pressionados a voltar ao trabalho. Além disso, estão com equipamentos sem configurações
adequadas para o trabalho remoto ou ainda não
receberam os equipamentos solicitados para trabalho em casa, mesmo depois de 90 dias.
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O Itaú, segundo seus representantes no GT, informou apenas a possibilidade de retorno para
quem pode ou quer e não pressionou ninguém
a voltar ao trabalho presencial. Porém, será reforçada a conduta correta junto aos gestores.
O Itaú reconheceu atraso na entrega de equipamentos, mas o problema ocorreu até o mês
de maio. No processo de distribuição de equipamentos, segundo o banco, foram estabelecidos alguns critérios. O que resultou em atraso. A distribuição está equacionada, garantiu
os representantes do Itaú.
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Retorno ao trabalho
Os representantes dos bancários reivindicaram a retomada do debate sobre o programa de retorno ao trabalho e parcelamento da
dívida do INSS (Instituto Nacional do Seguro
Social), que já estava praticamente definido.
O Itaú sugeriu nova reunião, que deve ocorrer
ainda neste mês de outubro.
Plantão de Saúde: Segunda-feira, no período
das 14h às 17h, na sede em Campinas
Agende uma consulta: (19) 3731-2688.
Fonte: Contraf-CUT
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Clube dos Bancário: horário normal
Com o avanço da cidade de Campinas para a
fase Verde do Plano São Paulo de reabertura
gradual das atividades econômicas durante a
pandemia do novo coronavírus, o Clube dos
Bancários voltou funcionar no horário normal
desde o dia 10 deste mês de outubro.
O acesso ao Clube continua restrito, agora limitado a 60% da capacidade; antes (fase Amarela) era 40%. E mais: as orientações previstas
no Protocolo Sanitário Municipal permanecem em vigor.
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Horário de funcionamento: Terça-feira à sexta-feira: 8h às 22h / Sábado, domingo e feriado: 8h às 18h.
Espaços liberados: Piscina, Quiosques, Quadras, Sauna.
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Prorrogado prazo de inscrição
para Torneio de Jogos Virtuais
O Sindicato prorrogou o prazo de inscrição
para o Torneio de Jogos Virtuais até o dia 22
de novembro. Já o Torneio será disputado no
dia 5 de dezembro (sábado).
Jogos virtuais
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.
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Dia: 5 de dezembro • Horário: 8h às 18h
Inscrição: Até à 0h00 do dia 22 de novembro, via aplicativo BancáriosCPS: convênios. O app está disponível nos lojas Google Play e Apple Store.
Limite por jogos: 100 participantes.
Premiação: Vale compra no valor de R$ 250,00 em lojas de jogos virtuais apenas para o campeão. No caso
de equipe/time, o mesmo valor.
Aviso: Os jogos serão monitorados, fiscalizados. Atitude/comportamento impróprio implica em exclusão do
jogador ou da equipe/time do Torneio.
Observação: O Torneio é uma atividade exclusiva de
sindicalizados e dependentes.
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Ligue para os diretores e assessores do Sindicato.
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.

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