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BANCO DO BRASIL

A plenária final do 30º Congresso Nacional dos 
Funcionários do Banco do Brasil (CNFBB) Olivan 
Faustino, realizada na tarde desta sexta-feira 2, 
aprovou os encaminhamentos construídos durante 
todos os painéis realizados nesses dois dias de 
evento, pelos 260 participantes.

Sobre o painel do mundo do trabalho, o 
encaminhamento é reforçar a mesa temática sobre 
teletrabalho e home office. O objetivo é organizar a 
mesa, para que se amplie o debate nos sindicatos de 
todo o país.

“É uma forma de trabalho que, silenciosamente, 
tem crescido com o tema e é um modelo que a gente 
precisa discutir bastante. Precisamos debater  as 
condições de trabalho desses locais remotos, com o 
objetivo de proteger as bancárias e bancários”, ex-
plicou Wagner Nascimento, coordenador da CEBB.

Painel de Previdência encampar a luta contra a 
reforma da Previdência participando das atividades 
organizadas pelas centrais sindicais. Reforçar a 
mesa dos bancos incorporados para melhorar o 
regulamento dos planos e que sejam administrados 
pela Previ.

Painel Cassi
O Congresso deliberou pela realização do Dia 

Nacional de Luta em Defesa da Cassi no dia 20 
agosto, organizar abaixo-assinado contra a medida 
do Conselho Deliberativo que fere a cobrança de 
1/24 na coparticipação, intensificar a mobilização e 

as reuniões nos locais de trabalho, buscar a rea-
bertura de negociação, reforçar o trabalho com as 
entidades representantes, para juntos construir uma 
nova proposta.

“O cenário se agravou dentro da Cassi, com a 
nova direção fiscal. Nós temos que discutir dentro 
desse cenário. Por isso, nós precisamos intensificar 
a organização e a mobilização, além de estreitar os 
laços com as outras instituições para juntos sair com 
a melhor proposta possível para o futuro da Cassi”, 
afirmou o coordenador.

CEBB
A Comissão de Empresa dos Funcionários do 

Banco do Brasil completou 30 anos no 30º CNFBB 
Olivan Faustino. Por isso, foi realizada uma home-
nagem à Comissão, com a entrega de placas para 
membros que construíram essa história e a trans-
missão de um documentário. O material, inclusive, 
foi dividido em pequenas peças e transmitido 
durante todo o evento. Ainda nesta sexta-feira, 
Wagner Nascimento anunciou que a coordenação 
da Comissão de Empresa dos Funcionários do 
Banco do Brasil, a partir da próxima semana, será 
exercida por João Fukunaga, diretor do Sindicato 
dos Bancários de São Paulo.

PLENÁRIA FINAL APROVA 

PROPOSTA DO 30º CNFBB

Duas senhoras chegam ao mesmo tempo no 
caixa do banco, com muita pressa. Uma dizia:

— Primeiro eu, ainda tenho que levar as 
crianças para a escola!

A outra retrucava:
— Primeiro eu, que moro mais longe!
O caixa, muito esperto, resolveu acabar com a 

briga dizendo:
— Primeiro eu vou atender a mais velha!
As duas se olharam e disseram:
— Sua vez! Pode ir!
— Não. Primeiro você. Não ouviu o moço 

dizer?

HUMOR
 DISPUTA NA FILA



“A 21ª Conferência Nacional dos Bancários foi 
muito boa, com delegados e delegadas de quase to-
do o país, tanto das capitais como do interior, e tirou 
resoluções importantes em defesa da soberania na-
cional, em defesa do Brasil, em defesa do emprego, 
contra as privatizações das empresas públicas, que 
são estratégicas para que o país cresça e gere empre-
gos. Também tirou um calendário de lutas, que é im-
portante que todos os bancários e bancárias do Bra-
sil se engajem”, declarou Juvandia Moreira, presi-
dente da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e uma das co-
ordenadoras do Comando Nacional dos Bancários. 

“Também aprovamos a defesa da mesa única, 
da CCT e dos acordos coletivos nacionais, reafir-
mando a importância da unidade nacional da cate-
goria”, completou a presidenta da Contraf-CUT.

A 21ª Conferência Nacional dos Bancários 
aprovou, domingo (4), as resoluções que vão nor-
tear o movimento sindical bancário no próximo pe-
ríodo. Os textos são resultados dos debates acumu-
lados nas conferências estaduais e regionais e du-
rante os três dias de evento, que reuniu mais de 600 
delegados sindicais, 395 homens e 209 mulheres, na 
quadra do Sindicato dos Bancários de São Paulo.

As resoluções versam sobre as mobilizações 
contra a Reforma da Previdência e contra a MP 881, 
que libera o trabalho aos sábados e domingos e fe-
riados; em defesa da unidade da categoria bancária 
e da mesa única de negociação, em defesa da saúde, 
da soberania nacional, da liberdade de imprensa.

CONFERÊNCIA NACIONAL

BANCÁRIOS FORTALECEM A UNIDADE 

NACIONAL E TRAÇAM ESTRATÉGIAS 

PARA DEFESA DE DIREITOS

 
MUDANÇAS TECNOLÓGICAS 

REDUZEM POSTOS DE TRABALHO 

Dados apresentados pela economista Vivian 
Machado, do Departamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), ao rea-
lizar uma exposição sobre “A Indústria 4.0 nos ban-
cos”, mostram que os bancos investiram R$ 97,7 
bilhões em tecnologia desde 2014. “Só o governo 
investe mais em tecnologia do que os bancos. Tanto 
no Brasil quanto no mundo”, destacou Vivian.

De acordo com pesquisa realizada pela Federa-
ção Brasileira dos Bancos (Febraban), as tecno-
logias que mais receberam investimentos em 2019 
foram o BIG Data / Analitics (80%) e inteligência 
artificial (73%). “As tecnologias de análise de da-
dos e de atendimento aos clientes sem a interme-
diação humana são as prioridades de investimentos 
pelos bancos na área de tecnologia”, disse a econo-
mista.

“O movimento sindical brasileiro está prepara-
do para esse novo contexto tecnológico? Como será 
a representação e a ação sindical para esses traba-
lhadores nos seus locais de trabalho?” questionou a 
economista no final de sua explanação.

Com isso, tem crescido o volume de transações 
bancárias realizadas por meio tecnológico. As tran-
sações por celulares de pagamento de conta, por 
exemplo, cresceram 80%. Os dados apontam que, 
no total, 40% das transações são realizadas por ce-
lular e 20% pela internet. Apenas 5% das transações 
são realizadas nas agências. “E as transações por 
meio tecnológico vem crescendo ano a ano. São 
transações sem qualquer intermediação humana. E 
os clientes pagam cada vez mais caro por serviços 
que eles mesmos realizam”, observou Vivian.

Segundo a economista do Dieese, o Brasil tem 
hoje 529 fintechs. São Paulo sozinho possui 58% 
delas. Somadas às que estão nos outros três estados 
da região Sudeste, são 74,5%. Outras 17,9% estão 
no Sul do país. Estas empresas possuem 28 mil 
trabalhadores.

Fintechs



PRESIDENTE PRUDENTE 
CUT

Sindicato dos Bancários de Presidente Prudente e Região - site - www.bancariosprudente.org.br

 Rua Cassemiro Dias, 379 - Centro - Cep 19010-280 Presidente Prudente SP - 

e-mail -     Fone (18) 2104-1099 -  Presidente: Edmilson Trevizanbancariosprudente@gmail.com BANCÁRIOS

CAIXA

O Conecef deste ano contou com a participação de 
272 delegados, sendo 145 homens e 127 mulheres. O en-
contro é o mais importante fórum de deliberação dos 
empregados da Caixa, onde são definidas a pauta de 
reivindicações e estratégias de luta da categoria.

Durante dois dias, o encontro foi pautado por debates 
nos eixos: defesa da Caixa e dos bancos públicos, o com-
bate à reestruturação e ao desmonte dos direitos, a defe-
sa do Saúde Caixa, da Funcef e dos aposentados, a con-
tratação de mais empregados, a saúde do trabalhador e 
condições de trabalho, a luta contra a terceirização, a 
verticalização e o descomissionamento arbitrário e a 
defesa da Previdência Social.

Para os participantes do congresso, o projeto do go-
verno de enfraquecer e diminuir a atuação do banco pú-
blico a fim de entregar à iniciativa privada setores como 
cartões, loterias e gestão do FGTS, está escancarado. O 
processo de desmonte passa também pelas inúmeras 
retiradas de direitos dos empregados, com resoluções do 
governo que impactam nos planos de saúde de autoges-
tão das empresas estatais como o Saúde Caixa. Desta-
cam-se ainda medidas como a redução de trabalhadores 
nas unidades, gerando sobrecarga de trabalho e adoeci-
mento.

Com o slogan “Todos contra o retrocesso”, a cate-
goria aprovou a pauta de reivindicações, reafirmando 
questões como a defesa da Caixa 100% pública, do Saú-
de Caixa e da Funcef, contratação de mais empregados e 
melhores condições de trabalho, fim do assédio moral e 
do GDP (programa de gestão de desempenho), combate 
ao descomissionamento arbitrário, dentre outras.

Na atual conjuntura do país, com o patrimônio públi-
co e os direitos dos trabalhadores em risco, unidade e re-
sistência são fundamentais para combater os retroces-
sos. Esta foi a defesa feita pelos delegados e delegadas 
que participaram do 35º Congresso Nacional dos Em-
pregados da Caixa Econômica Federal (Conecef), reali-
zado em São Paulo na quinta e sexta-feira (1 e 2). 

UNIDADE E RESISTÊNCIA PAUTAM 

ESTRATÉGIAS DOS EMPREGADOS DA CAIXA

No dia 1º de agosto, o banco enviou e-mail ao Con-
selho de Usuários respondendo aos questionamentos ao 
RH 221 feitas pelos conselheiros eleitos na reunião, 
ocorrida em 13 de junho. A resposta veio após uma 
segunda cobrança, tendo em vista a demora de posicio-
namento da empresa.

A nova versão do normativo está em fase de elabo-
ração e será divulgada pela Caixa em breve, quando as 
novas regras passarão a valer.

Após cobrança do Conselho de Usuários, a Caixa 
voltou atrás e vai retirar do RH 221 a exigência de con-
tribuição mínima de 120 meses para manter o plano 
após rescisão do contrato de empregado aposentado pe-
lo INSS.

Foi informado também que o filho permanentemen-
te incapaz, pela nova versão do RH, poderá ter renda de 
até 01 (um) salário mínimo para ser mantido como de-
pendente direto após completar 21 anos, não conside-
rando nessa conta a pensão alimentícia. Pela atual reda-
ção, filhos nessas condições somente podem ser manti-
dos se não tiverem nenhum tipo de rendimento.

Em outros itens questionados a patrocinadora se 
manteve inflexível, como no caso do casal Caixa, obri-
gando assim que o titular seja o de maior remuneração 
base.

As mudanças foram fruto da 10 ª reunião do Conse-
lho de Usuários do Saúde Caixa, que contou também 
com a participação dos representantes dos empregados 
no GT Saúde Caixa. Os conselheiros eleitos defenderam 
que uma série de alterações da nova versão do Manual 
Normativo RH 221 (001), afronta direitos previstos na 
Cláusula 32 do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 
2018/2020 e apresentaram proposta de alteração dos 
respectivos itens da versão 001 do normativo, divulgada 
em maio.

Outros pontos foram acatados, como o não cancela-
mento do Saúde Caixa para o aposentado que não se 
recadastrar no período determinado. Os representantes 
eleitos defenderam, e a Caixa concordou, que o plano fi-
que suspenso até que o aposentado possa realizar o reca-
dastramento. A alteração também valerá para os filhos, 
maiores de 21 anos, permanentemente incapazes.

RH 221: CAIXA REVOGA 

EXIGÊNCIA DE 120 MESES 

PARA APOSENTADOS
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