
Sindicato dos Bancários de Presidente  Prudente e Região - CUT - Dezembro de 2019 - Nº 733

FOLHA BANCÁRIA

Em 2020, estaremos em diálogo constante 

Sabemos que os desafios que vem pela 
frente são enormes, mas não permitiremos 
nenhum retrocesso porque acreditamos no 
poder da mobilização e porque sabemos que 
uma das nossas maiores forças é o nosso grau de 
unidade e organização.

O Sindicato dos Bancários de Presidente 
Prudente e Região, deseja a todos os bancários e 
bancárias, um Natal de muita paz e um novo ano 
repleto de saúde e grandes conquistas. Em 2020, 
continuaremos ainda mais unidos, pois só assim 
alcançaremos nossos objetivos, que é o de 
preservar nossos direitos e conquistar novos.

Desejamos paz a todos os bancários. Que 
tenham serenidade e ânimo para resistir. 

Agradecemos a todos por mais um ano de 
cooperação, confiança e união, ajudando-nos a 
escrever dia-a-dia nossa história de lutas e 
conquistas.

com nossa categoria, como sempre fizemos, 
para reivindicar de nossos governantes as 
melhorias necessárias, resistir aos ataques aos 
nossos direitos, lutar contra a privatização das 
empresas públicas e cobrar dos bancos 
condições dignas aos trabalhadores.

Um Natal de luz e um Ano Novo repleto de 
realizações!

www.bancariosprudente.org.br
MANTENHA-SE INFORMADO



ITAÚ UNIBANCO

INSTITUTO FENAE

Este ano, o Itaú anunciou uma novidade: as bol-

Quem já tinha bolsa em 2019 e continua cursan-
do a faculdade, precisa se inscrever novamente, 
para continuar recebendo a bolsa em 2020.

A concessão de bolsas de estudo pelo Itaú é uma 
conquista dos trabalhadores, desde 2009. As bolsas 
deste ano estão previstas no acordo aditivo de traba-
lho (ACT) renovado pelos Sindicatos e Itaú em de-
zembro de 2018, e com validade para os anos de 
2019 e 2020.

Atenção bancários do Itaú! O banco abriu inscri-
ções para as bolsas de estudo de primeira ou segun-
da graduação e pós-graduação, dentro do Programa 
Bolsa Auxílio Educação. Os interessados podem se 
inscrever até o dia 21 de janeiro.

O acordo prevê a concessão de 5.500 bolsas por 
ano, sendo que 1.000 delas são destinadas a bancá-
rios PCDs (pessoas com deficiência). O ACT tam-
bém previu um reajuste de 5% no valor das bolsas, 
que ficaram em R$ 410 mensais.

“É importante ter clareza de que as bolsas de es-
tudo não são consequência da benevolência do Itaú. 
Elas são fruto de reivindicações e negociações da 
categoria, organizada em seus sindicatos. Ou seja, 
são mais um exemplo de que os trabalhadores orga-
nizados conseguem avanços em seus direitos”, des-
taca o diretor do sindicato, Edson Gonçalves (Juca).

Não é benevolência do banco, é conquista

As inscrições devem ser feitas por meio do Por-
tal Itaú Unibanco > feito para mim > painel do 
colaborador > benefícios > bolsa auxílio educação 
> inscrever para o ranking.

Informações sobre benefícios, regras de elegibi-
lidade e condições, podem ser consultados na RP-
59,  disponível no Portal Itau.

Como se inscrever

sas também podem ser usadas para cursos de ensino 
à distância (EAD), desde que reconhecidos pelo 
MEC. O que, segundo o Itaú, facilitará o acesso ao 
programa de PCDs, que poderão estudar em casa.

ITAÚ ABRE INSCRIÇÕES PARA

 BOLSAS DE ESTUDO

CONTRAF-CUT E INSTITUTO FENAE 

OFERECEM NOVOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL E HOBBIES PESSOAIS

“Como falar bem em público”, 
“Como fazer cerveja”, “Orató-
ria”, “Sobremesas para Confeita-
ria Básica”, “Cozinha Criativa”, 
“Espanhol Básico”, “Investi-
mento Inteligente”, “Escrita 

Em busca de oferecer o maior 
leque de serviços possíveis às 
bancárias e aos bancários sindi-
calizados, a Confederação Na-
cional dos Trabalhadores do Ra-
mo Financeiro (Contraf-CUT), 
em parceria com o Instituto 
Fenae de Responsabilidade So-
cial, lançou novos cursos, na mo-
dalidade de Ensino à Distância, 
dedicados à formação profissio-
nal e desenvolvimento de novos 
hobbies e gostos pessoais.

•  Bancos Públicos no Brasil;

•  CEA;

•  CPA 10;

Confira a lista completa dos 
cursos:

Os interessados devem enviar 
nome completo, CPF e seu e-
mail, para bancariosprudente@ 
gmail.com, para fazer o cadastra-
mento à plataforma que oferece 
os cursos. Será permitido a reali-
zação de dois cursos simulta-
neamente.

Criativa”, “FBB150” e “Mate-
mática Financeira com o uso da 
HP12C na prática” se juntam aos 
outros dez cursos já oferecidos.

•  CPA 20;

•  CA 600; •  Matemática Financeira com 
o uso da HP12C na prática.

•  Escrita Criativa;
•  FBB150;

•  Investimento Inteligente;
•  Espanhol Básico;

•  FBB 200;

• MasterMind: “Desenvol-
vendo uma mente poderosa”;

•  Oratória;

• Introdução ao Mundo dos 
Vinhos;

•  Inglês Básico;
•  Cozinha Básica;
•  Como falar bem em público;
•  Cerveja;

•  Sobremesas para Confeita-
ria Básica;

•  Cozinha Criativa;



HUMOR
MENINO POBRE

João era um menino pobre que mandou uma 
carta para Papai Noel. Assim que a carta chegou ao 
correio, os funcionários, sem terem para quem 
mandar a carta, resolveram abri-la. Nela, João 
dizia que não queria presentes e sim R$ 200,00 
para comprar remédios para sua mãezinha que 
estava muito doente. Disse também que era pobre, 
porém trabalhador, e que tinha sido um bom 
menino durante o ano.

O pessoal do correio, sensibilizado com tamanha 
pureza, fez uma vaquinha e, cata daqui, pede de lá, 
angariou R$ 100,00, que foram enviados a João em 
nome de Papai Noel. Passado algum tempo, eis que 
chega uma outra carta de João para Papai Noel. A 
carta dizia: "Caro Papai Noel, muito obrigado pelo 
dinheiro que o senhor me mandou. Minha mãe já 
está melhor e manda agradecer. Gostaria apenas de 
lhe pedir um favor: da próxima vez que o senhor 
mandar dinheiro para mim, entregue diretamente 
no meu endereço, pois aqueles filhos da mãe do 
correio passaram a mão em metade da minha 
grana!"

CAIXA

Em contato por telefone, a direção do banco não 
confirmou as mudanças, alegando que se tratava 
apenas de um teste para ver a opinião dos empre-
gados e que nenhuma alteração foi votada ainda. O 
banco também se negou a cumprir a agenda de 
reuniões bimestrais, pedindo que a reunião fosse 
marcada apenas para o dia 15/01.

“A direção do banco optou em desmontar em 
junho de 2016 a carreira de caixa, criando o caixa 
minuto e na prática tem parado de efetivar tesou-

“No entanto, sem nem ao menos informar os re-
presentantes dos empregados, houve uma reunião 
da Vidan (Vice-presidência de Distribuição, Atendi-
mento e Negócios) para debater a restruturação da 
rede de varejo, com realocação das carteiras de 
clientes, a criação de um novo cargo de gerente e a 
extinção do de tesoureiro”, criticou, explicando que 
quem ocupa o cargo que será extinto terá que con-
correr às vagas de gerente que forem criadas. Caso 
não consigam uma vaga, não terá mais o cargo e, 
assim, perderá a comissão.

“O compromisso acordado é de haver reuniões a 
cada dois meses e a última foi realizada em outubro. 
Além disso, consta em nosso acordo coletivo que, 
em caso de reorganização da rede, é preciso haver 
reunião com a representação dos empregados”, 
disse o coordenador das Comissão Executiva dos 
Empregados (CEE) da Caixa, Dionísio Reis.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT) entrou em contato 
com a Caixa Econômica Federal, na terça-feira (3), 
reivindicando uma reunião para esclarecer e debater 
sobre informações de uma possível reestruturação 
do banco, com poder para afetar as condições de 
trabalho dos empregados do banco.

Para a secretária de Cultura e representante da 
Contraf-CUT na mesa de negociações com o banco, 
Fabiana Proscholdt, é importante que os sindicatos 
e federações fiquem atentos para mobilizar os em-
pregados. “O que parece é que está tudo pronto para 
ser implementado. Isso gera sobrecarga e tensão 
nos funcionários, que ficam sujeitos a erros. Os sin-
dicatos devem mobilizar os trabalhadores para jun-
tos impedirmos que isso aconteça”, disse sugerindo 
que os sindicatos orientem os empregados a 
utilizarem os canais internos do banco para cobrar a 
direção da Caixa, participem das atividades de 
protesto e mantenham os sindicatos informados 
sobre suas opiniões pessoais.

Mobilização

reiros. Isso além de prejudicar os empregados pre-
judicou a população que sofre com os efeitos decor-
rentes da sobrecarga de trabalho e da consequente 
perda de qualidade do atendimento. A população 
precisa, por vezes, ter que utilizar os serviços dos 
correspondentes bancários”, ressaltou Dionísio.

CONTRAF-CUT COBRA RESPEITO AOS EMPREGADOS 

E FIM DE REESTRUTURAÇÃO NA CAIXA
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O BB já vendeu sua participação na ressegura-
dora IRB, na BB Seguridade, na Neoenergia, na 
Cibrasec e na SBCE. Além disso, fez oferta secun-
dária de ações, mantendo apenas no limite o 
controle da instituição.

O movimento sindical e demais representações 

“De fato, o projeto de privatização do BB já está 
sendo orquestrado pelo governo. E de forma clara e 
objetiva. Embora a venda da instituição só possa se 
dar com autorização do Congresso, os entreguistas 
do patrimônio público estão aproveitando a brecha 
que lhes permite desfazer das subsidiárias do ban-
co”, denuncia o presidente do sindicato, Edmilson 
Trevizan.

A despeito da declaração de Jair Bolsonaro ne-
gando que seja intenção do seu governo privatizar o 
BB, a avaliação reinante no meio político e empre-
sarial é de que o trio Guedes, Mattar e Rubem pode 
até baixar publicamente a guarda, mas seguirá 
atuando firme em seu intento. Esse morde e assopra 
vem desde a instalação do governo Bolsonaro, antes 
mesmo da posse. O movimento sindical destacou 
preocupação quanto a isso: Paulo Guedes já anun-
ciava lá atrás que sua ideia era privatizar tudo que 
fosse possível. E colocou Rubem Novais na presi-
dência do BB para enredar o banco na sua trama 
privatista.

A área econômica do governo voltou à carga 
com declarações à impressa sobre a ideia fixa de pri-
vatização do Banco do Brasil. O processo de venda 
do banco é comandado pelo próprio ministro da 
Economia, Paulo Guedes, tendo como parceiro di-
reto o secretário de Desestatização, Salim Mattar. O 
presidente do BB, Rubem Novais, completa o trio 
do desmonte e da entrega da instituição à iniciativa 
privada.

Guedes declarou ao jornal O Globo, na terça-
feira (3), que estão em curso estudos para a privati-
zação do BB e que os mesmos indicam que a medida 
serviria para baratear e diversificar o acesso ao cré-
dito no país, entre outras justificativas. Rubem 
Novais, desde que tomou posse, vem repetindo que 
a venda do banco, em algum momento, será 
inevitável.

BANCO DO BRASIL

Para o presidente do sindicato, Edmilson 
Trevizan, olhando para a capacidade de atuação do 
BB no mercado, a sua privatização também não faz 
o menor sentido, porque “o banco rendeu à União 
mais de R$ 32 bilhões nos últimos 10 anos, o que 
torna fora de contexto qualquer alegação de 
prejuízo ao Estado”.

Débora Fonseca ressalta que a privatização do 
Banco do Brasil prejudicaria toda a cadeia produti-
va da agropecuária. Na sua avaliação, “o financia-
mento, obviamente, ficaria mais caro. Com isso, a 
agricultura familiar seria inviabilizada. O custo da 
produção aumentaria e isso seria repassado para os 
preços dos alimentos que chegam à mesa da popu-
lação brasileira, que é quem pagaria o ‘pato’ por 
essa política inconsequente de redução do Estado, 
que vem sendo implantada pelo atual governo”.

Levantamento realizado pelo Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese), com base em dados do Banco 
Central, aponta que, em fevereiro de 2019, 72,9% 
da carteira de crédito rural era de responsabilidade 
dos bancos públicos, com destaque para o Banco do 
Brasil e para o Banco do Nordeste.

dos bancários do BB desmontam com fatos e argu-
mentos consistentes as justificativas infundadas da 
equipe econômica do governo para a privatização 
do banco. A representante eleita pelos funcionários 
para o Conselho de Administração do Banco do 
Brasil, Débora Fonseca, refuta a hipótese de que 
haveria barateamento e diversificação do acesso ao 
crédito lembrando que “os bancos privados nunca 
foram proibidos de oferecer crédito rural, mas não o 
fazem porque trabalham com taxas acima das 
oferecidos pelos bancos públicos”.

O BANCO É DO BRASIL: SINDICATO DENUNCIA 

E COMBATE COM AFINCO A PRIVATIZAÇÃO DO BB
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