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PARABÉNS
BANCÁRIOS DA CAIXA
táculos, muitas vezes postos no caminho pelo
próprio governo, para realizar o pagamento do
Auxílio Emergencial. Seu trabalho tem mantido
em pé os programas sociais, impedindo que o
país entre em colapso.
A Caixa é o banco de todos os brasileiros. E
os brasileiros têm muita gratidão pelos trabalhadores que constroem a Caixa, que é muito
mais que um banco.
O sindicato como forma de prestar uma homenagem a esses bancários, aos vigilantes e ao
pessoal da limpeza, entregou um manifesto de
apoio e solidariedade assinados por bancários
de outros bancos.

Entrega do manifesto nas agências

Neste momento sem precedentes, a atuação
dos empregados, é o que tem garantido levar às
pessoas em situação de vulnerabilidade os recursos que elas precisam para que possam viver
com mais dignidade. A atuação dos trabalhaNesta segunda-feira, diretores do sindicato
dores da Caixa materializa o que é a função sorealizaram
um ato em homenagem aos bancácial de um banco público.
O empregado da Caixa tem superado os obs- rios da Caixa.

MANTENHA-SE INFORMADO

www.bancariosprudente.org.br

ITAU UNIBANCO

COE ITAÚ APRESENTA
DENÚNCIAS AO BANCO

A Comissão de Organização dos Empregados
(COE) do Itaú apresentou à direção do banco algumas denúncias de descumprimento do acordo feito
durante a pandemia do coronavírus (Covid-19). Na
reunião por videoconferência, realizada na quintafeira (28), os representantes expuseram ainda algumas dúvidas dos trabalhadores durante este período
de pandemia do coronavírus.
O primeiro assunto foi o banco de horas negativas, que está com problemas de gestão. “O banco
precisa ter uma postura mais rígida e ativa, com um
comunicado oficial para toda a rede ressaltando a
cobrança do banco de horas negativa, que tem como
objetivo preservar a saúde dos funcionários, em primeiro lugar. Pois percebemos que alguns gestores
estão utilizando incorretamente”, afirmou Jair
Alves, coordenador da COE Itaú.
A COE Itaú reivindicou a realização dos testes
da Covid-19 para todos os funcionários. O banco
disse que no momento não é possível, mas que vai
levar o tema para a mesa de negociação unificada
entre o Comando Nacional dos Bancários e a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). O Itaú informou ainda que tem negociado com o Sírio Libanês,
com quem tem acordo, mas não há testes suficientes
para atender toda a demanda de mercado.
Quando questionado sobre o reembolso dos testes particulares, o Itaú disse que pagará nos casos
com diagnóstico e pedido do médico.
Os representantes dos trabalhadores denunciaram que alguns gestores estão dificultando a
entrega dos netbook, o que impossibilita os funci-

onários afastados de trabalhar em home office, obrigando a manter em banco de horas.
Outra questão levada ao banco é como fica, durante a pandemia, o programa AGIR, ligado à remuneração variável dos funcionários do Itaú. Assim
como o Trilhas de Carreira, mecanismo de avaliação trimestral dos caixas. O banco informou que
os funcionários têm garantido mil pontos, que são
referentes ao mês de maio. O Itaú ficou de dar um
retorno, com levantamento dos últimos meses, na
próxima reunião sobre todas as avaliações do
banco.
Saúde
Os representantes dos trabalhadores questionaram sobre a forma de higienização das agências.
Alertaram ainda para o fato de que o INSS não está
fazendo a perícia, por isso, o banco deve cumprir a
cláusula 29 do Acordo Coletivo, que trata sobre o
complemento salarial.
O banco falou que a higienização das agências
está sendo feita no prazo entre 48 e 72 horas. Depois
de tomar multa por não deixar as pessoas entrar por
não estarem com máscaras, o banco decidiu medir a
temperatura corporal – ainda na organização das
filas nas agências.
A COE Itaú denunciou que, apesar de o processo legal para as pessoas que se sentem aptas é pedir
ao médico um relatório indicando a sua volta ao trabalho, há casos que o gestor solicita ao trabalhador
que faça carta de próprio punho, o que é ilegal.
Outra denúncia é sobre os terceiros. Há casos
em que que vigilantes de agências contaminadas
transferidos para outra agência. O banco ficou de
verificar e dar o retorno.
EPIS
Depois de perguntado, o Itaú garantiu que todos
os locais têm recebido os EPIs. O banco se comprometeu a investigar onde não está acontecendo a
distribuição e a não utilização por parte dos
funcionários.
A próxima reunião ficou agendada para 9 de
junho. Além dos retornos pendentes desta quinta,
PCR, bolsas de estudos e renovação do acordo
entrarão na pauta da próxima reunião.

BANCO DO BRASIL

GUEDES MOSTRA DESPREZO PELO
BANCO DO BRASIL
E PELAS PEQUENAS EMPRESAS

O ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou na reunião ministerial do dia 22 de abril que
“Nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos pra salvar grandes companhias. Agora, nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas”.
“Ou seja, em meio a uma pandemia que resultará
em uma crise econômica gravíssima, o ministro da
Economia do governo Bolsonaro, mais uma vez, revela sua mentalidade neoliberal e mostra que enxerga o governo como um banco privado ao avaliar
uma suposta perda de recursos públicos ao salvar
empresas de porte menor, que são as responsáveis
pela maior quantidade de vagas de emprego no
país”, afirmou o coordenador da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil (CEBB),
João Fukunaga.
Em 2019, as micro e pequenas empresas abriram
731 mil vagas formais, enquanto as médias e grandes fecharam 88 mil. Considerando os dados de
2007 a 2019, os pequenos negócios criaram 12,4
milhões de vagas. Enquanto isso, médias e grandes
empresas fecharam 1,5 milhão. Os dados são do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged) e foram compilados pelo Sebrae.
Na mesma reunião ministerial do dia 22 de abril,
que foi divulgada na sexta-feira (22), pelo ministro

do STF, Celso de Mello, Guedes também afirmou
que “tem que vender essa porra logo”, em referência ao Banco do Brasil.
“Com esta declaração, Guedes despreza a função social que uma instituição pública do porte do
Banco do Brasil, que esbanja liquidez e rentabilidade, deveria exercer durante a crise do coronavírus, por meio da concessão de crédito para ajudar
as micro e pequenas empresas”, afirmou Fukunaga.
Não é só Carlos Bolsonaro que anda assediando o Banco do Brasil. Segundo a revista Veja,
empresários bolsonaristas querem a cabeça do chefe do banco, Rubem Novaes, por incompetência na
condução da instituição. Justamente porque, no
meio da crise do coronavírus, Novaes não tem agilidade para liberar crédito.
Redução do crédito para micro, pequenas e
médias empresas
Segundo as demonstrações financeiras do Banco do Brasil, entre março de 2016 e março de 2020 o
valor da carteira para micro, médias e pequenas empresas (MPME) foi reduzida de R$ 127,3 bilhões
para R$ 65,9 bilhões. No mesmo período, a carteira
de crédito total encolheu de R$ 411,5 bilhões para
R$ 272,9 bilhões, em valores reais (considerada a
inflação do período).
“O banco já vinha perdendo carteira e, hoje, este
cenário desolador causado pelo coronavírus está
dificultando a liberação de crédito para quem realmente precisa, que é o micro e pequeno empresário,
o que reflete muito na visão do Paulo Guedes explicitada no vídeo da reunião ministerial do dia 22 de
abril”, afirmou Fukunaga.
“O Banco do Brasil é uma empresa pública com
mais de 200 anos de história e deveria exercer a
função social de conceder crédito para o setor
produtivo preservar empregos, especialmente em
meio a esta crise de proporções muito sérias. Mas,
ao invés de utilizá-lo como instrumento anticíclico,
o ministro da Economia prefere usar de palavreado
de baixo calão para atacar a instituição e defender
sua venda”, finaliza o dirigente.

SANTANDER

BANCÁRIO SOLIDÁRIO
PORQUE TODA VIDA IMPORTA
Neste momento de pandemia, em que se agrava
as contradições sociais, as ações de solidariedade
tem sido fundamentais para a manutenção da vida.
A categoria bancária é organizada nacionalmente e tem um histórico de luta que está para além
dos direitos específicos do trabalhador do setor bancário. Ao longo desses anos estiveram ocupando as
ruas por direitos sociais para todos, apostando nesse
caminho para construir uma sociedade mais justa.
Este horizonte de mudança social permanece, mas
em momento de crise como o que está sendo enfrentado, a ausência de ações do Estado coloca a vida de
muitos em risco.
O Escritório Regional do Banco Santander de
Presidente Prudente, através do seu gerente
Rodrigo José Janoni juntamente com os demais
funcionários, tiveram a iniciativa de fazer uma campanha de arrecadação de cestas básicas. Ao todo 80
cestas foram doadas para 3 entidades carentes na
cidade.

PRIVATIZAÇÃO

PROJETO DE LEI PROPÕE
SUSPENSÃO DAS PRIVATIZAÇÕES

O Projeto de Lei (PL) 2715
/2020, apresentado sexta-feira
(15) na Câmara pelo deputado
Enio Verri (PT/PR) e pelas deputadas Fernanda Melchionna
(Psol/RS), Joênia Wapichana
(Rede/RR) e Perpétua Almeida
(PCdoB/AC), busca paralisar os
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processos de desestatização e desinvestimentos realizados pela administração pública federal direta e indireta durante a pandemia causada
pelo novo coronavírus.
“O projeto é muito bem vindo. Apesar de o governo não querer
mostrar, vazaram declarações que comprovam a intenção de venda do
Banco do Brasil”, afirmou o presidente do sindicato Edmilson
Trevizan. “E, ao contrário do palavrão que o ministro (Paulo Guedes)
disse, o Banco do Brasil é rentável, contribui com dividendos para o
Tesouro Nacional e pode cumprir um papel fundamental para o crescimento econômico do país, principalmente para o fomento ao setor
agropecuário”, completou. “Claro, que isso somente é possível com
um governo que tenha o interesse de fazer o país crescer”, concluiu o
presidente.
Segundo o PL, serão suspensos todos os processos de desestatização e desinvestimentos regulados pelas leis 9.491, de 1997, 13.334,
de 2016, e pelos decretos 9.188, de 2017, e 9.355, de 2018.
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