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FOLHA BANCÁRIA
 DEFINIDO CALENDÁRIO DA 

CAMPANHA NACIONAL 2020

Mesmo em isolamento social, a categoria 
será chamada a participar da campanha desde o 
princípio, com a já tradicional Consulta Na-
cional aos Bancários, que permite a todos os tra-
balhadores darem suas opiniões sobre temas im-
portantes, as prioridades da campanha, as for-

Esse calendário poderá ser alterado caso se-
ja prorrogada a validade dos Acordos e Conven-
ções Coletivas, ou se o Congresso Nacional 
aprovar a ultratividade discutida na MP 936. O 
Comando também cobrou da Federação Na-
cional dos Bancos (Fenaban), na última reunião 
de negociação, a resposta sobre a reivindicação 
para que os bancos garantam a ultratividade da 
CCT e dos ACTs, mas até o momento não houve 
resposta dos bancos.

O Comando Nacional dos Bancários se reu-
niu na quarta-feira (10) e definiu o calendário de 
conferências, congressos e assembleias para dar 
início à Campanha Nacional dos Bancários 
2020.

As conferências estaduais/regionais come-
çam a ser realizadas no dia 26 de junho e seguem 
até 4 de julho.

mas como os sindicatos devem se comunicar e 
até como pretendem participar das ações da 
campanha. Neste ano, a consulta será total-
mente eletrônica e poderá ser respondida até o 
dia 25 de junho.

10 a 12/7     Congresso do BB e da Caixa
Até 4/7        Conferências Estaduais/Regionais.

Os congressos do Banco do Brasil e da 
Caixa Econômica Federal serão realizados de 
10 a 12 de julho e a Conferência Nacional dos 
Bancários, onde se define a minuta de reivindi-
cações, nos dias 17 e 18 de julho, para a catego-
ria deliberar sobre a pauta em assembleias que 
devem ser realizadas nos dias 20 e 21 julho e a 
minuta de reivindicações podendo ser entregue 
à Federação Nacional dos Bancos no dia 23 de 
julho.

17 a 25/6     Consulta Nacional

Veja abaixo o calendário da Campanha 
Nacional dos Bancários.

Em decorrência da pandemia causada pelo 
novo coronavírus (Covid-19), todas as ativida-
des serão realizadas por videoconferência.

17 a 18/7      22ª Conferência Nacional dos Ban-
cários
20 a 21/7    Assembleias virtuais para aprova-
ção da minuta a ser entregue à Fenaban
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SANTANDER

BANCÁRIOS RELATAM CLIMA 

DE TENSÃO NO SANTANDER

Marcelo Gonçalves, diretor executivo do Sindi-
cato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, 
conta que, soma-se ao medo da demissão, um au-
mento brutal da cobrança de metas e produtividade 
nas agências e demais locais de trabalho. É o que 
relatam, também, vários bancários e bancárias que 
procuraram o Sindicato nos últimos dias.

“As metas não reduziram desde o início da pan-
demia, só que agora estão surgindo novos produtos 
e motores de venda. No início da pandemia, o banco 
havia se comprometido a não demitir. No entanto, 
nem chegamos no pico da contaminação e o 
Santander já vem mandando embora, o que deixa 
um clima muito tenso e desesperador. O banco pare-
ce não entender que estamos em um cenário de 
retração de economia e exige cada vez mais vendas 
dos funcionários, que estão com muito medo de 
perder o emprego. Alguns colegas estão largando o 
home office porque acham que dessa forma vão 

A notícia de que o Santander estaria planejando 
demitir 20% dos seus funcionários foi recebida com 
apreensão pelos bancários – mesmo tendo sido des-
mentida logo em seguida pelo banco espanhol. Isso 
porque só no mês de junho, ao menos 15 trabalhado-
res foram demitidos em plena pandemia causada 
pelo novo coronavírus, desrespeitando os trabalha-
dores e a negociação com o movimento sindical, já 
que em mesa com a Fenaban (federação dos ban-
cos), os três maiores bancos privados do país, 
Santander, Itaú e Bradesco, comprometeram-se a 
não demitir durante a pandemia.

conseguir bater a meta, colocando a própria vida em 
risco. Todos se sentem inseguros e sem apoio da 
instituição”, relatou uma bancária, que terá sua 
identidade preservada para evitar represálias.

“A gente tem que fazer o que eles querem e ficar 
quieta. Meu chefe fez uma reunião recentemente di-
zendo que a gente tem que fazer o motor de vendas, 
tem que fazer 80 produtos no mês... Tem dia que eu 
vou almoçar depois das 16h30, e a chefia não dá a 
mínima para isso”, protestou uma terceira.

“A cobrança de vendas está demais. Cada dia 
uma colega sai chorando do trabalho. O gestor dá 
advertência por qualquer coisa. Tudo é na base da 
advertência, cobrança, ameaça”, contou outra fun-
cionária do Santander.

DIRETORES DO SINDICATO 

FAZEM VIDEOCONFERÊNCIA

 COM O BANCO

No dia 05 de junho, diretores do sindicato se 
reuniram com a superintendente de Relações 
Sindicais do Banco, Fabiana Ribeiro e com o 
Gerente Regional de Presidente Prudente Rodrigo 
Janoni, para tratar das denuncias recebidas sobre a 
forma como as metas estão sendo cobradas.

Em Presidente Prudente e Região o sindicato 
vem recebendo denúncia da forma como as metas 
estão sendo cobradas, muitas vezes de forma 
abusiva e desumana.

Na reunião, o Gerente Regional,  assumiu o 
compromisso de orientar seus gestores na forma 
como as metas estão sendo cobradas.



BANCO DO BRASIL

Entenda a importância dos Conselhos Deli-
berativo e Fiscal:

A cada dois anos são realizadas Eleições para os 
Conselhos Deliberativo e Fiscal, que são compostos 
por membros eleitos pelos Participantes e Assisti-
dos e indicados pelo Patrocinador. Portanto, este é o 
momento de escolher os representantes que terão 
um papel fundamental de decidir e fiscalizar a ad-
ministração do Economus.

O Conselho Fiscal é o órgão de controle interno 
do Economus, responsável por zelar pela gestão 
econômico-financeira e o cumprimento das regras 
de governança. Analisa e aprova os balancetes, emi-
te pareceres sobre o balanço, aponta deficiências, 
avalia adequação de hipóteses atuariais e execução 
orçamentária, entre outras atribuições. É integrado 

O Conselho Deliberativo é o órgão de decisão e 
orientação superior do Economus, responsável 
pelas principais decisões que impactam o presente e 
o futuro dos Participantes e Assistidos. Estabelece 
as diretrizes e normas gerais para organização e 
administração, bem como para os planos de be-
nefícios e saúde. É composto por 6 (seis) membros 
titulares e 6 (seis) membros suplentes, nomeados, 
paritariamente, entre: representantes dos Partici-
pantes Ativos, Assistidos, Participantes em BPD, 
Participantes Autopatrocinados e Participantes 
Saldados do Economus, escolhidos por meio de 
eleição direta; e representantes do Patrocinador, 
Banco do Brasil.

ELEIÇÃO DO ECONOMUS 

OCORRE ENTRE 15 E 26 DE JUNHO

Caso não tenha recebido sua senha pelos Cor-
reios, face à pandemia, ou seja necessário recuperá-
la, acesse o autoatendimento (bit.ly/3d3yNpS) e 
faça o login, clique em Eleições 2020 no menu à 
esquerda e, em seguida, “Recuperar Senha”. Esta 
funcionalidade estará disponível a partir do dia 15 
de junho.

por, no máximo, 4 (quatro) membros titulares e 4 
(quatro) membros suplentes, escolhidos, parita-
riamente, entre: representantes dos Participantes 
Ativos, Assistidos, Participantes em BPD, Parti-
cipantes Autopatrocinados e Participantes Saldados 
do Economus, por meio de eleição direta; e repre-
sentantes do Patrocinador, Banco do Brasil.

Como participar?
Você pode participar de duas formas: escolhen-

do um dos candidatos para representá-lo ou concor-
rendo a um dos cargos.

Acesse a página exclusiva das Eleições 2020 e 
veja todos os detalhes do pleito: bit.ly/37kwWLW. 

Nestas eleições serão escolhidos 2 (dois) repre-
sentantes para o Conselho Deliberativo e 1 (um) 
para o Conselho Fiscal, mais os respectivos 
suplentes.

O período de votação eletrônica terá início às 
10h, do dia 15 de junho de 2020 e se encerrará às 
17h, do dia 26 de junho de 2020. 

HUMOR
Oração no Velório

- Comandante Joaquim estou a avistar uma tropa 
que se encaminha diretamente ao nosso forte.

Um pastor é chamado para orar no velório da 
sogra.

- Olha eu acho que são amigos, vêm todos juntos.

Chegando lá, ele levanta as mãos para o alto e 
diz:

- São amigos ou inimigos sentinela Manuel?

- Deus, recebe a minha sogra aí no Céu com a 
mesma alegria que me despeço dela aqui na Terra.

Portugueses na guerra

PIADAS
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