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FOLHA BANCÁRIA
MERCANTIL SEM COMPROMISSO

DEMITE EM PLENA PANDEMIA

Durante a mesa de negociações da Fede-
ração Nacional dos Bancos (Fenaban), reali-
zada no primeiro semestre de 2020, logo no 
início da pandemia no Brasil, os bancos, 
entre eles o Mercantil do Brasil, se compro-
meteram a não demitir seus trabalhadores, 
mas romperam o compromisso. Por isso, 
realizamos manifestação para denunciar à 
população a quebra do compromisso dos 
bancos.

Desrespeito aos clientes
“Enquanto o banco demite trabalhadores, 

as agências continuam registrando longas 
filas e sofrimento de clientes por falta de 
atendimento bancário. Os funcionários ain-
da tem que lidar com o assédio moral e a 
cobrança exacerbada por metas cada vez 
mais absurdas”, disse o Edmilson Trevizan, 
presidente do sindicato.

“O Mercantil precisa rever essa política 

desumana de exploração de clientes e fun-
cionários e reassumir o compromisso de não 
demissão firmado no início do ano. Conti-
nuaremos com nossas ações, em repúdio às 
demissões e em solidariedade às dezenas de 
pais e mães de famílias que perderam seus 
empregos em meio à pandemia do coro-
navírus (Covid-19).”, destaca o presidente.

MANTENHA-SE INFORMADO
www.bancariosprudente.org.br



A Medida Provisória (MP) 995/2020, editada 
em agosto deste ano pelo governo Bolsonaro e que 
permite à Caixa criar novas subsidiárias, com 
abertura de capital próprio, caducou na quinta-feira, 
dia 3 de dezembro. Como não foi votada em tempo 
hábil pelo Congresso, a MP perdeu a validade.

Na avaliação do movimento sindical, o fim da 
MP foi uma vitória, entretanto, a proposta já teve 
efeitos negativos, pois a Caixa, que já tinha criado 
subsidiárias, usou o período de vigência da medida 
para legalizá-las.

“Embora represente uma vitória das entidades e 
dos empregados, a MP trouxe consequências en-
quanto durou. O governo continuará insistindo na 
venda de ativos do banco, favorecendo a privati-
zação”, afirma a representante dos empregados no 
Conselho de Administração da Caixa, Rita Serrano.

Esta é a segunda vitória importante dos sindi-
catos contra o projeto privatista do governo. A pri-
meira foi nossa campanha contra o Projeto de Lei do 
Senado 555, que permitia que a Caixa se tornasse 
uma empresa S.A.

“A categoria bancária precisa estar atenta e 
entender que a nossa batalha contra a privatização 
dos bancos públicos vai continuar, pois o ministro 
Paulo Guedes, que só atende aos interesses dos ban-
cos privados e especuladores, vai continuar tentan-
do vender todo o patrimônio público e destruir o 
estado social. A população percebeu a importância 
da Caixa na execução do pagamento do auxílio e 
FGTS emergencial e ficou muito claro que as 

instituições privadas não têm nenhum compro-
misso social e não estão nem aí para os trabalha-
dores”, disse o presidente do sindicato Edmilson 
Trevizan, que defendeu ainda a preservação dos 
direitos dos empregados da Caixa. Segundo pes-
quisas de opinião, pelo menos 60% da população é 
contra a privatização da Caixa.

“A direção da Caixa precisa valorizar seus em-
pregados, que são tão heróis como os profissionais 
da saúde, pois também colocaram suas vidas em ris-
co para garantir os programas de distribuição de 
renda neste momento de crise sanitária e econô-
mica”, acrescenta.

CAIXA

MP QUE FACILITA PRIVATIZAÇÃO 

NA CAIXA CADUCOU, E DEFESA 

DO BANCO PÚBLICO CONTINUA

A Caixa reabriu o Programa de Desligamento 
Voluntário (PDV). As adesões começam na quarta-feira 
(02) e vão até o dia 11 de dezembro. Segundo infor-
mações da Caixa, as regras continuam as mesmas do 
último programa aberto, com o objetivo de adequar o 
banco à Emenda Constitucional nº 103, da reforma da 
previdência. No primeiro PDV, foram abertas mais de 
7,2 mil vagas. Mas a adesão ficou abaixo da expectativa. 
Cerca de 2,3 mil empregados aderiram ao programa.

Um dos motivos para a reabertura do PDV seria o 
número baixo de adesão dos empregados ao programa. 
“O que estamos vendo é o total desmonte da Caixa. A 
Caixa reabriu o PDV logo após o início de uma re-
estruturação, sem nenhum planejamento. O que parece 
é que o único intuito foi pressionar os empregados a 
aderirem ao Plano, pois a Caixa não alcançou o objetivo 
de mais de sete mil adesões”, afirmou o presidente da 
Federação Nacional das Associações do Pessoal da 
Caixa Econômica Federal (Fenae), Sergio Takemoto.



CIDADANIA

 A nossa cidade tem um grande potencial de 
arrecadação, nos ajude a alcança-lo.

Tire suas dúvidas sobre como destinar:
Quem pode contribuir? Pessoas Físicas, que 

fazem declaração do Imposto de Renda no mo-
delo Completo podem contribuir em até 6% do 
valor do imposto devido e Pessoas jurídicas, 
optantes pela tributação no Lucro Real, podem 
destinar 1% do valor do imposto devido ao final 
do período de apuração, seja trimestral ou anual. 

O GEPAC - Grupo de Empresários e 
Profissionais Amigos da Criança foi formado 
com o objetivo de levar ao conhecimento das 
empresas e da pessoas físicas em geral, que 
parte do imposto de renda pode ser destinado 
para financiar projetos de entidades que 
atendem crianças e adolescentes.

Criado em 1999, o GEPAC é formado por 
voluntários representantes da comunidade 
prudentina em geral, entidades representativas 
da sociedade, classes empresariais e demais 
profissionais amigos da criança, e conta com o 
apoio do Juizado e do Ministério Público da 
Infância e Juventude.  

Em conjunto com o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, a Secre-
taria de Assistência Social, o Juizado e o Minis-
tério Público da Infância e Juventude, formulam 
e analisam propostas para distribuição dos 
recursos arrecadados pelo Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente às 
entidades não governamentais de Presidente 
Prudente.

Até mesmo quem tem restituição pode realizar a 
destinação, uma vez que o valor destinado é de-
duzido do Imposto a pagar ou acrescido do valor 
a ser restituído. 

A destinação é feita através do site 
www.gepac.org.br, no banner  ‘faça a sua 
doação’. Para dúvidas ou informações entre em 
contato através do DISK GEPAC:  (18) 2104-
1186.

Consulte o seu contador e faça sua doação.
O Sindicato dos Bancários de Presidente 

Prudente e Região apóia essa iniciativa.

GRUPO DE EMPRESÁRIOS E 

PROFISSIONAIS AMIGOS DA CRIANÇA

HUMOR
Menino com Dúvidas

Preservativo de Natal

 -  O menino pergunta à mãe:
- Manhê! É a cegonha que me trouxe para o mun-

do?
- É, meu filho!
- E é Jesus que nos dá o pão de cada dia?
- Sim, meu amor!
- Mais uma coisa. É o Papai Noel que dá os 

brinquedos no Natal?
- É isso mesmo!
- Então para que serve o papai?

- O que você gostaria de ganhar de Natal? 
- a mãe pergunta para a filha de sete anos.
-  Um preservativo.
- Preservativo?
- É que eu já tenho cinco bonecas e não quero ter 

mais nenhuma!
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BANCO DO BRASIL

Funcionários do Banco do Brasil irão deliberar 
em assembleia virtual, na quarta-feira 9 de dezem-
bro, sobre a proposta de acordo de teletrabalho apre-
sentada pelo BB, que terá validade após a pande-
mia. Até lá, o acordo emergencial aprovado em 
julho pelos funcionários do banco, também em 
assembleia, continuará valendo. O Sindicato, com 
base no parecer da Comissão de Empresa dos Fun-
cionários do Banco do Brasil (CEBB), orienta a 
aprovação da proposta de teletrabalho.

A priori, a proposta do banco era de começar a 
pagar a ajuda de custo somente a partir de julho, 
mas, após pressão da representação dos trabalha-
dores, o BB aceitou começar a pagar assim que os 
funcionários aderirem à nova modalidade de 
trabalho.

O Estado de Calamidade em todo o país em de-
corrência da pandemia tem vigência até o dia 31 de 
dezembro, mas caso o governo federal estenda este 
prazo, o Acordo Emergencial de Teletrabalho do 
Banco do Brasil é automaticamente estendido.

“É importante lembrar que o Acordo Emergen-
cial da Covid-19 preservou vidas em um momento 
de incertezas e insegurança. Por isso, muitos fun-
cionários foram para o home office rapidamente. 
Este acordo de agora não é sobre a pandemia, mas 
sim para regular futuramente qualquer forma de 
teletrabalho, cabendo ao banco definir as áreas e 
quantidade de funcionários que irão para home 
office”, enfatiza Edmilson Trevizan, presidente do 
sindicato.

Resumo da proposta
Definição de Trabalho Remoto
Toda e qualquer prestação de serviços realizada 

remotamente, de forma preponderante ou não, fora 
das dependências do banco ou em local diferente do 
de lotação do funcionário, com a utilização de tec-
nologias da informação e comunicação.

Modalidades do Trabalho
O Trabalho Remoto no BB poderá ocorrer:
a) Na residência do funcionário, o qual se deno-

mina home office;

b) Em outras dependências do banco, empresas 
parceiras ou em coworkings (espaços colabora-
tivos) internos, o qual se denomina on office.

Excepcionalmente, há a possibilidade da realiza-
ção do Trabalho Remoto fora da praça de lotação, 
por interesse do funcionário, sendo necessária a 
autorização do comitê da unidade gestora.

Equipamentos para o Trabalho Remoto
a) Equipamento eletrônico corporativo (desktop 

ou notebook);
b) Acessórios (mouse, teclado, headset);
c) Cadeira ergonômica.
Ajuda de custo
a) R$ 80,00/mês para funcionários que atuem em 

mais de 50% dos dias úteis do mês e tenham aderido 
ao trabalho remoto, na modalidade home office.

Outros itens do acordo
Facultatividade: a adesão ao teletrabalho deve 

ser facultativa ao funcionário;
Controle de jornada: o banco implantará um sis-

tema de controle da jornada, para evitar que haja 
excesso de trabalho e “pedidos” fora do expediente;

Desconexão: serão dadas instruções e orien-
tações para desconexão em horários fora do expe-
diente;

Manutenção dos equipamentos: será de res-
ponsabilidade do banco;

Preocupação com a saúde: além de oferecer 
equipamentos ergonômicos, o banco se compro-
mete a manter cuidados especiais com a saúde dos 
funcionários que exercerem suas atividades em 
home office;

Violência doméstica: conforme estabelecido na 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da catego-
ria, o banco criará uma Central de Atendimentos 
para as bancárias vítimas de violência doméstica;

Auxílio refeição e alimentação e vale transpor-
te: serão mantidos os direitos aos vales refeição, ali-
mentação e ao vale-transporte;

Acompanhamento pelo sindicato: os sindicatos 
terão acesso aos funcionários que exercerem seus 
trabalhos fora das dependências do banco.

ASSEMBLEIA DIA 9 IRÁ DELIBERAR SOBRE 

PROPOSTA DE TELETRABALHO NO BB
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