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FOLHA BANCÁRIA

“Trata-se de um governo que não tem com-
promisso com os trabalhadores e quer acabar 
com o patrimônio do país”, afirmou a presidenta 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), Juvandia 
Moreira, que é uma das coordenadoras do Co-
mando Nacional dos Bancários. “Por isso, tam-
bém foi muito importante a aprovação da reso-
lução pela mobilização e participação nas ativi-
dades do Dia Nacional de Luta e Paralisações 

Os funcionários do Banco do Brasil apro-
varam o plano de atuação em defesa do banco e 
de seus direitos no encerramento do seu 32º 
Congresso Nacional, realizado no domingo (8). 
Realização de seminários sobre a Caixa de As-
sistência dos funcionários (Cassi) específicos 
sobre saúde e outro sobre previdência estão en-
tre os destaques. Mas, também as resoluções 
sobre a unidade dos empregados na defesa do 
BB e dos demais bancos e empresas públicas, 
que estão sob ataque do governo Bolsonaro.
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DEFINIÇÃO DE PLANO DE LUTAS 

ENCERRA 32º CNFBB
contra a PEC 32, que, com a desculpa de 
promover uma ‘reorganização’ da adminis-
tração pública, ataca os funcionários públicos e 
seus direitos e prejudica o oferecimento de ser-
viços públicos à população brasileira”, comple-
tou. O Dia Nacional de Luta será no próximo dia 
18.

O CEBB, João Fukunaga, ressaltou a 
importância da aprovação sobre a realização de 
seminários sobre saúde e previdência. “É 
importante refletirmos sobre a Cassi e os plano 
de saúde e de previdência dos funcionários, que 
são muito afetados pelos ataques que estão 
sendo promovidos pelo governo federal, mas 
também pelas resoluções 23 e 25 da CGPAR 
(Comissão Interministerial de Governança 
Corporativa e de Administração de Participa-
ções Societárias da União)”, destacou. “Agora, 
é mobilizar os funcionários para a luta da 
categoria”, concluiu.

Correios
A secretária de Juventude e representante 

da Contraf-CUT na Comissão de Empresa dos 
Funcionários do Banco do Brasil (CEBB), 
Fernanda Lopes, destacou também a moção em 
defesa da luta contra a privatização dos 
Correios. “Não apenas o Banco do Brasil, mas 
os demais bancos e as empresas públicas estão 
sob ataque. Um exemplo é a aprovação da 
privatização dos Correios nesta semana na 
Câmara dos Deputados”, ressaltou Fernanda.

Saúde e previdência

 



Os trabalhos continuaram com o painel sobre 
Emprego. Os delegados e delegadas debateram os 
números apresentados pela economista do Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos), Cátia Uehara, no início do 
encontro. “Nós temos que abrir negociações sobre 
as metas e sobre os programas de remuneração, que 
muitas vezes são usados como justificativas para as 
demissões”, disse Valdenia Ferreira, representante 
da Fetrafi-MG (Federação dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro de Minas Gerais) na COE Itaú.

Os 159 delegados e delegadas participantes do 
Encontro Nacional dos Trabalhadores do Itaú, reali-
zado virtualmente na quinta-feira 5, definiram sua 
pauta de reivindicações específica.

O terceiro ponto debatido na pauta foi remune-
ração. Os delegados e delegadas mostraram que ins-
tabilidade e medo de demissões são os resultados da 

Emprego

Saúde do trabalhador

Remuneração

Saúde do trabalhador foi o tema da primeira me-
sa de trabalho do encontro nacional. “O tema de 
saúde sempre foi muito importante para o movi-
mento sindical bancário. Com a pandemia, ganhou 
ainda mais importância. Para mim é uma honra par-
ticipar deste encontro, em especial, pois a COE Itaú 
sempre se destacou na luta pela saúde e condições 
de trabalho”, afirmou Mauro Salles, secretário de 
Saúde do Trabalhador da Contraf-CUT (Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores do Ramo Finan-
ceiro).

ITAÚ UNIBANCO

BANCÁRIOS DO ITAÚ 

QUEREM EMPREGO, SAÚDE E 

MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO

O Grupo de Trabalho (GT) de Saúde do Itaú foi 
o tema da quarta mesa de debate do encontro nacio-
nal. Luciana Duarte, coordenadora do GT, fez um 
resgate das negociações feitas no último período. 
“É muito importante ressaltar a importância de o 
movimento sindical ter conquistado o GT de Saúde 
no Itaú. Desde que o grupo foi criado estamos cons-
tantemente negociando temas tão sensíveis ao dia a 
dia do banco, que é a saúde do trabalhador. Durante 
a pandemia, este trabalho ganhou ainda mais impor-
tância. Falta muito a se avançar, mas estamos no 
caminho certo, aos poucos avançando para termos 
uma condição de trabalho digna”, declarou Simoni 
Nascimento de Abreu, membro do GT de Saúde do 
Itaú.

Fundação Itaú
O Último tema debatido pelos delegados e dele-

gadas do encontro foi Fundação Itaú. Foi feito um 
breve relato sobre todos os planos e um resgate das 
últimas eleições, realizadas em maio. “Os ataques 
que os fundos de pensão em sofrendo já é um debate 
bastante disseminado. Eles querem que os fundos 
fiquem nas mãos dos bancos, sem representativi-
dade dos trabalhadores. Esse é o sonho deles. Não 
temos nenhum técnico, mas somos participantes e 
temos interesses para que tudo dê certo. Nós temos 
que estar agindo para ver onde há espaços para 
beneficiar os trabalhadores”, afirmou Erica Godoy, 
conselheira da Fundação.

implementação do GERA, programa de remune-
ração variável criado para substituir o AGIR. “Des-
de o início da mudança do agir a COE vem ten-
tando negociar essas mudanças. O banco fez uma 
apresentação para a gente, que seria melhor para 
todo mundo, mas na verdade não foi isso que acon-
teceu. Por isso, temos que continuar negociando”, 
convocou Valeska Pincovai, dirigente do Sindicato 
dos Bancários de São Paulo e integrante da COE 
Itaú.  “Nas pesquisas feitas pelos sindicatos perce-
bemos que o GERA causou acúmulo de funções, 
aumentos as metas, sobrecarga de trabalho, assédio 
moral, entre outras pioras na comparação com o 
Agir, que já tinha diversos problemas”, completou.

GT Saúde
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Na sequência, o reflexo da pandemia na saúde do 
trabalhador entrou em debate. “O tema de saúde 
sempre foi muito importante para o movimento 
sindical bancário. Com a pandemia, ganhou ainda 
mais importância”, afirmou o palestrante Mauro 
Salles, secretário de Saúde do Trabalhador da 
Contraf-CUT.

Os trabalhos do dia começaram pela manhã com 
uma análise de conjuntura feita pela presidenta da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT), Juvandia 
Moreira, que é uma das coordenadoras do Comando 
Nacional dos Bancários. “Nós temos que discutir o 
Brasil que a gente quer, para pensar numa solução 
para este mundo que está tão doente. É importante 
falar do geral, para depois falarmos do específico. 
Olhando o geral para saber como vamos atuar por 
banco”, salientou.

Emprego, saúde e segurança são os principais 
pontos da minuta específica de reivindicações do 
Encontro Nacional dos Trabalhadores do Bradesco, 
realizado na terça-feira (3), digitalmente. O docu-
mento será encaminhado à direção do banco. “Nós 
queremos retomar a mesa específica de negociações 
para negociar o fim das demissões, principalmente 
durante a pandemia, e o retorno dos vigilantes nas 
unidades de negócios, que tem caixa eletrônico, 
onde funcionários já começam a sofrer ataques”, 
afirmou Magaly Fagundes, coordenadora da Co-
missão de Organização dos Empregados (COE) do 
Bradesco.

Para encerrar os trabalhos na parte da manhã, o 
coordenador do Coletivo de Segurança Bancária da 
Confederação, Elias, Jordão, foi o convidado espe-

No retorno do almoço, Gustavo Cavarzan, técni-
co da subseção do Dieese da Contraf-CUT, mostrou 
que o fechamento dos postos de trabalho e o de 
agências são dois dos principais pontos do lucro do 
Bradesco nos últimos meses. “O Bradesco está tro-
cando agências por unidade de negócios, com me-
nos bancários, menor estrutura de segurança o que 
aumenta seus lucros. A redução no emprego tam-
bém chama atenção, principalmente, por ser em sua 
grande maioria de trabalhadores de agências”, 
explicou.

O teletrabalho também entrou na pauta. Os dele-
gados e as delegadas do encontro nacional debate-
ram a necessidade de negociar com o banco sobre o 
acordo de teletrabalho, assinado em 2020. “Precisa-
mos rever pontos desde o acordo feito durante a 
pandemia e ajustar a necessidade do trabalhador 
que está há mais de um ano em home office”, 
explicou Magaly.

cial da mesa sobre unidades de negócio e segurança 
bancária. Para ele, “o ano de 2022 será fundamental 
para a segurança do bancário dentro das agências”.

- Sério, mamãe? E porque você tem tanto 
cabelo?

- Mamãe, porque o papai é careca?
- Ah, meu filho, é porque ele é muito inteli-

gente e tem muito no que pensar.

- Sério, Joãozinho? E vocês estão gostando?
- Sim, Vovô! Eu tenho um quarto só para 

mim, a minha irmã tem um quarto só para ela. 
Só estou com pena da mamãe que ainda tem 
que dividir o quarto com o papai.

Durante o jantar em casa, Joãozinho pergun-
tou:

Joãozinho tinha acabado de mudar de casa 
com seus pais e ligou para o seu avô:

- Vovô, eu já tô aqui na casa nova!

CASA NOVA

HUMOR

ENCONTRO NACIONAL DOS TRABALHADORES

 DO BRADESCO FORMALIZA PAUTA DE 

REIVINDICAÇÕES ESPECÍFICA

JOÃOZINHO PERGUNTA...
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CAIXA

O presidente da Federação Nacional das As-
sociações do Pessoal da Caixa (Fenae), Sergio 
Takemoto, também destacou a importância da união 

“Neste sentido, também foi muito importante a 
aprovação da resolução pela mobilização e partici-
pação nas atividades do Dia Nacional de Luta e 
Paralisações contra a PEC 32, que, com a desculpa 
de promover uma ‘reorganização’ da administração 
pública, ataca os funcionários públicos e seus direi-
tos e prejudica o oferecimento de serviços públicos 
à população brasileira”, completou. O Dia Nacional 
de Luta será no próximo dia 18.

“Este Conecef foi fundamental para reafirmar-
mos a unidade dos empregados na defesa do banco 
público, não apenas da Caixa, mas também dos de-
mais bancos e empresas públicas, que estão sob ata-
que de um governo que não tem compromisso com 
os trabalhadores e quer acabar com o patrimônio do 
país”, afirmou a presidenta da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT), Juvandia Moreira, que é uma das 
coordenadoras do Comando Nacional dos Ban-
cários.

O 37º Congresso Nacional dos Empregados da 
Caixa Econômica Federal (Conecef), realizado no 
sábado (7) em formato eletrônico, definiu o calen-
dário de atuação específica da categoria em defesa 
da Caixa Econômica Federal e do seu quadro de 
pessoal.

Saúde e a pandemia
“Os empregados sempre estiveram na linha de 

frente para atender as necessidades da população e 
atenderam mais da metade da população pagando 
não apenas o auxílio emergencial, mas também os 
benefícios sociais”, disse a coordenadora da Co-
missão Executiva dos Empregados (CEE) da Caixa, 
Fabiana Uehara Proscholdt, que também é secre-
tária de Cultura da Contraf-CUT. “E o que temos da 
direção do banco, mesmo com todo o trabalho 
hercúleo realizado, é desvalorização e desrespeito. 
É uma inversão de valores. Até ataques ao nosso 
plano de saúde para inviabilizá-lo tem sido feito. 
Mas, vamos resistir contra os ataques aos direitos 
que conquistamos e também os ataques contra a 
Caixa 100% Pública. O Conecef foi importante 
para reafirmarmos a luta em favor da democracia e 
todos esses retrocessos”, conclui Fabiana..

dos empregados na luta em defesa das empresas 
públicas e da soberania nacional. “Sabemos dos 
ataques que nós como empregados e a Caixa vêm 
sofrendo, mas não somos os únicos que sofremos 
deste mal. Nesta semana a Câmara dos Deputados 
aprovou a privatização dos Correios. A Eletrobras, 
Petrobras, Banco do Brasil e demais bancos públi-
cos também estão na mira deste governo que quer 
dar a troco de bananas tudo o que é público. Nossa 
união em defesa de todas empresas públicas forta-
lece nossa luta em defesa da Caixa”, disse o presi-
dente da Fenae.

37º CONECEF DEFINE CALENDÁRIO DE 

LUTAS DOS EMPREGADOS DA CAIXA
Evento deixa a certeza da importância da união dos empregados

na luta em defesa das empresas públicas, da democracia e da soberania nacional
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