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FOLHA BANCÁRIA

Sabemos que os desafios que vem pe-
la frente são enormes, mas não permitire-
mos nenhum retrocesso porque acredita-

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 2022, 
continuaremos ainda mais unidos, pois só 
assim alcançaremos nossos objetivos, que 
é o de preservar nossos direitos e con-
quistar novos.

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

mos no poder da mobilização e porque sa-
bemos que uma das nossas maiores forças 
é o nosso grau de unidade e organização.

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

Um Natal de luz e um Ano Novo 
repleto de realizações!
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www.bancariosprudente.org.br
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Ainda no âmbito da saúde, além de se compro-
meter a manter em home office os trabalhadores de 
grupos de risco, o Itaú disse que continuará fazendo 
campanha para incentivar a vacinação das funcio-
nárias e funcionários, inclusive pedindo a dose de 
reforço ao grupo de risco. O banco disse ainda que 
está intensificando a importância do protocolo de 
segurança sanitária entre os bancários por meio de 
campanha interna.

O banco declarou que haverá o fechamento de 
agências deficitárias e que os funcionários serão 
realocados em outras agências.

A Comissão de Organização dos Empregados 
(COE) do Itaú e o Grupo de Trabalho (GT) de Saúde 
do Itaú se reuniram com a direção do banco, na 
quinta-feira (2), para retomar a pauta de reivindica-
ções. O principal avanço do encontro foi a reversão 
da decisão do Itaú, que havia convocado o grupo de 
risco para retornar ao trabalho presencial.

Parcelamento de dívidas

Demissões

Os trabalhadores também reivindicaram a reto-
mada da discussão do parcelamento da devolução 
da antecipação salarial feita pelo banco aos funcio-
nários que se afastam para tratamento de saúde, con-
forme previsto na cláusula 65 da Convenção Cole-

“Precisamos saber quais locais estão passando 
por reestruturação e se estão ocorrendo contrata-
ções. A necessidade da criação de um centro de 
realocação para os funcionários é urgente”, disse o 
coordenador da COE do Itaú, Jair Alves dos Santos.

Outro ponto de destaque na mesa de negociação 
foram as demissões em agências e departamentos. 
Trabalhadores apontam que muitos desligamentos 
ocorrem pela cobrança de metas abusivas e ava-
liações de performance. A COE cobrou do Itaú uma 
posição sobre as demissões que estão ocorrendo nas 
agências de todo o país.

Os representantes dos trabalhadores também 
cobraram do banco explicações sobre denúncias de 
que funcionários estão sendo desligados por não 
terem as certificações CPA 10 e CPA 20. “O banco 
nos respondeu que isso (o desligamento por falta das 
CPAS) não é uma política institucional. O Itaú 
precisa emitir um comunicado oficial sobre o proce-
dimento para certificação e esclarecimento aos 
funcionários”, cobrou o coordenador da COE.

Segurança bancária

Diversidade
O banco concorda com as reivindicações dos 

movimentos sindicais para promover o respeito à di-
versidade e disse que irá agendar uma reunião para 
debater o tema. Entre os pontos defendidos pelos 
trabalhadores estão a igualdade salarial entre ho-
mens, mulheres, brancos e negros e o combate a to-
da e qualquer forma de discriminação contra as 
mulheres, identidades raciais, LGBTQIA+, imi-
grantes, jovens, idosos, pessoas com deficiência e 
contra intolerância religiosa e política.

tiva de Trabalho (CCT) da categoria. Uma nova reu-
nião será marcada para que o banco apresente um 
acordo para que todas a entidades sindicais avaliem 
em conjunto e passe a ser válido para todo o país. O 
banco disse que terá problemas operacionais na fo-
lha de pagamento, caso tenha que fazer o acordo por 
sindicato.

O banco também se comprometeu a agendar 
uma nova data para debater, especificamente, o te-
ma com a participação de um diretor responsável 
pela segurança bancária. Nesta pauta, os trabalha-
dores ressaltam a importância de garantir a proteção 
aos trabalhadores e clientes nas agências de negó-
cios e unidades de varejo; manutenção de vigilantes; 
porta de segurança com detecção de metais; segu-
rança ao manuseio de numerário e escudos de prote-
ção entre outros equipamentos de segurança nos 
locais de trabalho.

Banco de horas negativo
O acordo de banco de horas negativas, feito en-

tre os representantes dos trabalhadores e o banco, 
com vigência de dois anos, vence em agosto de 
2022. Neste encontro, o Itaú se comprometeu a 
agendar uma nova data, ainda neste mês de dezem-
bro, para discutir o tema.

ITAÚ UNIBANCO

BANCÁRIOS REVERTEM DECISÃO DO ITAÚ 

SOBRE RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL



EMPREGADOS DE AGÊNCIAS DA CAIXA DENUNCIAM

 QUE ESTÃO PROIBIDOS DE VESTIR VERMELHO

INSEGURANÇA ALIMENTAR VOLTOU A CRESCER, 

E FOME ATINGE 19,1 MILHÕES

CAIXA

NATAL SEM FOME

“Pedimos que os bancários das unidades on-

O Sindicato dos Bancários do Rio tem rece-
bido denúncias de uma estranha prática em 
agências da Caixa Econômica Federal: empre-
gados denunciam que estão sendo proibidos de 
usar vermelho. O movimento sindical considera 
que a  prática possa estar relacionada à eleição 
do ano que vem e às suspeitas de uso político do 
banco pelo seu presidente, Pedro Guimarães.

de partiram as denúncias que vistam vermelho e 
vamos percorrer as agências. É muito estranho e 
pode estar relacionado à eleição do ano que vem, 
o que é um absurdo. Só falta a direção da Caixa 
vestir Papel Noel de azul. Vamos tomar todas as 
medidas cabíveis para garantir a liberdade dos 
bancários em suas vestimentas e opções 
políticas”, disse o diretor do Sindicato do Rio, 
Paulo Matileti.

 Em constante crise política e econômica, 
agravada pela condução desastrosa da pandemia 
de covid-19, o Brasil agrava a cada dia o cenário 
de extrema pobreza, conforme aponta estudo 
da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e 
Segurança Alimentar e Nutricional (Rede 
Pessan). divulgado em abril. Quase 20 milhões 
de brasileiros afirmam que passam períodos de 
24 horas sem ter o que comer. Cerca de metade 
da população – 116,8 milhões de pessoas – sofre 
atualmente de algum tipo de insegurança 

Diretores do Sindicato dos Bancários de 
Presidente Prudente e Região,  participaram da 
entrega de cestas básicas para comunidades 
carentes. Doadas pelo Sindicato, as cestas refor-
çam a campanha de combate a fome nesse mo-
mento de pandemia e de grave crise econômica.

alimentar. “O Brasil continua dividido entre os 
poucos que comem à vontade e os muitos que só 
têm vontade de comer”, afirmam pesquisadores 
da entidade.

Tamanho da fome no Brasil
O levantamento foi realizado em 2.180 do-

micílios das cinco regiões do Brasil, em áreas 
rurais e urbanas. 

De acordo com o “Inquérito Nacional sobre 
Insegurança Alimentar no Contexto da Pande-
mia da Covid-19 no Brasil”, a situação vem pio-
rando de forma acelerada sob o governo 
Bolsonaro. “Em apenas dois anos, o número de 
pessoas em situação de insegurança alimentar 
grave saltou de 10,3 milhões para 19,1 milhões. 
Nesse período, quase 9 milhões de brasileiros e 
brasileiras passaram a ter a experiência da fome 
em seu dia a dia”, aponta o relatório.

Dos 116,8 milhões de pessoas atualmente 
em situação de insegurança alimentar, 43,4 mi-
lhões (20,5% da população) não contam com 
alimentos em quantidade suficiente (inseguran-
ça alimentar moderada ou grave) e 19,1 milhões 
(9% da população) estão passando fome (inse-
gurança alimentar grave). “É um cenário que 
não deixa dúvidas de que a combinação das cri-
ses econômica, política e sanitária provocou 
uma imensa redução da segurança alimentar em 
todo o Brasil.”
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BANCO DO BRASIL

HOME OFFICE NO BB É MANTIDO

 PARA CASOS MAIS VULNERÁVEIS 

AO CORONAVÍRUS

“Depois de muita reivindicação, finalmente a 
direção do banco concordou em manter medidas de 
proteção de funcionários que estão em uma situação 
mais vulnerável ao coronavírus. Essa decisão foi 
uma consequência da nossa mobilização, inclusive 
junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT), que 
estava intermediando uma solução, e deve ser co-
memorada, pois significa mais segurança para os 
trabalhadores nesta pandemia.” (Felipe Garcez, 
diretor executivo do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região e bancário do BB).

Grávidas; imunossuprimidos (pessoas que 
respondem com menos eficiência às vacinas); em 
tratamento contra câncer; deficientes auditivos 
(devido à dificuldade de comunicação pelo uso de 
máscaras) e quem não se vacinou por indicação 
médica. Quem se enquadra em alguma dessas cinco 
condições permanecerá em home office no Banco 
do Brasil. O anúncio foi dado pelo banco, em 
reunião na terça-feira 7 com a Comissão de Empresa 
dos Funcionários (CEBB).

É necessário atestado médico
Mas atenção: os bancários que se enquadrarem 

no grupo que deve permanecer em trabalho remoto 
deverão encaminhar laudo médico comprovando a 
condição e indicando afastamento do trabalho pre-
sencial aos Serviços Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt), 
localizados nas Gerências Regionais de Gestão de 

Cobrança por mais contratações

Os demais casos com indicação médica de afas-
tamento das atividades presenciais também devem 
ser encaminhados ao Sesmt para avaliação.

Na mesa de negociações, a CEBB também 
cobrou do banco a implementação do acordo de 
teletrabalho e mais contratações. “O Banco do 
Brasil está passando por um verdadeiro desmonte. 
Com a reestruturação implementada este ano, a 
direção do banco já fechou mais de 7 mil postos de 
trabalho. Isso resulta em sobrecarga e adoecimento 
dos funcionários, e em piora do atendimento à 
população”, ressalta Felipe Garcez.

É importante destacar que não serão mais aceitas 
autodeclarações. O laudo médico é obrigatório.

Pessoas.

Então é Natal, e o que você fez… O ano termina, 
você pobre outra vez!

O Natal é injusto, o peru morre e a missa é do 
galo.

Natal é uma data engraçada. Você gasta mais do 
que tem, compra mais do que pode e dá mais do que 
recebe.

A crise tá tão feia que eu perguntei ao Papai 
Noel sobre o meu presente e ele visualizou, não 
respondeu e ainda me bloqueou.

Saudades do tempo em que minha única 
preocupação era não decepcionar o Papai Noel!

Quem vive de passado é museu, quem vive de 
futuro é vidente, e quem vive de presente é Papai 
Noel.

“O que você vai me dar de Natal?” “É 
aniversário de Jesus e não o seu.”

Natal é aquela data especial que todo mundo 
coloca a melhor roupa pra ficar na sala.

MENSAGENS DE NATAL

HUMOR
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