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Resultado de luta e mobilização, 
a categoria bancária conquistou na 
Campanha Nacional Uni� cada de 
2021 reajuste salarial de 10,97% que 
corresponde a reposição integral do 
INPC acumulado entre setembro de 
2020 e agosto de 2021, 10,42%, mais 
ganho real de 0,5%.  

De acordo com estimativa realizada 
pelo Dieese, o resultado da Campanha 
Salarial dos Bancários de 2021 está 
injetando cerca de R$ 15,920 bilhões na 
economia brasileira nos próximos 12 
meses. 

A conquista é ainda mais 
signi� cativa quando se analisa que 
dois terços das campanhas salariais de 

categorias com data-base em agosto 
tiveram reajuste abaixo da in� ação 
acumulada (INPC-IBGE). A in� ação 
crescente piorou um cenário que já 
era ruim com a crise econômica e a 
pandemia.

Fonte: Dados compilados pelo Dieese, com 
base em informações do Ministério do Trabalho. 

O protesto, realizado em outubro, 
defendeu direitos iguais aos funcionários 
incorporados da Nossa Caixa pelo BB. 

“O Economus teve aumento 
signi� cativo para os aposentados, 
comprometendo a renda dos 
trabalhadores e colocando em risco o 
futuro do plano.  Com a elevação dos 
custos, muitos estão se desligando pela 
inviabilidade econômica. Nosso protesto é 
para que o banco negocie e ofereça uma 
saída justa, trazendo eles para patamares 
iguais aos dos funcionários do BB na 
Cassi”, explica Paulo Malerba, presidente 
do Seeb Jundiaí, que participou do 
movimento em São Paulo.

Desde outubro de 2020, a diretoria do 
Banco do Brasil, com pleno conhecimento 
da Cassi, têm em mãos proposta de oferta 
de Cassi e Previ para todos os funcionários 
do banco, sem discriminação, 
apresentada pelo movimento sindical, 
durante as negociações da renovação do 
ACT vigente.

A pressão sofrida pelos bancários nos locais de 
trabalho aumentou muito o adoecimento psíquico 
na categoria. O movimento sindical pede clareza 
sobre protocolo-base de medidas preventivas, para 
garantir a segurança dos trabalhadores, reforçando 
a importância da proteção dos grupos de riscos e 
adequação dos ambientes de trabalho para a nova 
realidade, além da necessidade de os bancos se 
atentarem para a sequelas da Covid-19, garantindo 
o tratamento adequado.

Mês da Consciência Negra

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu que 
o crime de injúria racial 
pode ser equiparado ao de 
racismo e ser considerado 
imprescritível, ou seja, 
passível de punição a 
qualquer tempo.

De acordo com o 
Código Penal, injúria racial 
é a ofensa à dignidade 
ou ao decoro em que se utiliza 
palavra depreciativa referente 
a raça e cor com a intenção de 
ofender a honra da vítima.

O crime de racismo, previsto 
em lei, é aplicado se a ofensa 
discriminatória é contra um 
grupo ou coletividade — 

por exemplo: impedir que 
negros tenham acesso a 
estabelecimento. O racismo é 
ina� ançável e imprescritível, 
conforme o artigo 5º da 
Constituição.

Saiba mais em www.
bancariosjundiai.com.br

Pesquisa revela: categoria bancária 
é uma das poucas a conquistar 
aumentar real

STF anula trechos de 
reforma trabalhista 
que obrigavam 
perdedor de ações a 
pagar honorários

Funcionários oriundos da Nossa Caixa 
protestam contra reajuste abusivo do 
Economus

Coletivo de Saúde reivindica orientação 
transparente a todos os bancos

Novembro Azul completa uma década 
A campanha do Novembro 

Azul completa dez anos alertando 
a população masculina do Brasil 
sobre os cuidados em relação 
à saúde. Atualmente, é um 
movimento pela saúde integral do 
homem que, por barreiras culturais 
e sociais, evita procurar os serviços 
de saúde, o que tem impacto na 
expectativa e qualidade de vida.

Uma pesquisa encomendada 
pelo Instituto Lado a Lado pela 
Vida, que lidera a campanha do 
novembro azul, mostrou que 62% 
dos brasileiros só procuram um 
serviço de saúde quando os sintomas 
já estão insuportáveis.

O Novembro Azul estimula os 
homens a cuidarem de sua saúde 
de forma preventiva e com hábitos 
saudáveis, evitando casos graves de 
doenças que poderiam ser evitadas 
com visitas de rotina ao médico. 

Saiba mais em www.inca.gov.br

Funcionários e aposentados oriundos da Nossa Caixa protestaram contra os 
reajustes implantados pelo Economus. 

Os ministros do STF decidiram anular trechos da reforma 
trabalhista aprovada no governo Michel Temer que obrigavam 
trabalhadores derrotados em ações judiciais trabalhistas 
fossem obrigados a pagar honorários sucumbenciais, 
mesmo no caso daqueles que tinham sido bene� ciados pela 
gratuidade da Justiça. Os honorários de sucumbência são 
valores em que a parte vencida em um processo é obrigada a 
bancar os honorários do advogado da parte vencedora da ação. 
Esses recursos têm previsão legal.

Por outro lado, o Supremo manteve válido o pagamento 
de custas pelo bene� ciário que faltar à audiência inicial sem 
apresentar justi� cativa.

Ainda há outros pontos da reforma a serem analisados pelo 
STF.

Os ganhos dos trabalhadores movimentam a economia. 

Supremo decide que injúria 
racial é imprescritível e a 
equipara ao crime de racismo
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Desde outubro de 2020, a diretoria do 
Banco do Brasil, com pleno conhecimento 
da Cassi, têm em mãos proposta de oferta 
de Cassi e Previ para todos os funcionários 
do banco, sem discriminação, 
apresentada pelo movimento sindical, 
durante as negociações da renovação do 
ACT vigente.

Inflação mensal chega a 1,25%.
Maior patamar desde 1994

Ano eleitoral: crise política só piora 
situação do país

Com a alta de preços dos 
combustíveis, a in� ação alcançou, 
em outubro, 1,25%, o maior 
patamar para o mês desde 1994, 
aponta o IBGE. No acumulado de 12 
meses, o índice já está em 10,67%.

A Selic, que serve de referência 
para outras taxas na economia 
brasileira, passou de 6,25% para 

7,75%, um aumento de 1,5 ponto 
percentual, e analistas atribuem a 
elevação a uma crescente in� ação 
e à percepção de descontrole 
sobre os gastos do governo federal, 
principalmente em um período 
pré-eleições de 2022. A expectativa 
de economistas é de que a taxa 
Selic continue subindo.

A instabilidade política que 
tem contribuído para a piora dos 
indicadores econômicos não deve 
atenuar, nem em 2021, muito menos 
no ano eleitoral de 2022. Para 
economistas, é necessário encontrar 
espaço no Orçamento para recompor 
a renda do trabalhador, fator que 
também ajuda a travar a recuperação 
do investimento, ao lado da crise 
política. Há o risco, no entanto, de que 

a expansão � scal de 2022 seja toda feita 
em cima de gastos improdutivos, com 
objetivos eleitoreiros.

‘’Essa crise política só piora nossa 
situação. Tanto do ponto de vista 
econômico como político, a atuação do 
governo agora é fundamental. A gente 
está diante desse cenário horroroso 
porque não tem visto boa atuação do 
governo nessas duas esferas’’, a� rma a 
economista Débora Freire, da UFMG
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27 milhões de brasileiros vivem com 
menos de R$ 260 ao mês

Se a in� ação o� cial está acima 
de 10%, em 12 meses, no grupo de 
produtos consumidos pelos mais 
pobres, os alimentos, o aumento 
nos preços é ainda maior. No 
período, eles subiram cerca de 
20%, e quase 40% desde o início 
da pandemia. O forte aumento 
no período agravou um cenário 
de disparada do desemprego 
na metade mais pobre do país.
Nos últimos anos, o aumento da 
desocupação dilapidou a renda do 

trabalho. Só nos últimos 12 meses, 
período em que os alimentos 
dispararam 20%, a renda real 
familiar per capita do trabalho na 
metade mais pobre despencou 
18%, de R$ 210 mensais para R$ 
172. 

De acordo com a FGV Social, 
27,4 milhões de brasileiros vivem 
hoje com menos de R $ 261 ao mês 
—a maior taxa de miseráveis em 
uma década. (Fonte: Folha)

Padre Julio Lancellotti ajuda famílias que passaram a viver nas ruas por conta do desemprego 

Auxílio Brasil abandona critérios do Bolsa Família e desmonta rede de proteção social

Desmonte

 O ‘Dono do Brasil’

Um áudio vazado do dono 
do banco BTG Pactual, André 
Esteves, revela o poder e a 
in� uência dele na Câmara dos 
Deputados, Supremo Tribunal 
Federal (STF) e Banco Central (BC). 
A gravação, é de uma reunião do 
banqueiro com investidores. No 
áudio, o banqueiro relata que foi 
procurado pelo presidente da 
Câmara dos Deputados, Arthur Lira 
(PP), quando quatro secretários 
de Paulo Guedes pediram 
demissão do cargo. O banqueiro 
também a� rmou recomendar o 
fatiamento da Reforma Tributária, 
iniciando pelo reajuste da tabela 
do Imposto de Renda e pela 
tributação de dividendos. Ele disse 
que é favorável à tributação de 
dividendos, e celebrou os ajustes 
feitos no texto original. “Gostei 
muito de o Congresso querer ouvir, 

acatar umas sugestões”.
Esteves contou ainda,que 

conversou com ministros do 
STF, sem citar nomes, sobre a 
importância da autonomia do 
Banco Central. “Teve essa discussão 
de Banco Central independente, 
foi importantíssimo conversar com 
ministros do Supremo, explicar. 
Pô, o cara não é obrigado a nascer 
sabendo”, relatou o banqueiro no 
áudio vazado.

Áudio revela como banqueiro influi na Câmara 
e no Banco Central
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Con� ra todas as matérias completas em nosso site

CPI pede punição de Bolsonaro e membros do governo

As penas previstas pelo Tribunal
da Haia variam dependendo da
gravidade, vão de um número
determinado de anos até a
prisão perpétua.

Essa é a primeira vez na história que uma CPI atribui a um 
presidente em exercício tantos crimes. Ao todo, 77 pessoas 
foram responsabilizadas pela comissão, entre elas quatro 
ministros, dois ex-ministros e três � lhos do presidente, além 
de empresários, blogueiros e médicos que toparam servir 
de esteira para um “missionário enlouquecido para matar o 
próprio povo”, como de� niu o relator Renan Calheiros (MDB).

Como as imputações 
envolvem autoridade com 
foro especial, caso a PGR 
decida acusar formalmente 
o presidente, a denúncia terá 
que ser aceita pela Câmara 
dos Deputados. Depois, será 
submetida a julgamento no STF 
(Supremo Tribunal Federal). A 
previsão consta no artigo 86 da 
Constituição. 

De acordo com o dispositivo, 
“admitida a acusação contra 

o presidente da República, 
por dois terços da Câmara dos 
Deputados, ele será submetido a 
julgamento perante o Supremo 
Tribunal Federal”. 

O trâmite é diferente no caso 
dos crimes de responsabilidade: 
quem aceita a denúncia é a 
Câmara dos Deputados. Em 
seguida, em vez de ser julgado 
pelo STF, vai para a análise do 
Senado.

Se for julgado em Haia por crimes contra a 
humanidade, Bolsonaro corre risco de ser condenado à 
prisão perpétua

Imprensa do mundo todo 
chama atenção para os 
crimes contra a humanidade 
cometidos por Bolsonaro

Crime de charlatanismo: 
presidente incentivou a cura da 
doença com o ‘kit covid’, sem 
nenhum respaldo cientí� co

Qual a 
força do 

relatório?

‘’O relatório 
da CPI, por si só, não tem o 

condão de provocar necessariamente 
uma consequência. Vai depender de outros 
órgãos. Por exemplo, a imputação de crimes 

[comuns] depende da atuação do Ministério Público 
Federal; o impeachment depende do presidente da 

Câmara”, explicam os advogados do Senado.
 A PF (Polícia Federal) e a Receita Federal, 

responsáveis por eventual investigação envolvendo 
Bolsonaro, e o Tribunal Penal Internacional, por 

causa das imputações de crimes contra a 
humanidade, também receberão cópias

do relatório.

E agora?



Edição 579 - Novembro/2021 5

CPI pede punição de Bolsonaro e membros do governo

atribuídos a Bolsonaro pela CPI

300 mil vidas poderiam 
ter sido poupadas

www.bancariosjundiai.com.br

Epidemia com resultado morte 
(art. 267 do CP): prisão de 10 a 15 
anos. Se o resultado for morte, a 
pena é aplicada em dobro. Quando 
for praticado de forma intencional e 
houver mortes, é considerado crime 
hediondo. Neste caso, não pode ser 
concedida � ança, indulto, anistia ou 
liberdade provisória; 

Infração de medida sanitária 
preventiva (art. 268 do CP): detenção 
de 1 mês a 1 ano e multa. Envolve 
desobedecer alguma determinação do 
poder público criada para impedir a 
propagação de doenças contagiosas, 
como o uso de máscara.

Charlatanismo (art.   283 do CP): 
detenção de 3 meses a 1 ano e multa. 
Envolve incentivar a cura de doenças 
por meios que não tenham respaldo 
cientí� co, sem que se divulgue a 
respeito da e� cácia (meio secreto) 
ou garantindo que se trata de um 
tratamento infalível; 

Incitação ao crime (art. 286 do 
CP): detenção de 3 a 6 meses ou multa. 
Refere-se ao ato de estimular pessoas 
a alguma ação criminosa, em meio 
público, pela imprensa ou redes sociais;

Falsi� cação de documento 
particular (art. 298 do CP): prisão de 
1 a 5 anos e multa; 

Emprego irregular de verbas 
públicas (art. 315 do CP): detenção de 
1 a 3 meses ou multa. Ocorre quando 
há aplicação de recursos públicos 
de forma diferente do que estipula 
determinada lei; 

Prevaricação (art. 319 do CP): 
detenção de 3 meses a 1 ano e multa. 
Refere-se ao não cumprimento das 
obrigações de um servidor público. 
Pode ser por omissão ou por ação;

Crimes contra a humanidade 
(Decreto nº 4.388, de 2002 

– Estatuto de Roma do Tribunal 
Penal Internacional): prisão que 
pode variar de até 30 anos a perpétua 
e perda de bens. Trata-se de crimes 
cometidos contra qualquer população 
civil, a partir de ataques armados 
ou não. O relatório apontou o crime 
nas modalidades de extermínio, 
perseguição e outros atos desumanos; 

Crime de responsabilidade 
(Lei nº 1.079, de 10 de abril de 

1950): perda do cargo e suspensão 
dos direitos políticos por até 5 anos. 
O relatório apontou que Bolsonaro 
violou direito social, como educação, 
saúde e alimentação, e agiu de modo 
incompatível com a dignidade, honra e 
decoro do cargo

O vice-presidente da CPI da 
Pandemia no Senado, Randolfe 
Rodrigues (Rede), a� rmou que a CPI 
veri� cou que cerca de 300 mil vidas 
perdidas pela pandemia poderiam 
ter sido poupadas se as devidas 
medidas tivessem sido, segundo ele, 
tomadas a tempo.

‘’Segundo estudos da 
Universidade Federal de Pelotas, se 
tivéssemos começado a imunização 

no prazo certo, teríamos tido 95 mil 
compatriotas com a vida preservada. 
Com uma coordenação nacional 
de enfrentamento desde o início, 
teríamos tido outras 200 mil vidas 
salvas. Poderíamos ter pelo menos 
300 mil brasileiros entre nós”, disse o 
parlamentar. 

fontes: Uol/Ig/Yahoo/Poder360/
Folha/Senado/ 

Nos dois casos (crimes comuns e de responsabilidade), o 
presidente é suspenso por 180 dias se a denúncia for aceita, 
deixando o cargo temporariamente. Ele não pode, no entanto, 
ser preso durante o mandato.

Se for quebrado o sigilo do presidente, Google, 
Facebook e Twitter terão que fornecer à PGR (Procuradoria 
Geral da República) e ao Supremo dados dos per� s de 
Bolsonaro desde abril de 2020, quando a pandemia 
começou a ganhar força no país.

CPI quer quebra de sigilo 
e suspensão das redes de 
Bolsonaro

Os 9 crimes

Livre enquanto houver mandato

A CPI da Covid pediu a suspensão das redes de Bolsonaro 
depois de o presidente relacionar a vacina contra a covid com 
o risco de desenvolver Aids. Não há evidências sustentando a 
a� rmação. Depois da solicitação da CPI, Bolsonaro entrou com 
uma ação no STF contestando os requerimentos da comissão 
do Senado.

Até o fechamento desta edição, mais de 611 mil 
brasileiros perderam a vida para a Covid (foto BBC)
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Os sucessivos processos de 
reestruturação do Itaú têm afetado 
signi� cativamente os trabalhadores 
por meio de demissões, fechamento 
de agências e alteração nas funções. 
Todas estas medidas tomadas 
pela direção do banco elevam a 
sobrecarga de trabalho e ampliam a 
rotatividade nos postos de trabalho.
“É de fato uma vergonha”, atesta 
a diretora Letícia Mariano, do 
Sindicato de Jundiaí e região, 
sobre a onda de demissões. ”Eles 
chamaram os pro� ssionais que 
fazem parte do grupo de risco para 
a volta ao presencial, sem negociar 
com a categoria, com a desculpa 
de que faltam funcionários nas 
agências. E com o retorno iniciaram 

uma onda de demissões. É muito 
absurdo!”.
Não se cale, denuncie.  
Em meio ao processo de demissões 
e reestruturação, o programa de 
metas abusivas, determinado pela 
direção do banco, tem gerado 
uma realidade de assédio moral 
institucionalizado na empresa, o 
que também tem resultado no 
adoecimento de um grande número 
de bancários. 
Não se cale! Denuncie ao Sindicato 
o assédio que vem ocorrendo, e 
lembre-se: é de total importância 
quando o ombudsman entrar 
em contato, relatar dos abusos 
que você vem sofrendo ou que 
presenciou.

O BMB vem demonstrando não dar 
a mínima para os trabalhadores, 
clientes e usuários. O processo de 
reestruturação, iniciado em 2020, 
gerou uma onda de demissões, 
ocasionando redução do quadro 
de funcionários, sobrecarga de 
trabalho e adoecimentos, bem 
como aumento do tempo de espera 
para o atendimento dos clientes e 
usuários. 
É um total desrespeito aos 
funcionários e clientes do banco 
que bateu recordes de lucros nos 
últimos anos.
Condições precárias 
As condições de trabalho precárias 
e o esgotamento, fez com que 
somente na base de Jundiaí e 
região, 11 bancários pedissem 
desligamento do banco. “ Falta 

gestão de pessoas, reconhecimento 
para com os funcionários”, atestam 
os sindicatos.
Para o presidente do Sindicato 
dos Bancários de Jundiaí e região, 
Paulo Malerba, a atitude do BMB 
também é desrespeitosa para com 
os aposentados e pensionistas. 
‘’Todos os dias há � las enormes, faça 
sol ou faça chuva, sem ninguém 
pra orientar os clientes’’, diz ele, 
destacando que a responsabilidade 
não é dos empregados, mas da 
direção do banco.
Malerba lembra que o Mercantil 
venceu licitações junto ao INSS 
para receber o primeiro pagamento 
de aposentadoria e tentar captar 
clientes. ‘’O INSS e o MPF devem 
� scalizar e punir as atitudes do 
banco com os bene� ciários’’.

Sindicatos de bancários de todo o país 
têm realizado mobilizações e tuitaços contra 
as demissões e fechamento de agências no 
Bradesco. O movimento #QueVergonhaBradesco 
tem � cado no topo da lista dos ‘trend topics’. 

Apenas no 1º semestre deste ano, o Bradesco 
já lucrou mais de R$12 bilhões, sendo que foram 
fechadas 1088 agências só no primeiro trimestre 
de 2021. Desde a aquisição do HSBC, o Bradesco 
demitiu mais funcionários (21 mil) e fechou 
mais agências (2025 agências) do que antes da 

incorporação.  Enquanto isso, diversas agências 
são transformadas em unidades de negócio, 
precarizando o atendimento e concentrando o 
cliente para ser atendido em poucas agências. 

“É óbvio que o atendimento piorou para os 
usuários, que muitas vezes precisam esperar 
tempo demais nas � las. É um claro desrespeito 
do banco com os funcionários e a população”, 
contesta Valdir Arruda Pereira, diretor do 
Sindicato e funcionário do Bradesco

Após retorno presencial 
do grupo de risco, Itaú 
inicia onda de demissões

Demissões, longas � las e 
lucro nas alturas

Bradesco

Mercantil

Bradesco já fechou mais que o dobro das agências do HSBC
que foram incorporadas  

Santander

Mesmo numa pandemia 
e com o país em frangalhos, 
o Santander apresentou lucro 
líquido gerencial de R $12,4 
bilhões nos nove primeiros 
meses deste ano. Isso só no 
Brasil. 

As condições a que são 
submetidos os trabalhadores 
do banco, com metas abusivas 
e demissões arbitrárias também 
têm ‘ajudado’ muito no lucro do 
banco. Para piorar, o Santander 
foi o primeiro a ampliar o 
horário de atendimento, 

desconsiderando o protocolo de 
segurança na pandemia. 

Essa postura tem 
resultado no adoecimento dos 
funcionários. Muitos deles já 
diagnosticados com transtornos 
mentais como depressão e crise 
do pânico.

O ambiente tóxico 
das agências leva muitos 
pro� ssionais experientes a se 
desligarem do Santander e 
procurarem outras colocações no 
mercado. ‘’Em nossa região essa 
situação não é diferente e muitos 

trabalhadores estão preferindo 
sair por conta dessa pressão, 
somada à desvalorização e 
condições precárias de trabalho’’, 
informa o Sindicato, que tem 
realizado um trabalho incessante 
de acolhimento e orientação 
a esses  funcionários, além 
de ações constantes contra a 
postura intransigente do banco. 

O Sindicato orienta aos 
bancários que denunciem 
o assédio moral e a pressão 
abusiva por metas. O sigilo é 
absoluto.

Ambiente tóxico leva pro� ssionais a 
deixarem o Santander 

Depois que o Santander retirou a marcação de 
ponto dos GAs a situação de trabalho piorou muito. 
Submetidos a uma jornada longa e muito acima do 
previsto em contrato, os GAs não recebem hora extra 
e são acionados inclusive no horário de almoço. O 
Sindicato de Jundiaí e região apurou que o abuso vem 
ocorrendo em várias agências de nossa base. 

Em reunião com o RH do banco, o Sindicato 
cobrou soluções para esses abusos, como o não 
pagamento das horas extras e o desrespeito com os 
pro� ssionais em horários de intervalo. 

O Sindicato orienta aos trabalhadores que 
procurem guardar registros e evidências desses 
abusos e das horas extras para que no futuro, 
caso necessário, possam requerer judicialmente o 
pagamento do que lhes é direito.

Santander explora Gerentes 
de Atendimento

Com falta de funcionários e fechamentos de unidades, agências 
lotam em plena pandemia (Jornal Extra)
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Anunciadas em agosto, as mudanças ocorridas no 
estatuto da Funcef, que representam uma série 
de retirada de direitos, também trouxeram duas 
alterações signi� cativas, que além de fragilizarem o 
processo eleitoral da entidade, criam instabilidade 
permanente na gestão da Fundação.
Desde 2007, o estatuto proibia a alteração unilateral 
de alguns itens importantes (retiradas de patrocínio, 
entre outras). As recentes alterações, violam cláusulas 
estatutárias, pois vão desde uso do voto de minerva, 
alterações nos regulamentos dos planos, até novo 
formato de eleição.

A direção da Caixa, na pessoa do presidente 
Pedro Guimarães, mostrou mais uma vez com 
o anúncio de retorno presencial que, ao invés 
de contratar mais empregados, sua estratégia 
de “gestão de pessoas” resume-se a desviar o 
foco, gerar confusão e jogar empregados uns 
contra os outros.

Em live, a direção da Caixa anunciou, de forma 
unilateral e sem negociação, o retorno dos 
empregados “completamente imunizados” 
ao trabalho presencial nas agências a partir 
do dia 3 de novembro, gerando confusão e 
levantando muitas dúvidas nos trabalhadores 
e ainda o retorno do expediente bancário 
“normal” a partir do dia 23 de novembro.

A abertura de contas digitais no Banco 
do Brasil tem sido uma preocupação 
adicional para funcionários da PSO. A eles 
foi solicitado que façam a conferência das 
documentações e autorizem a abertura das 
contas correntes no sistema.
O problema é que não houve qualquer 
treinamento sobre o assunto. Os gestores 
simplesmente pediram para veri� carem 
na IN do Banco do Brasil como devem 
proceder.

Com o aumento dos casos de fraudes 
envolvendo as plataformas digitais e uso 
de PIX, essa falta de preparação para lidar 
com as informações de contas digitais causa 
apreensão aos funcionários, que, em sua 
maioria, atuam no caixa. Há o risco de se 
abonar um documento falso.
O Sindicato entende que antes de 
qualquer nova atividade, é necessário o 
devido treinamento e orientação para os 
funcionários realizarem de forma segura seu 
trabalho. 

A direção do BB está passando o trator 
para manter salários rebaixados e altas 
responsabilidades nas costas dos funcionários.
Em janeiro deste ano, o BB anunciou um 
plano de reestruturação que vem resultando 
no fechamento de unidades e enxugamento 
do número de funcionárias e funcionários e 
sobrecarregando os que � cam. Nesse processo, 
algumas agências foram transformadas em PAAs, 
com gerentes de relacionamento subordinados 

a gerentes-gerais de agências maiores. No 
mês de novembro o banco anunciou que os 
PAAs serão elevados ao status de “Lojas”, os 
gerentes de relacionamento serão “promovidos” 
a gerentes gerais, com mais responsabilidades 
e riscos inerentes ao cargo, entretanto, sem 
aumento salarial efetivo. vvEm alguns casos, 
gerentes de relacionamento que forem 
promovidos para gerente geral acabarão com 
os salários mais baixos. “Vale destacar ainda que, 

durante todo esse processo de reestruturação, 
os gerentes de relacionamento das PAAs sempre 
tiveram as mesmas responsabilidades, mas só 
poderiam ser descomissionados se tivessem 
três avaliações negativas, uma a cada semestre, 
por desempenho. Agora, eles poderão ser 
descomissionados por ato de gestão”, observa 
Getúlio Maciel, da Fetec SP. A Comissão de 
Empresa (CEBB) já procurou o banco para mais 
esclarecimentos sobre a nova reestruturação.

Mudanças no estatuto da Funcef 
fragilizam processo eleitoral

Direção da Caixa não contrata e joga 
empregados uns contra os outros

Aprovado modelo
de gestão e custeio 
do Saúde Caixa

Caixa

Sindicato de Jundiaí alerta para risco de caixas 
cuidarem de contas digitais sem treinamento

BB “reestrutura a reestruturação”

Por ampla maioria, as assembleias realizadas nas 
bases do Comando Nacional dos Bancários em todo 
país aprovaram o novo modelo de gestão e custeio do 
Saúde Caixa. Às 21h do dia 29/10, 87% dos votantes 
tinham aprovado a proposta no sistema de votação 
eletrônico disponibilizado pela Contraf CUT aos 
sindicatos.

Em Jundiaí e região a aprovação foi de 87,3%, 
como informa o presidente do Sindicato, Paulo 
Malerba.

O modelo de custeio aprovado não traz 
alterações nos princípios de solidariedade e no pacto 
intergeracional estabelecidos desde o início do Saúde 
Caixa. Também foi mantida a proporcionalidade do 
custeio entre os empregados (30%) e a Caixa (70%), 
limitado a 6,5%  da folha de pagamentos e proventos, 
devido a uma alteração realizada pelo banco em seu 
estatuto.

Veja mais em www.bancariosjundiai.com.br

BB

cuidarem de contas digitais sem treinamento
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ConvêniosConvênios
EducacionaisEducacionais

Faculdades

Capacitação Pro� ssional

Escolas

Saiba mais em nosso site ou com nossa diretoriaSaiba mais em nosso site ou com nossa diretoria

Fale com a gente! Fale com a gente! ((11) 4806-665011) 4806-6650 |  convenios@bancariosjundiai.com.br |  convenios@bancariosjundiai.com.br

Descontos
p a r a  a s s o c i a d o s

NOVO!!


