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Bancários de todo o Brasil se organizam para a participação na 23ª Conferência Nacional dos Bancários, que será realizada nos dias 3 e 4 de setembro, 
A preparação para o evento já está encaminhada, com a realização  dos Encontros Nacionais por banco, ocorridas entre os dias 3 e 8 de agosto.

Os principais eixos de luta da categoria estão relacionados à defesa da vida, reivindicando a vacinação de todos os bancários e bancárias e imunização para 
toda a população contra a Covid-19, saúde, emprego, preservação das conquistas, combate às privatizações e preservação da democracia.

Encontros defi nem pautas específi cas por bancos

O Encontro Nacional dos 
Bancários do Bradesco, realizado 
o dia 3 de agosto, defi niu a pau-
ta de reivindicações específi cas a 
ser encaminhado ao banco. Em-
prego, saúde e segurança são os 
principais pontos. 

Emprego - Em doze meses 
foram fechados 8.547 postos de tra-
balho; no primeiro trimestre deste 
ano, 888.  Tudo isso em plena pan-

Os funcionários do Ban-
co do Brasil aprovaram o pla-
no de atuação em defesa do 
banco e de seus direitos no 
encerramento do seu 32º Con-
gresso Nacional, realizado no 
dia 8 de agosto. 

Realização de seminários 
sobre a Caixa de Assistência 
dos funcionários (Cassi) es-
pecíficos sobre saúde e outro 

O Encontro Nacional dos Tra-
balhadores do Itaú, foi realizado no 
dia 5 de agosto e contou com a partic-
ipação de 159 delegados e delegadas. 
As principais pautas são:

Saúde do trabalhador – Os 
principais temas levantados foram 
a luta pela saúde e condições de 
trabalho, vacinação de todas e 
todos as bancárias e bancários e 
pelo real cumprimento dos proto-

O Encontro Nacional dos 
Funcionários do Santander, realiza-
do no dia 3 de agosto, defi niu como 
propostas de atuação a defesa dos 
planos fechados de previdência e 
propostas de atuação fi zeram parte 
da pauta.

“O Santander vem adotan-
do uma postura intransigente, 
com ataques aos direitos e tom-
ada de medidas sem que haja ne-

demia do novo coronavírus. Assim como as demissões, a lucratividade também cresceu. No segundo 
trimestre deste ano, o Bradesco lucrou R$ 6,3 bilhões, aponta balanço divulgado no mesmo dia 3. O 
valor representa um aumento de 63,2% em relação ao mesmo período do ano passado.

Saúde - A pressão por vendas, através das metas abusivas, tem adoecido os funcionários. 
O quadro se agravou com a pandemia. Entre as reivindicações, instalação de protetores de 
acrílico nas mesas utilizadas para atendimento ao público. E mais: regulamentar as metas, 
com foco na venda responsável. O teletrabalho também entrou na pauta. Os delegados e as 
delegadas do encontro nacional debateram a necessidade de negociar com o banco sobre o 
acordo de teletrabalho, assinado em 2020.

Segurança - A discussão sobre segurança está diretamente relacionada à reestru-
turação do Bradesco, que passa pela troca de agências por unidades de negócios, como 
aponta o estudo do Dieese. Estudo sobre a necessidade de portas-giratórias nestes estabe-
lecimentos será encaminhado ao banco.

colos de saúde e segurança negociados com a Fenaban no começo da pandemia.
Também se discutiram medidas para uma possível pressão pela volta dos bancários ao trabalho 

presencial . A categoria que negociar um protocolo único mínimo de procedimento. 
Emprego – Necessidade de abrir negociações sobre as metas e sobre os programas de 

remuneração, que muitas vezes são usados como justifi cativas para as demissões.
Remuneração - Delegados e delegadas mostraram que instabilidade e medo de de-

missões são os resultados da implementação do GERA, programa de remuneração variável 
criado para substituir o Agir. Desde o início da mudança a COE vem tentando negociar essas 
mudanças e deve continuar com as negociações. Pesquisas feitas pelos sindicatos constatou 
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.

GT Saúde – Continuidade e reforço do Grupo de Trabalho (GT) de Saúde do Itaú, que 
teve um trabalho de destaque durante a pandemia.

gociações com a representação dos trabalhadores. A COE vai analisar as propostas apresenta-
das para lutarmos contra isso e sintetizá-las para a mobilização dos trabalhadores na ação contra 
estes desmandos do banco”, disse a coordenadora da COE, Lucimara Malaquias.

Tanto o plano de lutas, quanto os documentos e apresentações feitas durante o encontro 
serão disponibilizadas aos representantes da COE e das entidades sindicais que fazem parte 
do Comando Nacional dos Bancários, que se encarregarão de fazer o repasse para suas bases.

sobre previdência estão entre os destaques, assim como as resoluções sobre a uni-
dade dos empregados na defesa do Banco do Brasil e dos demais bancos e empresas 
públicas, que estão sob ataque do governo Bolsonaro. 

Também foi aprovada a resolução pela mobilização e participação nas ativi-
dades 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 direitos e prejudica o oferecimento de serviços públicos à população 
brasileira. O próximo Dia Nacional de Luta será no dia 18 de agosto.

Ainda no encontro, a privatização dos Correios foi pauta, lembrando que todas 
as empresas públicas estão na mira do governo para serem vendidas. Neste sentido, 
foi aprovada uma moção em defesa da luta contra a privatização dos Correios. 

Saúde e previdência - Aprovação para a realização de seminários sobre saúde 
e previdência para a reflexão sobre a Cassi e os plano de saúde e de previdência 
dos funcionários, uma vez 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 Par-
ticipações Societárias da União).

Santander

Bradesco

Itaú

Banco do Brasil

O 37º Congresso Nacio-
nal dos Empregados da Caixa 
Econômica Federal (Conecef), 
realizado no dia 7 de agosto, 
em formato eletrônico, definiu 
o calendário de atuação especí-
fica da categoria em defesa da 
Caixa Econômica Federal e do 
seu quadro de pessoal.

O encontro reafirmou a 
unidade dos empregados na 

Caixa

defesa do banco público, não apenas da Caixa, mas também dos demais bancos e 
empresas públicas, que estão sob ataque do governo Jair Bolsonaro.

Saúde e a pandemia - Os empregados da Caixa sempre estiveram na linha de 
frente para atender as necessidades da população. Durante a pandemia atenderam 
mais da metade da população pagando não apenas o auxílio emergencial, mas tam-
bém os benefícios sociais. O esforço dos trabalhadores, no entanto, não trouxe melho-
ria. Ao contrário, houve até a tentativa de inviabilizar o plano de saúde dos empre-
gados da caixa.

Moções e resoluções aprovadas - Dentre elas, a resolução em defesa da con-
selheira Rita Serrano e da sua participação ampla no Conselhos Administração da 
Caixa. A perseguição, o assédio, as atitudes de desqualificação e criminalização de 
representantes da categoria não serão aceitas.

Também foi aprovada moção em defesa da saúde dos empregados e das em-
pegadas da Caixa. Uma decisão fatal foi tomada quando, de forma unilateral, a di-
reção da Caixa decidiu encerrar as negociações do GT Saúde Caixa. 

Foi aprovada ainda moção em defesa dos participantes da Funcef. A atual con-
juntura política de privatizações tenta, a todo custo, retirar a representação dos par-
ticipantes das instâncias de poder da Funcef, enfraquecendo a gestão participativa dos 
verdadeiros donos de mais de R$ 80 bilhões de patrimônio do fundo.

Outra aprovação foi da moção em defesa dos Correios na luta contra a privatização. 
Os Correios representam a presença do Estado e dos serviços públicos em todas as 
regiões do país.

Também foi aprovada resolução pela mobilização e participação nas atividades do 
Dia Nacional de Luta e Paralisações contra a PEC 32, no próximo dia 18.

Por fi m, foi aprovada moção de repudio ao presidente da Caixa, Pedro Guimarães, 
e à direção da Caixa. O repúdio é por manter os trabalhadores do estado de São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul sem a garantia plena dos seus direitos por 
adotar o Verocard, Greencard nesse estado.


