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Nunca antes os bancos públicos 
estiveram tão na mira da privat-
ização. Banco do Brasil, Caixa e Ban-
risul sofrem os piores ataques de sua 
história, com a implantação de pro-
cessos sucessivos de “reestruturação”.

No Banco do Brasil, as medidas 
reduzem a remuneração dos fun-
cionários, extinguem cargos e criam 
outros, alterando o plano de carreira e 
podem trazer prejuízos também para 
a Participação nos Lucros e /ou Re-
sultados (PLR). Na Caixa, a reestru-
turação prevê descomissionamentos 
sumários e a transferência arbitrária 
de empregados.

Em ambos os casos, o objetivo é 

Bancos públicos: reestruturar para privatizar

reduzir a importância das instituições 
e prepará-las para a privatização fi-
nal. "A reforma administrativa ain-
da tramita no Congresso Nacional, 
mas o governo está antecipando as 
medidas de reestruturação nos ban-
cos e demais empresas públicas. O 
estabelecimento de novas regras de 
contratação, demissão e alterações 
nas carreiras profissionais, além de 
limitar os gastos com a saúde dos tra-
balhadores, por exemplo, são medidas 
da reforma ainda em discussão, mas 
que estão sendo implementadas”, ex-
plicou o coordenador da Comissão de 
Empresa dos Funcionários do Banco 
do Brasil (CEBB), João Fukunaga. 

Intransigência
Tanto a CEBB, quanto a 

Comissão Executiva dos Empregados 
da Caixa (CEE), se reuniram com as 
direções dos respectivos bancos para 
buscar informações sobre as medidas, 
definidas sem que as representações 
dos trabalhadores fossem previa-
mente informadas, assim como para 
buscar prazo para que as medidas 
fossem debatidas com os bancários. 
Mas, ambos os bancos se negaram a 
conceder prazo para o debate.

Banrisul
Em 2020 o processo de desmonte 

do banco gaúcho iniciou ainda em ja-
neiro, com o anúncio do fechamento de 
nove agências do Banrisul, oito delas 
em Porto Alegre e uma em Caxias do 
Sul. Esta política de reestruturação 

do banco através do fechamento de 
agências iniciou em 2017 com a re-
dução do número de unidades fora do 
RS. A tática é diminuir postos de tra-
balho e enxugara máquina, adequan-
do a empresa para agradar o merca-
do, preparando, assim, a privatização 
da instituição.

PEC 280
É bom lembrar que está em tra-

mitação na Assembleia Legislati-
va (AL), desde setembro de 2019, a 
Proposta de Emenda Constitucional 
nº 280, a PEC 280/2019 que propõe 
retirar a obrigatoriedade do plebiscito 
para o processo de venda do Banrisul, 
Procergs e Corsan. A proposta deve 
entrar na pauta legislativa nas próxi-
mas semanas, pois o governador Edu-
ardo Leite (PSDB) já pediu pressa aos 
seus aliados políticos na AL.

Os bancários já definiram ações para os dias 10 de março, 
quando serão realizadas reuniões com os bancários em seus lo-
cais de trabalho, e para o dia 18 de março, dia em que estão sendo 
chamados atos em defesa dos bancos e demais empresas públicas.

O diretora do sindicato e funcionária do Banrisul, Vaine An-
driguete, lembra que é fundamental a mobilização e a partici-
pação dos bancários nestas manifestações para mostrar a força 
dos trabalhadores. “Não dá para esperar inerte o desmonte 
das estruturas bancárias para fins de privatização. Precisamos 
mostrar para as direções dos bancos e para os governos federal e 
estadual que não aceitaremos que nos enfiem goela abaixo estas 
reestruturações”, ressalta Vaine.

Calendário de luta unificado

O lucro das cinco maiores 
instituições financeiras do país 
- Banco do Brasil, Caixa, Brad-
esco, Itaú Unibanco e Santand-
er - teve alta de 30,3% em 2019 
em comparação com 2018. No 
ano passado o rendimento dos 
bancos chegou ao total de R$ 
108,019 milhões frente a R$ 
82,902 milhões do ano anterior.

O Itaú foi o que teve o lu-
cro nominal mais robusto: R$ 
28,4 bilhões. Mas foi da Caixa 
o maior aumento percentual: 
103,4%, onde estão contabiliza-
dos a venda de ativos do banco.

Apesar do lucro, em 2019, 
os bancos fecharam 898 agên-
cias e demitiram 12.483 fun-
cionários. O argumento, de 
acordo com os bancos, é a 
adaptação ao mercado digital, 
com investimentos pesados no 

Lucro dos bancos aumenta e número de bancários diminui
atendimento por meio 
do mobile banking. 

Valorização da 
categoria

O coordenador da 
Secretaria de Organi-
zação e Política Sindi-
cal do Sindicato dos 
Bancários de Caxias 
do Sul e Região, Nelso 
Bebber, sublinha que 
não houve uma modi-
ficação substancial na 
economia do país que 
justifique estes gan-
hos. 

Para ele, “os bancos 
esquecem que a grande 
responsabilidade por 
este lucro significativo 
cabe a seus funcionári-
os, que se veem obriga-

dos a baterem metas abusivas e, 
em contrapartida, não são valo-
rizados. Os banqueiros seguem 
fechando agências e extinguindo 
postos de trabalho”.

 “Mesmo com altos inves-
timentos na informatização 
bancária, o que se vê nas agên-
cias são funcionários sobrecarre-
gados, pois faltam trabalhadores 
para o atendimento ao público”, 
destaca Nelso Bebber. 

De acordo com o sindicalis-
ta, este quadro – falta de fun-
cionários e cobranças diárias 
pelo cumprimento de metas – 
gera muito estresse e angústia, 
levando ao adoecimento. “Em 
termos proporcionais, somos a 
categoria que mais adoece por 
conta do trabalho”, observa 
Bebber. 
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O aplicativo permite o contato direto e rápido com o 
sindicato. Através dele você poderá 

solicitar informações, denúncias, 
preencher sua ficha de filiação, fazer 

consultas e buscar informações gerais sobre 
as sedes e campanhas salariais. 

O app do sindicato e o da carteira de sócio estão disponíveis para 
download na sua play store  ou app store e você não precisa pagar nada 

para tê-lo no seu celular. Busque por BANCAX e baixe no seu celular

Baixe o app do sindicato e a carteirinha de sócio

O Sindicato dos Bancários de Cax-
ias do Sul e Região abre inscrições 
para interessados em participar dos 
cursos CPA10 e CPA20. As inscrições 
poderão ser feitas até o dia 13 de 
março na secretaria da entidade 
pelo e-mail bancax@bancax.org.br  
ou através do telefone 54 3223.2166.

As aulas serão realizadas em par-
ceria com a Unisinos, com uma car-
ga horária de 32 horas, divididas em 
quatro dias. Os encontros na sede 
social do Sindicato durante dois 
meses, em sábados alternados com 
8 horas de duração.

 O investimento máximo para 
os interessados será de R$ 780,00, 
que poderão ser pagos em até cin-
co parcelas. 

A realização do curso está condi-
cionada participação de no mínimo 
20 pessoas.

Programa dos Cursos
O Programa CPA 10 contempla 10 
módulos com os seguintes conteú-

dos: Sistema financeiro nacional e 
participante do mercado; Compli-
ance, ética, autor regulação e análise 
do perfil do investidor; Noções de 
economia e finanças; Conceitos de 
investimento; análise e risco; In-
strumentos de renda física e renda 
variável; Fundos de investimentos; 
e Previdência complementar aberta. 

O programa CPA 20 traz prati-
camente os mesmos temas, ou seja: 
Sistema financeiro nacional e par-
ticipante do mercado; Compliance, 
ética, autor regulação e análise do 
perfil do investidor; Noções de 
economia e finanças; Instrumentos 
de renda física, renda variáveis e 
derivados; Fundos de investimen-
tos; e Previdência complementar 
aberta; e Mensuração de risco e 
gestão de performances.

Sobre a Ministrante 
As aulas serão ministradas por 
Emanuelle Nava Smaniotto, mestre 
em Economia pela Universidade 

do Vale do Rio dos Sinos (Unisi-
nos) e atualmente cursa doutorado 
em Economia Aplicada pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS). (Possui MBA 
em Controladoria e Finanças pela 

Unisinos), com extensão na Uni-
versidad de Sevilla e graduação em 
Administração pela Faculdade da 
Serra Gaúcha (FSG). Atualmente é 
professora auxiliar da Unisinos e já 
foi bancária. 

Sindicato oferece curso presencial de CPA10 e CPA20

O Sindicato dos Bancários 
de Caxias do Sul e Região está 
oferecendo a seus associados e 
dependentes, uma série de cur-
sos na modalidade de Ensino à 
Distância, para a formação e ca-
pacitação em diversas áreas, to-
dos com certificado.

A ação é resultado de uma 
parceria firmada entre a 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Fi-
nanceiro (Contraf-CUT) e o 
Instituto Fenae de Responsabi-
lidade Social.

As inscrições e as aulas são 
gratuitas. Cada associado pode 
participar de até dois cursos si-
multaneamente. Os interessados 
devem se dirigir diretamente ao 
sindicato, na Rua Borges de Me-
deiros, 676, Caxias do Sul, ou in-
screverem-se através e-mail ban-
cax@bancax.org.br, fornecendo 
o nome completo, CPF e e-mail 
e os cursos desejados. 

A chave de acesso aos cursos 
será enviada pela Fenae para o 
e-mail cadastrado.

Sindicato oferece cursos gratuitos na 
modalidade Ensino à Distância

•	 Bancos	Públicos	no	Brasil
•	 CA	600
•	 CEA
•	 CPA	10
•	 CPA	20
•	 FBB	200
•	 FBB150
•	 Matemática	Financeira	com	o	

uso	da	HP12C	na	prática
•	 Investimento	Inteligente
•	 MasterMind:	“Desenvolvendo	

uma	mente	poderosa”
•	 Como	falar	bem	em	público
•	 Oratória
•	 Escrita	Criativa
•	 Espanhol	Básico
•	 Inglês	Básico
•	 Introdução	ao	Mundo	dos	

Vinhos
•	 Cerveja
•	 Cozinha	Básica.
•	 Cozinha	Criativa
•	 Sobremesas	para	Confeitaria	

Básica

Cursos disponíveis Já estão abertas as inscrições para delegados sindicais no 
Banco do Brasil, Banrisul e Caixa. O mandato será de 1 ano. 

Para participar, os interessados devem entregar o for-
mulário (pode ser solicitado pelo e-mail bancax@bancax.org.
br) preenchido, até o dia 17 de março, na sede do Sindicato, 
na Rua Borges de Medeiros, 676, Caxias do Sul. O docu-
mento também pode ser digitalizado e enviado para o e-mail 
fornecido acima.

As eleições ocorrem entre 24 e 27 de março, nas respecti-
vas unidades ou agências. O Sindicato passará nas agências 
para colher os votos.

A posse será realizada no dia 1º de abril de 2021. 

O que é o delegado sindical
Os delegados sindicais são agentes importantíssimos na 

luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho 
e pela manutenção de direitos. Elas fazem a intermediação 
entre as relações no ambiente de trabalho e o cumprimento 
da legislação, sobretudo da Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT).

Com o advento da reforma Trabalhista, que passou a valer 
em novembro de 2017, o papel do delegado sindical ficou ain-
da mais importante, uma vez que as convenções coletivas e 
os acordos coletivos específicos por bancos ganharam força 
de lei.

Abertas as inscrições para Delegados Sindicais da 
Caixa, BB e Banrisul


