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CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES

Filiado à

Com o objetivo de mapear e monitorar as condições de trabalho dos bancários e bancárias que trabalham em agências, o 
Sindicato promove na primeira quinta-feira de novembro uma plenária virtual. O encontro, marcado para 4 de novem-
bro, a partir das 20h, vai abranger questões ligadas ao dia a dia nos locais de trabalho.

O presidente do Sindicato, Kleytton Morais, esclarece que a proposta da plenária 
visa intensificar os processos de mobilização e participação da categoria com vistas a iden-
tificar novos problemas e orientar a atuação da entidade na busca de soluções às questões 
de sobrecarga de trabalho oriundas da redução do quantitativo de funcionários, decorrente 
dos programas de desligamento dos bancos públicos e das demissões nos privados, das 
metas abusivas, da pressão e do assédio moral, da extrapolação de jornada e do descumpri-
mento das medidas de proteção contra a covid-19.

Os trabalhadores com comorbidades que estão em home office também podem 
participar para compartilhar sua experiência nesta modalidade de trabalho, apresentando 
os problemas.

Participe, inscreva-se no canal do Sindicato no Youtube pelo QR Code ao lado, acio-
ne o sininho e receba o aviso. Mobilize os colegas.

BANCÁRIOS DE AGÊNCIA TÊM PLENÁRIA 
MARCADA PARA 4 DE NOVEMBRO

A DIREÇÃO DO SINDICATO AINDA DESTACA OS CANAIS DE
COMUNICAÇÃO E DENÚNCIA À ENTIDADE DISPONÍVEIS AOS BANCÁRIOS:

• CENTRAL 1 – (61) 9 9965.6882
• CENTRAL 2 – (61) 9 9656.3824
• E-MAIL: centraldeatendimento@bancariosdf.com.br

• ATENDIMENTO 1 – (61) 9 9667.2549
• ATENDIMENTO 2 – (61) 9 9670.7998
• E-MAIL: atendimento@bancariosdf.com.br

• JURÍDICO – (61) 9 9603.2833
• E-MAIL: sejur@bancariosdf.com.br

• SAÚDE – (61) 9 9801.1141
• E-MAIL: saude@bancariosdf.com.br

• PRESIDÊNCIA – (61) 9 9135.6710
• E-MAIL: presidencia@bancariosdf.com.br

• Além disso, o Sindicato disponibiliza atendimento via chat por meio do portal da entidade: bancariosdf.com.br.
Das 9h às 18h, uma equipe de profissionais fica online para dar assistência aos trabalhadores.
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Desde o dia 4 de setembro, o banco 
Santander voltou a abrir suas agên-
cias das 9h às 10h para atendimento 

prioritário e das 10h às 16h para o público em 
geral. Nenhum outro banco retomou o horá-
rio de atendimento pré-pandemia. A medida 
foi tomada sem qualquer tipo de negociação 
com a representação dos trabalhadores.

O Sindicato discorda da medida e aler-

ta que isso prejudicará os funcionários, que 
estarão mais expostos ao vírus da covid-19. 
Menos de um mês após a medida, já ce 
constatam grandes filas nas agências após 
as 14h, quando os demais bancos já estão 
fechados ao público. Isso causa aglomera-
ções e aumenta ainda mais os riscos para 
clientes e funcionários.

Leia mais no portal bancariosdf.com.br.  

Como escolher um dos sete perfis de inves-
timento? Há vantagens em fazer uma mu-
dança de perfil? Qual o melhor momento? 

Qual a opção mais adequada para isso? Esses e 
outros questionamentos sobre o funcionamento 
do Previ Futuro serão esclarecidos pelos dirigen-
tes e conselheiros eleitos no dia 10 de novembro 
em live especial para os associados. 

Conquista dos associados para os funcioná-
rios que entraram no Banco do Brasil a partir de 
24 de dezembro de 1997, o Previ Futuro tem hoje 
82.177 associados, dos quais 79.837 ainda na ati-
va, e uma carteira de investimentos de mais de R$ 
23 bilhões – o que o torna o quinto maior plano 
de benefícios do sistema de previdência comple-
mentar do país. 

Em resposta às reivindicações apre-
sentadas pelo Sindicato, a Poupex 
afirmou que já neste mês de outubro 

aplicará sobre os salários dos empregados 
o mesmo índice de reajuste da Fenaban 
para todos os demais bancários do país. O 
índice será de 10,97%. 

Esse percentual reflete a variação do 
INPC de setembro de 2020 até agosto de 

2021 mais um aumento real de 0,5%, e foi 
fruto do acordo bianual assinado ainda 
em 2020 entre a Contraf-CUT e a Fenaban. 
Assim como tem feito já há muitos anos, a 
Poupex se comprometeu a utilizar o índice 
pactuado com a Federação dos Bancos. O 
Sindicato realizará assembleia para apro-
vação da proposta de acordo. Saiba mais 
em bancariosdf.com.br. 

Condições de trabalho foi o tema da 
reunião de negociação entre a Comis-
são Executiva de Empregados (CEE) 

da Caixa e o banco, ocorrida sexta-feira (22). 
A pauta sugerida pelos representantes dos 
trabalhadores aborda o dia a dia dos empre-
gados. O retorno ao trabalho presencial e o 
protocolo contra a covid-19 também foram 
assuntos do debate.

A reunião foi aberta com uma crítica feita 

pela coordenadora da CEE, Fabiana Uehara, 
que é também secretária-geral do Sindicato. 
“Assuntos tão importantes não podem ser pos-
tergados como a Caixa tem feito. Isso gera in-
satisfação e reforça o sentimento de muitos co-
legas que estão largados à própria sorte, tendo 
que cumprir o que é determinado sem ter todos 
os recursos à disposição para realizar o traba-
lho e estão, ainda por cima, adoecendo”, desta-
cou. Leia na íntegra em bancariosdf.com.br.

CEE CRITICA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PRESSÃO 
SUBMETIDA AOS EMPREGADOS DA CAIXA

DÚVIDAS SOBRE PREVI FUTURO SÃO 
ASSUNTO DE LIVE DIA 10 DE NOVEMBRO

EMPREGADOS DA POUPEX TERÃO AUMENTO REAL

PIONEIRISMO DO SANTANDER PREJUDICA FUNCIONÁRIOS

SETOR BANCÁRIO TEM QUEDA ANUAL DE 6.763 POSTOS DE TRABALHO EM SETEMBRO 
DE 2021, SEGUNDO DADOS DO DIEESE. CONFIRA EM BANCARIOSDF.COM.BR
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