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CAMPANHA SALARIAL 2020

- Reivindicação de reajuste 
d e  i n f l a çã o  m a i s  5 %  d e 
aumento real nos salários e 
todas as cláusulas econômicas.

- Home office: Inclusão de 
uma cláusula para regular o 
trabalho home office, que não 
pode ser imposto pelo banco, 
os custos do teletrabalho e os 

esquipamentos deverão ser 
arcados pelos empregadores 
e não deverá haver perda de 
direitos, com excessão do 
vale-transporte, que deverá 
ser fornecido de acordo com 
os dias de atividade presencial. 

- Metas abusivas: Inclusão 
na minuta de uma proposta 

A ANBIMA l iberou as 
provas de 23/07 até 16/08, 
somente para alunos que 
tinham pago as inscrições em 
março. 

A  p a r t i r  d e  1 7 / 0 8  a 
ANBIMA estará l iberado 
p a ra  i n s c r i ç õ e s  n o va s . 
Porém, o sindicato pede a 
atenção dos alunos quanto às 
restrições das cidades devido 

Provas da ANBIMA
ao Covid, pois alguns polos 
podem não estar liberados. É o 
caso, por exemplo da cidade de 
Sorocaba, onde um aluno teve 
problemas para se inscrever.

CPA 10
Os alunos do curso do CPA 

10 que tiveram suas aulas 
interrompidas em razão da 

pandemia, receberam o curso 
on-line liberado pelo professor 
Hygor e pelo sindicato, num 

prazo de 60 dias para que 
possam estudar e se preparar 
para as provas.

para  que  se ja  fe i ta  uma 
atualização da cláusula que 
trata sobre a estabelecimento 
e a cobrança as metas pelos 
bancos.

- Outros eixos: A campanha 
t e rá  c o m o  p r i o r i d a d e  a 
manutenção dos empregos 
e dos direitos, a defesa dos 

bancos públicos e o reajuste 
do  va lor  da  Part i c ipação 
nos Lucros e/ou Resultados 
(PLR) pelo mesmo índice da 
campanha.

-  Demais  c láusulas:  As 
demais cláusulas hoje presentes 
na CCT foram mantidas na 
minuta de reivindicações.

Veja o que foi aprovado
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Editorial
Campanha salarial 2020. 

O que vai acontecer?
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Ninguém sabe, mas a única 
certeza que temos é que será 
dura! Acabamos de passar por 
uma assembleia virtual, onde a 
votação nas pautas apresentadas 
em nossa pesquisa feita com todos 
os bancários do Brasil refletiu nos 
encontros regionais/estaduais e 
que culminaram com o arrebanhar 
de informações que abasteceram 
o Encontro Nacional para a Cam-
panha Salarial 2020.

Muitos são os desconfortos, 
dentre eles as MPs editadas as 
pressas e votadas com a mesma 
rapidez, todas elas em prejuízo 
dos trabalhadores e não fosse um 
punhado de políticos que temos 
engajados com o bem estar dos 
trabalhadores, a coisa poderia ser 
muito pior. Uma destas medidas 
tentava retirar da categoria ban-
cária o pagamento da PLR e dos 
auxílios alimentação/refeição, esta 
ultima com a logica do “Home 
Office” onde o bancário poderia 
comer na sua própria casa. Lem-
brando a todos que estamos em 
meio a uma pandemia que já 
ceifaram mais de 80.000 vidas 
brasileiras, que temos um acordo 
de não demissão neste período, 
mas elas estão acontecendo, que 
nossas discussões sobre os EPIs 
foram bem sucedidas e mantemos 
nosso canal de conversação aber-
to com a Fenaban, mas existem 
reclamações de colegas que estão 
na linha de frente e pedem que o 
sindicato atue por eles e não só 
pelo grupo de risco.

As dificuldades tem se apre-
sentado diariamente em nossa 
categoria, como a questão do BB 
e da CAIXA estarem chamando 
de volta ao trabalho presencial 
os bancários que coabitam com 
pessoas do grupo de risco e enten-
demos que esse não é o momento 
de colocarem esta atitude em 
pratica, sob o risco de expandir a 
contaminação pelo Covid19, agora 

entre nossos entes queridos, nos-
so maior tesouro! Continuamos 
conversando e lutando contra esta 
decisão.

Mas tem um assunto que não 
posso deixar de comentar neste 
espaço, que é a preocupação de 
alguns em “qual será a data de 
pagamento da minha PLR”? Esta-
mos lutando contra um grupo de 
atitudes patronais que desejam 
diminuir custos a qualquer manei-
ra, mantendo salários e jornada 
de trabalho com a habilidade ad-
quirida em anos de negociações e 
percebemos que para “alguns” o 
importante é o individual!

A grande maioria dos bancá-
rios que atuam no País hoje são 
jovens que desconhecem a luta de 
classe, que ignoram a importância 
da categoria bancária no cenário 
nacional e por isso acatam as 
orientações recebidas do distan-
ciamento social, do individualismo 
e não falamos dos encontros em 
bares e baladas noturnas, falamos 
do compromisso social e da defesa 
das nossas conquistas trabalhistas.

Vamos deixar a preocupação 
do quando vamos receber e focar 
no que iremos receber, porque 
essa é a prioridade agora e quanto 
mais distante dos colegas de traba-
lho e do sindicato de sua categoria, 
pior será para o futuro de todos 
nós. Ninguém sobrevive sozinho!

Bradesco cancela o café 
fornecido há décadas!

Era tradicional e desde sem-
pre o Bradesco fornecia uma 
verba que era para ser usada com 
o lanche para os funcionários no 
intervalo de jornada, principal-
mente dos colegas de 6 horas.

Porém, o banco cortou essa 
verba, alegando que o corte foi 
motivado por uma série de con-
sultas aos colegas de trabalho 
(o sindicato não soube dessa 
consulta) onde o comentário era 
de que o lanche não era bom, 
não contemplava as necessida-
des na alimentação, que muitos 
disseram que não consumiam os 
mesmos e preferem trazer sua 
alimentação de casa.

Somado a isso também, o 
banco alega que os funcionários 
possuem os tíquetes que servem 
para a alimentação e que a partir 
de agosto, será fornecido somen-
te o café e quem quiser comer 
algo terá que trazer de casa.

“Lembramos aqui, que aler-

tamos os colegas dos bancos, 
que primeiro uma instituição 
financeira lança a idéia e depois 
os demais o seguem e neste con-
texto, o Santander não fornece 
mais os copos descartáveis, para 
evitar desperdício e quem quiser 
tem que trazer o seu copo ou 
“squeeze” de casa, para beber 
água. Recentemente, o BMB 
tentou impedir os funcionários 
de frequentarem a cozinha para 
o lanche e assim vamos seguindo, 
com apertos e arrochos sobre o 
quadro de funcionários na tenta-
tiva de obter lucro com o que já 
era pouco”, comenta Julio César 
Machado, presidente do Sindi-
cato dos Bancários de Sorocaba 
e Região.
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Direção do BB sofre 
derrota na Previ com 

vitória da chapa 1

A direção do Banco do Brasil 
foi derrotada na disputa por vagas 
em uma diretoria e em quatro 
conselhos da Previ, o fundo de 
pensão dos empregados do BB. 
Com 58,14% dos votos, foi eleita 
a chapa 1, justamente a que faz 
mais oposição ao atual comando 
do BB.

Normalmente, a direção do 
Banco do Brasil não se envolve 
diretamente na briga por cargos 
na Previ. Mas, indiretamente, 
emite sinais sobre para qual 
lado está pendendo. Diante 
da rejeição dos funcionários 
da instituição pela gestão de 
Rubem Novaes, que renunciou 
à presidência do BB, o resultado 
não poderia ser diferente.

Veja os nome dos eleitos e os 
respectivas cargos:

Conselho Deliberativo Titular: 

Ernesto Shuji Izumi Suplente: 
Fábio Santana Santos Ledo. 
Titular: Carlos Alberto Guimarães 
de Sousa. Suplente: Odali Dias 
Cardoso

Conselho Fiscal Titular: José 
Eduardo Rodrigues Marinho 
Suplente: Rene Nunes dos Santos. 
Diretor de Seguridade: Wagner 
de Sousa Nascimento. Conselho 
Consultivo do Plano de Benefícios 
1 Titular: Miriam Cleusa Fochi. 
Suplente: Rita de Cássia de Oliveira 
Mota. Conselho Consultivo do 
Plano de Benefícios PREVI Futuro 
Titular: Maria Cristina Vieira dos 
Santos. Suplente: Tânia Dalmau 
Leyva.Confira o placar da votação: 
Chapa 1: 64.886 votos, 68,14%; 
Chapa 2: 30.948 votos, 27,73%; 
Brancos: 5.978 votos, 5,39%; 
Nulos: 9.787 votos, 8,77%; Total 
de votantes: 111.585.

A plenária final do 31º Congresso 
Nacional dos Funcionários do Banco 
do Brasil (CNFBB) ratificou a mesa 
única como principal instância de 
negociações dos trabalhadores 
da estatal, como mecanismo 
de unidade de toda a categoria 
bancária. O Congresso incluiu na 
programação debates norteados 
pela defesa dos bancos públicos. 

Também foram tema das 
discussões o microcrédito para 
agricultura familiar, a instituição 
do teletrabalho e os ataques 

BB: Quem coabita 
não deve ficar no 
autoatendimento!

Em conversa com o Super 
Regional de Campinas Senhor 
Luciano, os funcionários que co-
abitam (aqueles que moram com 
parentes que tem algum problema 
de saúde ou idosos) e que foram 
chamados pelo Banco do Brasil 
para retornarem as atividades a 
partir de segunda-feira (27), não 
devem, de maneira nenhuma, es-
tar disponibilizados para trabalhar 
no autoatendimento das agências 
ou onde houver acúmulo de pes-
soas, sendo recomendado que 
trabalhem em locais distantes da 
concentração de pessoas (clientes 
e funcionários).

A orientação também inclui o 
uso dos EPIs e se for necessário, 
o funcionário poderá solicitar a 
instalação de divisórias acrílicas 

nas mesas. 
“Em tempo, 
queremos 
informar a 
todos, que 
o Sindicato 
dos Bancários de Sorocaba e Re-
gião, deu entrada em peça pro-
cessual pedindo o cancelamento 
do retorno destes colegas à ativa, 
para resguardar a saúde e o bem 
estar de seus entes queridos e 
aguardamos o seu julgamento. Os 
mesmos procedimentos já foram 
julgados para Campinas e Piracica-
ba. Também estamos solicitando a 
testagem dos demais colegas que 
continuam na ativa, em meio à 
pandemia”, explica Julio César Ma-
chado, presidente do Sindicato dos 
Bancários de Sorocaba e Região.

31º Congresso Nacional 
dos Funcionários do 
Banco do Brasil (CNFBB)

SINDICALIZE-SE JÁ!
Sendo sindicalizado, 

você só tem a ganhar. 
Informe-se sobre 

do sistema financeiro nacional 
neoliberal e do governo federal às 
empresas públicas.

“Vivemos um momento 
difícil de nossa história, com o 
governo querendo privatizar tudo 
que é público. Nesse momento 
é fundamental a presença dos 
sindicatos, para fortalecer a luta 
dos funcionários do BB para a 
manutenção do banco público”, diz 
Julio César Machado, presidente 
do Sindicato dos Bancários de 
Sorocaba e Região.

os benefícios da 
sindicalização e preencha 
sua ficha pelo nosso site: 

www.bancariosorocaba.
org.br, na aba “contato”, 
no canto direito superior 

da tela. 
Ou informe-se pelo 

telefone 3229.2990.
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Itaú de São Roque fecha pela segunda vez 
por conta da pandemia de Covid-19

A agência do Itaú em São 
Roque amanheceu fechada para 
atendimento presencial no dia 28 
de julho. Um aviso foi colocado 
na porta do estabelecimento 
informando que o local está 
fechado e incentivando as 
pessoas a procurarem a agência 
de Mairinque, na rua av. Gaspar 
Ricardo Junior, nº 316, caso 
precisem de atendimento. 
Somente os caixas eletrônicos 
da agência permaneceram 

funcionando. O motivo é o 
Covid-19.

Essa é a segunda vez, somente 
no mês de julho, que a agência 
fecha em razão da pandemia de 
Covid-19. A primeira vez foi dia 
16 de julho

Funcionários que trabalham 
no banco informaram que foi 
confirmado um caso do vírus 
numa funcionária da agência 
e o local passou por uma 
higienização ainda no mesmo dia do fechamento. Após o 

incidente, a agência voltou à 
normalidade e a funcionária foi 
afastada. 

Se informe através de 
nossos canais eletrônicos!

Acesse nosso site www.
bancariosorocaba.org.br e 
encontre  muitas  not íc ias 
importantes  para o  meio 
bancário. 

No site também é 
possível acompanhar 
a  e v o l u ç ã o  d a 
Campanha Salarial 
2020 e ver as minutas. 

Nosso facebook 
“ S i n d i c a t o  d o s 
Bancários de Sorocaba 
e Região” também 

é um importante meio de 
informação. Acesse e fique por 
dentro!
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Caixa retoma as 
atividades presenciais

Os empregados da Caixa 
Econômica Federal começam a 
retomar as atividades presenciais 
no dia 20 de julho. O trabalho 
remoto ficou restrito apenas 
àqueles pertencentes ao grupo 
de risco.

Com a retomada, o Sindicato 
dos Bancários de Sorocaba 
e Região alerta os empregados 
sobre a necessidade do uso dos 
EPIs (equipamentos de proteção 
individual), do distanciamento 
preventivo de 2 metros entre as 
áreas de trabalho; uso de álcool 
gel 70%; entre outras formas de 

prevenção do Covid-19.
“O momento é de atenção 

redobrada, pois o trabalho 
presencial aumenta muito as 
chances de contágio pelo vírus, 
já que o funcionário se expõe ao 
contato com outras pessoas. Sendo 
assim, todo cuidado é necessário, 
observando as formas de prevenção 
e higiene”, diz Julio César Machado, 
presidente do Sindicato dos 
Bancários de Sorocaba e Região. Representantes do SMetal 

se reuniram com a Prefeita de 
Sorocaba Jaqueline Coutinho, 
dia 28/07, para reivindicar a 
participação da entidade em 
espaços públicos, criados para 
debater ações de proteção ao 
emprego, saúde e renda, sobretudo 
durante a pandemia do Covid-19.

A reunião, que ocorreu no 
Paço Municipal, foi intermediada 
pelo vereador Francisco França 
(PT),  que também esteve 
presente no encontro. Além de 
reiterar o interesse do Sindicato 
em partic ipar de espaços 
públicos, como o recém-criado 
Conselho Municipal do Trabalho, 
Emprego e Renda (Comter), o 
presidente do SMetal falou sobre 
a importância da efetivação de 
políticas de desenvolvimento 
industrial em todas as instâncias.

O Sindicato dos Bancários de 
Sorocaba e Região parabeniza o 

O Congresso Nacional dos 
Empregados da Caixa Econômica 
Federal (Conecef),  definiu 
pautas em defesa da vida, da 
democracia, das empresas 
públicas, dos bancos públicos e 
da Caixa 100% pública.

A s  d i s c u s s õ e s  f o r a m 
fundamentais para a Minuta 
de Reivindicações. O principal 

36º CONECEF define 
pauta de reivindicações

fórum de debates e deliberações 
dos trabalhadores da Caixa 
debateu a defesa da Vida, da 
Democracia, das Empresas 
Públicas, dos Bancos Públicos 
e da Caixa 100% Pública. O 
evento discutiu ainda Saúde 
e Condições de Trabalho dos 
empregados, Saúde Caixa e 
Funcef.
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U m a  re u n i ã o  e n t re  a 
Comissão de Organização dos 
Empregados (COE) do Santander 
com os representantes do banco, 
no dia 28/07 tratou sobre banco 
de horas negativas, aditivo sobre 
compartilhamento de dados 
pessoais dos funcionários e 
mudanças nos procedimentos 
de testagem para Covid-19. Os 
representantes dos funcionários 
fizeram algumas reivindicações 
e o banco ficou de analisar e dar 
a resposta durante a próxima 
reunião, no dia 31/07.

O mov imento  s ind ica l 
orienta os trabalhadores a não 
assinarem tal aditivo até que 
as negociações sobre o assunto 
sejam concluídas. 

Protocolos da Covid-19
O Santander promoveu uma 

nova alteração nos protocolos 
para testagem e retorno ao 
trabalho de funcionários com 
suspeita de Covid-19, ou que 
tiveram contato com eles. O 
banco realizou parceria com 
algumas redes de farmácias 
e fará o teste rápido (eco 
teste) nos funcionários com 
suspeita de infecção pelo novo 
coronavírus e naqueles tiveram 
contato com eles. Caso seja 
confirmada a contaminação pelo 
novo coronavírus, o funcionário 

será afastado e todos serão 
monitorados por 14 dias para 
verificar se há o surgimento 
de sintomas de Covid-19. O 
funcionário que testar positivo 
fará uma retestagem pelo 
método de biologia molecular 
(teste RT-PCR) para confirmar, ou 
não, o resultado. 

A preocupação do movimento 
sindical é com a possibilidade de 
os trabalhadores que tiverem 
resultado negativo pela testagem 
rápida retornar ao trabalho e 
poder contaminar seus colegas, 
uma vez que este tipo de teste 
tem grande probabil idade 
(cerca de 30%) de dar resultado 
errado (falso negativo, ou 
falso positivo). O banco disse 
manterá canal permanente 
de debate sobre esse tema e 
poderá rever os procedimentos 
caso, em conversações com os 
trabalhadores, se verifique algum 
equívoco nos mesmos.

Novos assuntos
Além dos pontos que já 

estavam na pauta de negociações, 
o banco disse que quer tratar 
nas próximas reuniões sobre o 
teletrabalho e a Participação dos 
Lucros e Resultados. 

Bradesco testa 
funcionários para Covid-19

O Bradesco promoveu 
a  testagem de todos os 
funcionários do banco, para 
o vírus Covid-19. A iniciativa, 
que aconteceu dia 24 de julho, 
em Sorocaba, é espontânea 

Representantes do SMetal 
se reuniram com a Prefeita de 
Sorocaba Jaqueline Coutinho, 
dia 28/07, para reivindicar a 
participação da entidade em 
espaços públicos, criados para 
debater ações de proteção ao 
emprego, saúde e renda, sobretudo 
durante a pandemia do Covid-19.

A reunião, que ocorreu no 
Paço Municipal, foi intermediada 
pelo vereador Francisco França 
(PT),  que também esteve 
presente no encontro. Além de 
reiterar o interesse do Sindicato 
em partic ipar de espaços 
públicos, como o recém-criado 
Conselho Municipal do Trabalho, 
Emprego e Renda (Comter), o 
presidente do SMetal falou sobre 
a importância da efetivação de 
políticas de desenvolvimento 
industrial em todas as instâncias.

O Sindicato dos Bancários de 
Sorocaba e Região parabeniza o 

fórum de debates e deliberações 
dos trabalhadores da Caixa 
debateu a defesa da Vida, da 
Democracia, das Empresas 
Públicas, dos Bancos Públicos 
e da Caixa 100% Pública. O 
evento discutiu ainda Saúde 
e Condições de Trabalho dos 
empregados, Saúde Caixa e 
Funcef.

Movimento sindical debate 
retomada da indústria e 
proteção ao emprego

SMetal pela iniciativa e agradece 
o trabalho do vereador Francisco 
França, por sua preocupação 
com o trabalhador de um modo 
geral. “Gostaríamos de alertar 
os bancários para que percebam 
que a categoria bancária é muito 
forte, pois sua negociação 
salarial é nacional, ao invés de 
ser local ou regional, como é 
o caso de outras categorias. 
Isso é  um grande mérito 
nosso, pois garante que tudo 
o que um bancário no norte 
conseguir, por exemplo, vai 
ser igual para todos os outros 
estados. Por isso precisamos 
valorizar nossa negociação, 
pois não poupamos esforços 
para continuar mantendo e 
conquistando tudo o que os 
bancários tem direito”, diz Julio 
César Machado, presidente 
do Sindicato dos Bancários de 
Sorocaba e Região.

Negociações com 
Santander continuam

do banco e deveria ser seguida 
pelos demais bancos. A testagem 
atingiu, aproximadamente, 300 
funcionários e está sendo feita 
em nível nacional.

“Os funcionários alegaram 

ter gostado muito 
do atendimento do 
Instituto Fleury, mas 
comentaram que o 
banco poderia ter 
feito isso antes”, 
comenta Julio César 
Machado, presidente 
do Sindicato dos 
Bancários de Sorocaba 
e Região.

D u r a n t e  a 
t e s t a g e m ,  u m 
f u n c i o n a r i o  d a 
agência Carlos de Campos 
testou positivo, mas a agência 

já foi descontaminada  e todos 
os funcionários foram afastados.
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Encontros Nacionais  do Itaú, Bradesco e Santander 
defidem pautas de reivindicações específicas

Na terça-feira (14/07), os 
funcionários do Itaú, Bradesco 
e Santander participaram dos 
Encontros Nacionais por banco, 
por meio de videoconferência, 
p ara  d ef i n i r  a  p a u ta  d e 
reivindicações específicas em 
cada empresa. Veja o que foi 
discutido.

     ITAÚ
Saúde e Condições de 

Trabalho durante e no pós-
pandemia de coronavírus; 
Empregos e Remuneração, 
foram os eixos debatidos. O 
evento, que reuniu virtualmente 
95 delegados de todo o país, 
integra o calendário organizativo 
para a Campanha Nacional 
2020.

No eixo Emprego; saúde 
e  co n d i çõ e s  t ra b a l h o ;  e 
remuneração, os participantes 
destacaram a valorização da 
vida e da saúde dos empregados 
durante a pandemia bem como 
a garantia de emprego e como 
será o retorno aos postos de 
trabalho com o máximo de 
segurança para os trabalhadores 
no pós-pandemia.

No eixo de Remuneração, 
ficou definido que continuarão 
os debates em relação ao 
novo formato dos agentes de 
negócios e será reivindicado 
que todos os caixas tenham 
a mesma oportunidade de 
fazer a certificação CPA 10, sem 
nenhuma interferência.

Também será reivindicado 

que seja renovado o acordo de 
PCR e bolsa de estudo por dois 
anos. E em relação ao AGIR, 
que já vem sendo discutido 
com o banco e não teve avanços 
por conta da pandemia, será 
reivindicado que o Itaú reveja 
o modelo de pontuação e que 
o bancário passe a receber 
proporcionalmente pelo que foi 
produzido para que contemple 
to d o s  o s  t ra b a l h a d o re s , 
pr incipalmente durante a 
pandemia. A pauta específica 
será entregue ao banco após 
a finalização da Campanha 
Nacional 2020.

  SANTANDER
O Encontro teve o seguinte 

tema: “Comunicação e Rede”. 
Cabe esclarecer que o Aditivo à 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) foi renovado em maio 
último, com vigência de dois 
anos (2020/2021). As demissões 
em massa e as metas abusivas, 

negadas pelo banco espanhol, 
foram amplamente debatidas. 
O Encontro decidiu manter a 
Campanha Nacional contra as 
duas práticas disseminadas 
pelo Santander, com outdoors, 
veiculação de anúncios em 
rádios, folhetos, projeções de 
filmetes em prédios, divulgação 
de hashtag nas redes sociais 
e contatos com autoridades 
regionais. O Encontro aprovou 
também moção contra as 
demissões em massa e metas 
abusivas, encaminhada à 22ª 
Conferência Nacional  dos 
Bancários,  que aconteceu 
dias 17 e 18 de julho, por 
videoconferência.

BRADESCO
O Encontro Nacional dos 

Funcionários do Banco Bradesco, 
realizado por videoconferência, 
também debateu pontos gerais 
da campanha,  que foram 

apresentados na Conferência 
Nacional dos Bancários. Os 
debates giraram em torno 
da garantia da mesa única 
de negociação, garantia do 
emprego, defesa da Convenção 
Coletiva de trabalho (CCT), 
defesa das empresas públicas, 
teletrabalho e Fora Bolsonaro.

Antes do debate sobre 
os pontos das pautas,  os 
p a r t i c i p a nte s  d o  e ve nto 
assistiram duas palestras. 
Uma analisou o balanço do 
banco do primeiro trimestre 
de 2020, na comparação com 
o ano passado; e a outra 
falou sobre a transformação 
da organização sindical diante 
dos impactos causados pelos 
avanços tecnológicos no mundo 
do trabalho. Abordou ainda 
os avanços da tecnologia que 
foram agilizados pela pandemia 
causada pelo novo coronavírus 
(Covid-19).

Bradesco deve fechar mais de 400 agências este ano
O presidente do Bradesco, 

Octávio de Lazari, afirmou que o 
ajuste na estrutura física do banco 
vai continuar de forma intensa 
em 2020 e 2021, mais focado no 
redimensionamento do número 

de agências do que no quadro de 
funcionários.

De acordo com o executivo, 
o fechamento de agências 
deve se intensificar no segundo 
semestre deste ano, em meio 

ao planejamento dos modelos 
de atendimento da instituição 
financeira.

Foram 414 fechamentos nos 
últimos 12 meses. “A gente deve 
fechar mais de 400 ou transformar 

em unidades de negócios neste 
ano”, afirmou Lazari. “Em redução 
de quadro de funcionários, não 
temos planos. Tem um turnover 
natural, mas o compromisso de 
não demitir”.
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