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FOLHA BANCÁRIA
 CORONAVÍRUS: NÃO CUMPRIR 

PROTOCOLO DO BRADESCO

 DÁ JUSTA CAUSA

Os dois bancários procuraram o Sindicato e 
estão recebendo a assistência devida, mas o 
Bradesco foi irredutível e comunicou que não 
irá reverter a justa causa. “Por isso alertamos to-

O Sindicato dos Bancários de São Paulo, 
Osasco e Região alerta os trabalhadores do 
Bradesco para que sigam com rigor o protocolo 
de saúde do banco para a pandemia de corona-
vírus, pois caso contrário poderão ser demitidos 
por justa causa. Foi o que ocorreu recentemente 
com dois funcionários: uma bancária que testou 
positivo para Covid-19 e mesmo assim foi ao 
local de trabalho; e um bancário que estava em 
quarentena, pois trabalhava em local com caso 
confirmado, e descumpriu o afastamento ao 
visitar uma agência.

dos os funcionários do Bradesco que fiquem em 
casa quando a orientação do banco for esta. O 
trabalhador que testar positivo, ou mesmo tiver 
suspeita, deve imediatamente comunicar seu 
gestor para que seja providenciado o afasta-
mento”, orienta a diretora do Sindicato e fun-
cionária do Bradesco, Sandra Regina.

Sandra destaca que, além de resultar em 
demissões por justa causa, ir trabalhar doente ou 
com suspeita põe em risco colegas e clientes. 
“Afastar-se, nesses casos, é uma questão de res-
ponsabilidade com os outros”, afirma.

MANTENHA-SE INFORMADO

www.bancariosprudente.org.br



MERCANTIL DO BRASIL

MERCANTIL DO BRASIL FRUSTRA 

TRABALHADORES E REUNIÃO PARA

 TRATAR DAS DEMISSÕES DURANTE 

A PANDEMIA NÃO EVOLUEM

A Comissão de Organização dos Empregados 
(COE) do Mercantil do Brasil vai buscar mecanis-
mos para que o banco negocie com seriedade e res-
peito com a representação dos trabalhadores.

A decisão foi tomada após a reunião na quinta-
feira (25), quando o banco não aceitou a reivindi-
cação dos trabalhadores. Esta foi a quarta nego-
ciação, realizada por videoconferência, para deba-
ter as dezenas de demissões ocorridas no Mercantil 
do Brasil, no mês de junho, em todo o Brasil. O mo-
vimento sindical cobra a direção do banco o fim de 
novos desligamentos durante a pandemia ou pelo 
menos indenizações e condições mais vantajosas 
para os trabalhadores demitidos nesse período.

“Mesmo durante a pandemia, o Mercantil 
demitiu trabalhadores, diminuindo ainda mais o 
quadro de funcionários. Os sindicatos denunciaram 
que esta situação, além de demonstrar descaso com 
os trabalhadores, também aumenta o risco de 
contaminação pela Covid-19, pois prolonga o 
tempo de espera para o atendimento nas agências. O 
posicionamento do banco foi um verdadeiro balde 

O Mercantil do Brasil se mostrou intransigente 
e, além de não apresentar nenhum avanço, ainda 
apresentou uma proposta indecorosa flertando com 
a medida provisória 936, com mecanismos nocivos 
aos trabalhadores, como reduções em jornadas de 
trabalho e salários e também sobre a suspensão do 
contrato de trabalho durante a pandemia.

Para Magaly Fagundes, presidente da Federa-
ção dos Trabalhadores do ramo Financeiro (Fetrafi 
MG), o movimento sindical se esforçou para chegar 
a um acordo para trazer tranquilidade e respeito  aos 
trabalhadores, mas esbarrou na falta de humanidade 
e truculência  do Mercantil do Brasil. “O Banco de-
mitiu os trabalhadores no pior período da nossa his-
tória. Nossa reunião tinha o objetivo de convencer a 
empresa a deixar de agir de forma inconsequente e 
insensível com os trabalhadores, mas o Mercantil, 
infelizmente, não entende dessa forma.

de água fria nos trabalhadores. O Mercantil, além 
de não garantir os empregos durante a pandemia, 
ainda acena com a implantação da MP 936”, 
afirmou Marco Aurélio Alves, coordenador da COE 
do Mercantil do Brasil.

HUMOR
Tentando a reeleição

- Pronto, primeiro problema resolvido, o secre-
tário de saúde não deu à devida atenção que vocês 
merecem, será demitido amanhã mesmo. Qual é o 
segundo problema?

- Aqui não pega sinal de celular.
Uma moradora responde:

- Doutor, nós temos dois problemas grandes aqui 
na nossa vila.

- Eu falei que quero dois médicos aqui todos os 
dias, já a partir de amanhã e Pronto!

O candidato pegou o celular, saiu caminhando e 
falando alto:

Ele desliga o celular e volta pros moradores 
falando:

Um prefeito em campanha para reeleição, chega 
em uma comunidade no interior, perguntando aos 
moradores do que eles precisam. Os moradores se 
aproximam e falam pra ele:

- Não temos médico. Respondeu um morador.
- Qual é o primeiro? Perguntou o candidato.

PIADAS



BANCO DO BRASIL

O coordenador da CEBB, João Fukunaga, 
explica que a conquista de não descomissionamento 
garante o salário das pessoas nesse momento de 
pandemia em que as pessoas estão aflitas. “O 
acirramento da cobrança de metas por parte do 
banco neste período deixou muitas pessoas 
inseguras e preocupadas que somente o pessoal em 
home office e o pessoal de agência está focada no 
atendimento. Então, essa medida foi fundamental 

Abono dos dias 7 a 9 de abril, o desconto de 10% 
do total de horas negativas e o compromisso de não 
descomissionamento por desempenho até o final da 
pandemia estão entre os destaques da proposta que 
deve ser votada em assembleias, realizadas pelos 
sindicatos, por meio eletrônico, para que os fun-
cionários digam se aprovam o acordo.

“A proposta é uma conquista muito importante 
para os trabalhadores, fruto de um árduo processo 
de negociação”, comemorou o coordenador da 
Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco 
do Brasil (CEBB), João Fukunaga.

A assembleia virtual será realizada das 08:00 
horas do dia 01 de julho até às 22:00 horas do dia 
02 de julho de 2020, no site do sindicato 
www.bancariosprudente.org.br

O Comando Nacional dos Bancários e a 
Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco 
do Brasil (CEBB) orientam a aprovação do Acordo, 
Coletivo de Trabalho Emergencial (Pandemia 
Covid-19), negociado em reunião realizada na tarde 
de sexta-feira (26), por videoconferência.

CONTRAF-CUT ORIENTA

 TRABALHADORES DO BANCO DO

 BRASIL A APROVAREM PROPOSTA
para garantir a comissão e o salário das pessoas até, 
pelo menos, o fim do decreto de calamidade 
pública, que vai até 31/12, mas pode ser prorrogado 
e aí prorroga também a nossa garantia de não 
descomissionamento.”

Conquista dos trabalhadores
O acordo deve ser considerado uma conquista 

dos bancários do Banco do Brasil. O processo de 
negociação foi árduo e encontrou percalços. Um 
deles foi a Portaria Conjunta nº 20, de 18 de junho 
de 2020, que alterou o grupo de risco para a conta-
minação pela Covid-19, excluindo as pessoas com 
mais de 60 anos. Desta forma, o banco poderia pro-
mover o retorno ao trabalho dos funcionários deste 
grupo que estejam em home office, mesmo com os 
números crescentes de mortes pela doença no país.

“Devemos nos considerar vitoriosos nesta bata-
lha. Neste tempo de pandemia, a prioridade deve ser 
os cuidados com a saúde e a vida e não a venda de 
produtos para a garantia do lucro”, afirmou a presi-
denta da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), Juvandia 
Moreira, que é uma das coordenadoras do Coman-
do Nacional dos Bancários.

O acordo prevê o desconto de 10% do total de 
horas que o trabalhador terá que compensar, com 
prazo de até 18 meses para compensação; manu-
tenção de um período mínimo de 15 dias férias, im-
possibilitando que o banco zerasse as férias dos 
trabalhadores; banco de horas positivos garantidos 
e pagos de acordo com o Acordo Coletivo de Tra-
balho; manutenção da redução de jornada para os 
funcionários que estão trabalhando, sem redução de 
salários; não descomissionamento por desempenho 
durante todo o período de pandemia.
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CAIXA

O presidente da Caixa Econômica Federal, 
Pedro Guimarães, voltou a reforçar os planos de 
privatização da Caixa. Em entrevista ao jornal 
Estadão, na  terça-feira (23), Guimarães, confirmou 
a venda de setores estratégicos do banco público. 
“Nós podemos e iremos abrir o capital. Temos ainda 
algumas decisões internas para serem tomadas, mas 
o caminho está muito claro: abertura de capital das 
operações de seguros, de cartões, de asset e uma dis-
cussão de loterias que passa por uma outra discus-
são legal”, disse.

Projeto de Lei prevê paralisação das privati-

Na opinião de Takemoto, com a crise econômica 
causada pela Covid-19, a Caixa mostrou, mais uma 
vez, seu papel imprescindível para os brasileiros e 
para a economia do País. Diante da omissão do go-
verno e dos bancos privados, a Caixa assumiu, sozi-
nha, a sua função social e realizou o pagamento do 
auxílio emergencial para mais de 64 milhões de bra-
sileiros. E manteve, de pé, os outros programas que 
ajudam a população a enfrentar a crise”, ressaltou.

Além do pagamento do auxílio emergencial, 
agora a Caixa vai focar na oferta de crédito para as 
micro e pequenas empresas. “É mais uma prova da 
fundamental contribuição da Caixa para fazer a eco-
nomia do País voltar a girar. A Caixa é um banco 
público e não pode deixar de cumprir seu papel e sua 
responsabilidade social, “afirmou Fabiana Uehara 
Proscholdt, secretária da Cultura da Contraf-CUT.

PL 2715/2020

Para Sérgio Takemoto, secretário de Finanças 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e presidente da 
Federação Nacional das Associações do Pessoal da 
Caixa (Fenae), a declaração de Guimarães não é 
uma surpresa e reacende a intenção de privatizar o 
banco público, fundamental para auxiliar a popula-
ção durante a pandemia e para reerguer a economia 
no período pós-crise.

zações até 2022 – Para tentar segurar “o ímpeto do 
Governo de entregar o País” com as privatizações, 
tramita na Câmara dos Deputados o PL 2715/2020, 
que propõe a suspensão das privatizações até 1 ano 
após o fim do estado de calamidade pública. Na prá-
tica, os processos de desestatização e desinvesti-
mentos só poderão ser retomados em 2022.

Para o deputado Enio Verri (PT/PR), um dos 
autores do projeto, além de vender barato por conta 
da desvalorização das empresas diante da pande-
mia, a privatização dos setores anunciados por 
Guimarães também vai prejudicar a população. 
“Privatizar setores essenciais como o de cartões, 
loterias e o de seguros é um equívoco, dentro do 
princípio de reduzir a desigualdade regional e social 
no país. Se a Caixa fica menor ou mais frágil, sua 
capacidade de negociação ficará reduzida. Isso fará 
com que o banco passe a intervir menos na econo-
mia e na vida das pessoas mais pobres”, alerta.

As deputadas Fernanda Melchionna (Psol/RS), 
Joênia Wapichana (Rede/RR) e Perpétua Almeida 
(PCdoB/AC) também são autoras do PL, que 
recebeu 93% de apoio popular. Neste link é possível 
dar sua opinião e votar na enquete da Câmara: 
https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2252846

PRESIDENTE DA CAIXA CONFIRMA 

PRIVATIZAÇÃO  DE ÁREAS 

ESTRATÉGICAS DO BANCO
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