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“CAIXA
DE PRIVATIZÁVEL A
IMPRESCINDÍVEL”
As filas formadas diariamente em frente às
agências da Caixa Econômica Federal para o pagamento do Auxílio Emergencial têm revelado o drama de milhões de brasileiros, que hoje dependem do
benefício para sobreviver, além disso, têm exposto
as dificuldades de garantir atendimento digno e seguro. O problema da população ganha visibilidade,
mas as enormes dificuldades enfrentadas por bancários e bancárias para enfrentar esse desafio continuam sem a atenção necessária. Ao contrário, apesar do imenso esforço para continuarmos trabalhando e atendendo o público, somos alvos de críticas
infundadas por total desconhecimento da realidade
atual da categoria.
Os funcionários da Caixa têm consciência do
seu papel social e orgulho de fazer parte de um banco público que há mais de 150 anos presta serviços à
população mais necessitada. Não há recusa ou falta
de empenho no atendimento, apesar da recente redução de pessoal: nos últimos cinco anos, 15 mil
funcionários deixaram o banco. Com esse quadro, a
Caixa assume a responsabilidade de acolher as 50
milhões de pessoas habilitadas para receber o Auxílio Emergencial. Outros 26 milhões estão na fila,
aguardando análise. Calcula-se que o número total
de beneficiados possa chegar a 90 milhões de brasileiros. Estes números trazem à tona o quadro de

precarização do mercado de trabalho no país, fruto
dos ataques aos direitos do trabalhador realizados
nos últimos anos através da Reforma Trabalhista e
de outras medidas. Quase metade da população brasileira está à margem do mercado formal de trabalho.
Os bancários têm enfrentado riscos diários,
atendendo a filas inesgotáveis, para que os benefícios cheguem às mãos dos mais necessitados.
Mesmo sem as condições ideais de segurança, os
empregados da Caixa têm se desdobrado para executar a missão que lhes foi confiada. Os Sindicatos
dos Bancários de todo o Brasil e as diversas associações de funcionários da Caixa, preocupados com a
segurança e a saúde dos empregados, têm realizado
incessantes cobranças e negociações para que não
faltem nas agências equipamentos de proteção, como barreiras de acrílico, máscaras e álcool gel. E
garantimos avanços nesse sentido. Temos, ainda,
insistido na necessidade de agendamento do atendimento, no investimento em campanhas informativas, na contratação de empresas para organização
e triagem nas agências, além da incorporação das
demais instituições financeiras no pagamento do
auxílio, sendo que nenhuma dessas reivindicações,
que minimizariam os problemas enfrentados, tenham sido atendidas até o momento. Mesmo diante
de todas as dificuldades, seguimos cumprindo nosso papel.
Nesse contexto o Sindicato Bancários de Presidente Prudente e Região presta justa homenagem aos “heróis” da Caixa. Nesses momentos é
que se entende a importância dos bancos públicos.

BANCO DO BRASIL

CONTRAF-CUT COBRA DO BB ABONO
DE TRÊS DIAS PARA GRUPOS DE RISCOS
A Confederação Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro (Contraf-CUT) enviou ofício ao
Banco do Brasil reiterando a solicitação de manutenção do abono dos dias 7, 8 e 9 de abril para os
funcionários que estavam em casa à disposição do
banco (situação 478) antes de o banco comunicar
que utilizaria mecanismos previstos na Medida Provisória 927/2020 sobre a concessão de férias e a
criação de banco de horas.
No comunicado, enviado aos gestores no dia 7
de abril, sem negociação prévia com a representação sindical e nem com os funcionários, o banco
também revogou a autorização do uso do código
478 para o abono de dias, dando a possibilidade da
utilização de banco de horas, outros abonos de direito dos funcionários, folgas e solicitação de licença
prêmio.
“O banco cometeu um erro na comunicação aos
gestores. As alternativas apresentadas em substituição ao abono pelo código 478 precisam da autorização dos funcionários. Os gestores não poderiam
simplesmente acessar o sistema e fazer a alteração
da situação. Precisariam do consentimento dos funcionários, mas foram levados ao erro pelo banco”,
explicou o coordenador da Comissão de Empresa
dos Funcionários do Banco do Brasil (CEBB), João
Fukunaga. “Tampouco poderiam colocá-los em férias, devido ao prazo mínimo de 48 horas definido
pela MP 927. O próprio sistema bloqueia essa possibilidade. Por isso, insistimos para que o banco
mantenha o abono para estes funcionários pelo
código 478 para estes três dias”, completou.
Entenda o caso
Por causa da pandemia, após reivindicação do
Comando Nacional dos Bancários e atendendo as
recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, o Banco do Brasil, colocou em trabalho remoto (situação 100) funcionários
que fazem parte dos grupos de risco de contágio pelo novo coronavírus, assim como aqueles que coabitam com pessoas pertencentes aos grupos de riscos.
Não sendo possível a realização do trabalho remoto,
os funcionários foram para o isolamento residencial, ficando à disposição do banco (situação 478 –
outros abonos).
No dia 7 de abril, o banco enviou um comuni-

cado aos gestores informando que aplicaria os termos previstos na Medida Provisória 927, permitindo, a partir daquele momento, a comunicação ao
funcionário do acionamento de férias, com antecedência de apenas quarenta e oito horas.
Os funcionários que estavam em isolamento
residencial, enquadrados na situação “478 – outros
abonos” eram os alvos desta determinação. Como o
comunicado oficial foi feito no dia 7 de abril, o prazo de 48 horas para o aviso de férias venceria no dia
9 de abril e o gozo das férias teria início em 10/4,
que foi feriado nacional da Sexta-Feira Santa. Assim, o efetivo gozo das férias começaria no dia
13/4, segunda-feira.
Os gestores foram obrigados a suspender o abono pelo código 478 no próprio dia 7 de abril e, como
os funcionários não podiam voltar ao trabalho por
serem do grupo de risco, ou morarem com pessoas
do grupo de risco, e também não poderiam conceder férias antes de 48 horas de aviso prévio, acabaram substituindo por outras situações de abono de
dia que necessitariam do consentimento dos funcionários.
Ações do movimento
“Não estamos pedindo nada além do que o cumprimento da lei e do que determina nosso acordo
coletivo de trabalho. Os dias 7, 8 e 9 devem ser abonados (situação 478) para todos os funcionários que
estavam em casa à disposição do banco”, explicou o
coordenador da CEBB.
“Já nos reunimos com o banco para tratar do assunto, que nos informou que, até aquele momento
não havia instrução para que fosse concedido o abono dos dias 7, 8 e 9. Agora, mandamos o ofício com
esta reivindicação e esperamos que o banco reconsidere sua posição, que é um flagrante desrespeito
ao que está definido em nosso acordo. Caso, o banco insista neste desrespeito, teremos que analisar
quais medidas serão tomadas”, concluiu o coordenador da CEBB.

ITAÚ UNIBANCO

SAIU ACORDO COM O ITAÚ PARA
TRABALHADORES DO GRUPO DE RISCO

O banco Itaú atendeu a reivindicação do Comando Nacional dos Bancários e da Comissão de
Organização dos Empregados (COE) sobre o prazo
para compensação do banco de horas dos funcionários que estão afastados do local de trabalho sem
realizar o home office, incluindo aqueles que fazem
parte dos grupos de risco, e dos que estão em esquema de rodízio. A compensação será feita em 12
meses, a partir de janeiro de 2021.
“Este era o único ponto que tinha ficado pendente na reunião anterior para que fosse possível a realização do acordo. Mas, a decisão cabe aos funcionários. Os sindicatos realizarão assembleias, com
votação por um sistema eletrônico, para garantir a
segurança e a saúde de todos”, explicou o coorde-

HUMOR
MOMENTO DE SEPARAÇÃO

Em um concurso participaram três mulheres para
ver qual delas tinha maior sensibilidade no paladar.
O apresentador mandou a primeira mulher fechar
os olhos e jogou nela um copo de água. Ela então
disse:
- Água da fonte.
Todos aplaudem, foi a vez da segunda. Ela fechou os olhos e o apresentador jogou um copo de
vinho nela. Ela então disse:
- Vinho.
Todos aplaudem, era a vez da terceira. Então o
apresentador pensou, eu vou sacanear essa moça.
Ela fechou os olhos e o apresentador jogou um copo de café bem quente. Ela gritou e o apresentador
perguntou:
- O que foi? Está quente?
E ela respondeu:
- Não, está sem açúcar!

nador da Comissão de Organização dos Empregados (COE), do Itaú, Jair Alves.
Na primeira reunião de negociação sobre o tema, o Itaú informou que existem atualmente 45 mil
funcionários trabalhando em casa (home office) e 7
mil estão afastados sem atividade de home office.
Isso representa 64% dos 81.691 empregados da
holding, segundo dados do balanço social do banco
de 2019. Além desses, outros 20 mil trabalham em
esquema de rodízio.
Banco de horas
O coordenador da COE do Itaú explicou que todos os dias de março e abril serão abonados. “Somente os dias parados a partir de maio entrarão na
contagem das horas. Com isso, cerca de um mês e
meio não entra na contagem de horas, Além disso, o
banco também aceitou conceder um desconto de
10% sobre o total de horas a serem compensadas. Se
o trabalhador tiver 1.000 horas a compensar, terá
que compensar apenas 900”, informou.
Em caso de demissão sem justa causa, as horas
não compensadas não serão descontadas do valor
que o trabalhador tiver a receber.
Outra conquista, é que as horas trabalhadas aos
sábados, domingos, feriados e horas noturna serão
contadas como horas extras.
A pedido do movimento sindical, os funcionários de seis horas poderão ter 30 minutos de intervalo e não apenas 15. Além da possibilidade de
caixas e gerentes atuarem na Central de Atendimento por 6 horas. Nesses casos, quem é de 8 horas
trabalha só seis e não fica com horas em débito. O
banco fornecerá treinamento e equipamento para o
trabalho em home office.
Também entra no acordo
Os representantes dos trabalhadores também
conseguiram que o banco registre no acordo todos
os compromissos assumidos pelo banco nas mesas
de negociações, tanto na específica quanto na mesa
da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban),
como a não demissão durante todo o período que
perdurar a pandemia causada pelo novo
coronavírus.
O sindicato convoca os funcionários do banco
para assembleia que se realizará no dia 13 de maio
às 18h30.

SANTANDER

BANCÁRIOS DO SANTANDER CONQUISTAM
RENOVAÇÃO DO ACORDO ADITIVO

A Comissão de Organização dos Empregados
(COE) do Santander se reuniu por videoconferência
com o banco na segunda-feira (27) e conquistou a
renovação, por dois anos, da íntegra do acordo aditivo (Acordo Coletivo de Trabalho – CCT) à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria.
Também ficou estabelecida a renovação do acordo
do Programa Próprio de Resultados Santander
(PPRS), reajustado pelo mesmo índice que for
definido na Campanha Nacional dos Bancários.
“Nossas reivindicações partiam da manutenção
dos direitos previstos no atual acordo. Isso nós já
conseguimos, com melhorias no programa de
auxílio à educação. E ainda vamos continuar a
discutir no CRT (Comitê de Relações Trabalhistas)
sobre outras reivindicações, como por exemplo a
isenção de tarifas para funcionários”, explicou o
secretário de Assuntos Socioeconômicos e representante da Confederação Nacional dos Traba-
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lhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) nas
negociações com o banco, Mario Raia.
Cabesp e Banesprev
Também foram renovados os termos de compromisso em que o Santander preserva a manutenção da Caixa Beneficente dos Funcionários do
Banco do Estado de São Paulo (Cabesp) e do Fundo
Banespa de Seguridade Social (Banesprev).
Pandemia
Após a reunião, o banco informou que, a partir
de terça-feira (28), todos os funcionários que trabalham nas dependências dos centros administrativos do Santander deverão, obrigatoriamente,
utilizar máscaras durante todo o dia, como medida
de proteção e manutenção da saúde de toda a
equipe.
O sindicato convoca os funcionários do banco
para assembleia que se realizará no dia 13 de maio
às 18h.
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