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FOLHA BANCÁRIA

O sindicato, na quinta-feira(22), realizou 
um protesto com faixas e carta aberta à popula-
ção, denunciando as demissões que vem ocor-
rendo na instituição financeira. Edmilson 
Trevizan, presidente do sindicato, ressalta como 
é importante este tipo de protesto para dialogar 
com os bancários, clientes e comércio local.

O Bradesco assumiu o compromisso de que 
não haveria demissões, mas voltou atrás. E além 
disso, ainda anunciou o fechamento de 500 
agências. Estamos protestando contra essa atitu-
de, pois não há motivo para tal. O banco lucrou 
$7,6 bilhões no primeiro semestre de 2020. 

"O ato com personagens acaba chamando a 
atenção para um assunto sério e para as pessoas 
assistirem. Ali aproveitamos para denunciar as 
dispensas ocorridas e que ainda poderão ocorrer 
no Bradesco, e ao mesmo tempo explicar para o 
cliente do banco que ele está enfrentando filas 
extensas por conta da falta de funcionários para 
os atendimentos", diz o presidente.

SINDICATO PROTESTA CONTRA 

DEMISSÕES NO BRADESCO

SINDICATO CONSEGUE REINTEGRAÇÃO 

DE BANCÁRIA DEMITIDA

Silvia Letícia Albertoni  foi admitida em 
14/11/1990, e durante seu contrato de trabalho so-
freu cobrança excessiva de metas de seus superiores 
hierárquicos que resultaram no afastamento de suas 
funções em 14/10/2015 em decorrência de doença 
de ordem psiquiátrica. Contudo, após a cessação 
administrativa de beneficio previdenciário e re-
torno ao trabalho, teve seu contrato rescindido inde-
vidamente pelo Banco em 24/07/2017, ainda em 
tratamento médico das doenças que lhe acometem.

A ação foi julgada procedente reconhecendo a 
nulidade da dispensa e ainda foi concedida tutela 
antecipada para que o Banco proceda a reintegração 
da bancária, com afastamento do trabalho, enquan-
to permanecer sua incapacidade, independente da 
posição do INSS quanto ao benefício previden-
ciário, com a implementação da pensão mensal de-
ferida com sua inclusão em folha a partir de dezem-
bro de 2020.

Em razão de tais fatos ingressou com a Recla-
mação Trabalhista postulando sua reintegração  e 
indenização por danos materiais e morais em razão 
da doença ocupacional.

Após intervenção do Departamento Jurídico do 
Sindicato dos Bancários de Presidente Prudente e 
Região, o Bradesco reintegrou uma bancária com 
LER que havia sido demitida sem justa causa.

Esta decisão cabe recurso.



EMPREGO

“Bancos não perdem nunca. Independente do 
cenário econômico, como os resultados anuais 
demonstram. A economia pode ir mal que os bancos 

Em 2019, os lucros dos bancos bateram 
recordes. O lucro dos cinco maiores bancos do país 
somou R$ 108 bilhões no ano passo, uma alta de 
30%,3% em 12 meses. O Itaú registrou, em 2019, 
um lucro de R$ 28,3 bilhões, o Bradesco, R$ 25,8 
bilhões e o Santander, R$ 14,5 bilhões. São esses 
três bancos que agora batem recordes de demissões. 
Passaram a demitir seus funcionários antes do final 
do primeiro semestre deste ano, semanas depois de 
se comprometerem na mesa de negociações com o 
movimento sindical a não recorrerem à demissão 
durante a pandemia. Desde janeiro, foram mais de 
12 mil demissões.

Este ano, muitas pequenas e médias empresas 
demitiram funcionários diante das dificuldades 
econômicas agravadas pela pandemia que paralisou 
o país a partir de março. Muitas chegaram a fechar 
suas portas. Situação muito diferente do setor 
bancário, que encerrou 2019 com um aumento 
superior a 30% nos lucros e, mesmo assim, recorreu 
às demissões para otimizar seus resultados 
financeiros em 2020. Mesmo com as crises 
econômicas e sanitárias, os bancos demitiram e 
descumpriram um acordo de não dispensar seus 
funcionários durante a pandemia.

‘Não perdem nunca’

No ano da pandemia, os lucros caíram, graças a 
um recurso fiscal dos bancos, que reduz o total dos 
lucros para aumentar o chamado provisionamento. 
O provisionamento é o dinheiro de reserva para se 
proteger em caso de possíveis calotes dos clientes. 
Os lucros dos cinco maiores bancos apresentaram 
queda no 1º semestre deste ano, porém seguiram 
significativamente elevados. O montante chegou a 
R$ 30 bilhões, uma queda média de 32% em relação 
a igual período de 2019, mas que ocorreu em boa 
parte por conta dos reforços nos provisionamentos.

Não por acaso, o slogan da campanha contra as 
demissões realizada pelo movimento sindical 
bancário é “Bancos de verdade cumprem com suas 
responsabilidades”. A campanha é uma forma de se 
contrapor aos bilhões de reais que estão sendo gas-
tos pelos bancos em campanhas publicitárias para 
mostrar uma falsa imagem humana dessas institui-
ções, que, em contrapartida, demitem funcionários 
para aumentarem ainda mais seus lucros.

lucram mais ainda. É importante destacar que os 
bancos vêm de anos seguidos batendo recordes de 
lucros e, mesmo assim, fecharam milhares de pos-
tos de trabalho e continuam demitindo mesmo na 
pandemia”, analisa a economista Vivian Machado, 
do Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Se as crises econômica e sanitária sacudiram de 
alto a baixo a vida da população, negócios com 
portas fechadas e desemprego agravam a situação e 
dificultam uma recuperação econômica. “Nesse 
momento delicado, os bancos poderiam manter e 
até ampliar os empregos, ajudando a amenizar esse 
cenário de desemprego, mas, não o fazem com a 
desculpa de que os lucros caíram e o cenário tende a 
piorar. Entretanto, os lucros caíram por que eles 
utilizaram uma previsão de cenário e reservaram 
provisões extraordinárias e não porque realmente 
os seus resultados pioraram”, afirmou a economista 
do Dieese.

Responsabilidade

BANCOS COMBINAM LUCROS

 COM DEMISSÕES

MANTENHA-SE INFORMADO
www.bancariosprudente.org.br



BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil emitiu um comunicado aos 
seus funcionários, na segunda-feira (19), abrindo a 
possibilidade de retorno ao trabalho presencial da-
queles que se declaram como pertencentes a algum 
grupo de risco para a Covid-19.

O banco adianta que “neste momento, não terão 
o retorno ao trabalho presencial autorizado: funcio-
nários acima de 60 anos, com diabetes de qualquer 
tipo, com obesidade grau 3 (IMC igual ou maior que 
40), portadores de doenças crônicas graves e/ou 
gestantes.”

“Não avaliamos que este é o momento para o 
retorno ao trabalho de pessoas dos grupos de risco. 
Já vimos em outros países e mesmo aqui no Brasil 
que a retomada intempestiva das atividades pode 
provocar uma nova onda de contaminações e mor-
tes”, afirmou o coordenador da Comissão de Em-
presa dos Funcionários do Banco do Brasil (CEBB), 
João Fukunaga.

Em seu comunicado, o banco diz que “consi-
derando a situação de declínio das contaminações 
do novo coronavírus no País, aqueles funcionários 
que se autodeclaram pertencentes ao Grupo de Ris-
co e que, voluntariamente desejarem voltar ao tra-
balho presencial, cuja condição não faça parte do rol 
definido pela Portaria Conjunta nº20, de 
18/06/2020, do Ministério da Economia/Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho e Ministério da 
Saúde, poderão solicitar uma avaliação documental 
para  a  equipe  de  saúde  ocupacional  da 
Gepes/Sesmt.”

O coordenador da CEBB lembrou, ainda, que o 
direito ao afastamento de funcionários que se auto-
declarassem como sendo de algum grupo de risco 

O banco informou, ainda, que o funcionário que 
tiver interesse em retomar o trabalho presencial de-
ve enviar seu pedido, por e-mail, ao departamento 
de Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt) de 
sua jurisdição.

“Conquistamos este direito que pode ter preser-
vado muitas vidas e ele ainda está valendo. Mas se 
algum funcionário que esteja afastado por ter se 
autodeclarado como sendo de algum grupo de risco 
tiver interesse no retorno, esta é uma decisão que 
cabe a ele. Queremos apenas que o banco garanta 
que não haja pressão por parte de gestores para o re-
torno ao trabalho destas pessoas. A decisão precisa 
ser voluntária”, completou ao orientar que se algum 
funcionário se sentir pressionado deve procurar 
pelo seu sindicato e fazer a denúncia do ocorrido.

Procedimentos

O médico do Sesmt analisará o pedido e poderá 
solicitar parecer do médico assistente liberando pa-
ra o trabalho presencial, outros laudos médicos e 
prescrições pertinentes ao caso. Segundo o banco, 
toda a documentação será avaliada utilizando como 
base as recomendações da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e de sociedades médicas de infecto-
logia no Brasil e no Exterior.

“Aquele que desejar pode encaminhar seu pe-
dido ao Sesmt, mas não abrimos mão que o banco 
exija o laudo do médico particular antes de fazer a 
análise. É um procedimento que pode resguardar a 
vida do próprio funcionário, de seus colegas de tra-
balho, clientes e de toda a sociedade”, concluiu 
Fukunaga.

foi uma conquista dos sindicatos no início da pan-
demia no país.

GRUPOS DE RISCO PODERÃO VOLTAR 

AO TRABALHO NO BANCO DO BRASIL

HUMOR
Pai, Pai!

– E consegue reconhecê-los?

– Você viu os ladrões?!
– Vi!

 – Pai, Pai! - grita o filho do fazendeiro. 
– Acabaram de roubar nosso carro!

– Não, mas anotei a placa do carro.
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CAIXA

Está chegando o momento dos empregados 
da Caixa no estado de São Paulo escolherem a 
nova gestão à frente da Associação de Pessoal 
da Caixa Econômica Federal em São Paulo, a 
Apcef/SP, para o triênio 2020/2023. Por sua 
representatividade e atuação na defesa dos direi-
tos dos trabalhadores e da Caixa 100% pública, 

o Sindicato dos Bancários de Presidente 
Prudente e Região apoia a Chapa 1 Nossa Luta, 
atualmente à frente da entidade. A eleição será 
realizada na quarta feira (28 de outubro).

SINDICATO APOIA CHAPA 1 

NOSSA LUTA, 

NA ELEIÇÃO DA APCEF/SP
Composição da Chapa 1 Nossa Luta
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