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FOLHA BANCÁRIA

O 8 de março é um dia para reflexão a respeito de toda a desigualdade e a 
violência que as mulheres sofrem no Brasil e no mundo. É um momento para combater 
o silenciamento que existe e que normaliza a desigualdade e as violências sofridas 
pelas mulheres, além de ser um momento para repensar atitudes e tentar construir uma 
sociedade sem desigualdade e preconceito de gênero.

DIA INTERNACIONAL
 DA MULHER! PARABÉNS 
A TODAS AS BANCÁRIAS!



O Bradesco apresentou o seu canal de atendi-
mento às mulheres vítimas de violência doméstica e 
seus familiares, com acolhimento psicológico, 
social e financeiro, em reunião realizada na quinta-
feira (25), por videoconferência.

O tema foi um pedido da Comissão Organização 
dos Empregados (COE) do Bradesco por transpa-
rência no cumprimento do acordo incorporado à 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), em setem-
bro de 2020, que garante a criação de um canal em 
todos os bancos, entre outras ações de caráter pre-
ventivo para lidar com a questão.

“As ações apresentadas hoje pelo banco são 
muito importantes, pois mostram claramente o 
compromisso com esta luta que é de todas nós. Ter o 
acolhimento é fundamental para que a mulher ban-
cária sinta-se segura e fortalecida para enfrentar 
essa situação difícil”, afirmou Magaly Fagundes, 
coordenadora da COE Bradesco.

Elaine Cutis, secretária da Mulher da Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores do Ramo Finan-
ceiro (Contraf-CUT), que também participou da 
reunião, enalteceu a importância do banco atender à 
reivindicação do movimento sindical. “Só com esse 
tipo de clareza que conseguiremos discutir melho-
rias em cada uma das ações realizada pelo banco, 

para melhor atender as bancárias vítimas de 
violência.”

Fechamento de agências
Outro tema debatido na reunião, foi o fecha-

mento das agências, anunciadas pelo presidente do 
banco, Octavio de Lazari, há algumas semanas. 
“Reforçamos mais uma vez com a direção do banco 
que o nosso compromisso e a nossa prioridade é a 
garantia dos empregos. Nós vamos sempre lutar 
pelo fim das demissões, principalmente durante a 
pandemia”, esclareceu Magaly.

Teletrabalho
O movimento sindical questionou quando co-

meçará a valer o acordo de teletrabalho, aprovado 
em 2020. O banco esclareceu que o acordo só passa 
a valer depois da pandemia. No momento, as equi-
pes estão em home-office ou em situação de rodízio 
por conta as restrições da pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19), como acertado com o movi-
mento sindical.
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“Toda mulher tem no seu íntimo uma 
magia própria de fazer acontecer, de dar um 
jeito, de dar o peito, dar um colo, de fazer 
bem feito”.

Caroline Salcides



BANCO DO BRASIL

O Comando Nacional dos Bancários se reu-
niu nesta terça-feira (2) com o Banco do Brasil 
para negociar a renovação do Acordo Coletivo 
de Trabalho Emergencial (Pandemia Covid-19), 
que prevê o não descomissionamento por de-
sempenho enquanto durar a pandemia; anistia 
de 10% do saldo total de horas negativas a com-
pensar e prazo de compensação de horas negati-
vas de 18 meses. O acordo em vigência venceria 
no último dia de 2020, mas foi estendido por 
conta da uma liminar do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), que prorrogou o Estado de Pande-
mia. Os funcionários do banco cobraram e o 
Comando negociou com o banco a prorrogação 
do acordo e indica a aprovação nas assembleias 
em todo o país.

“O acordo continua em validade até o final 
da pandemia. Apenas a cláusula com relação ao 
banco de horas precisava ser renovada. Conse-
guimos a prorrogação, que, se aprovado nas 
assembleias, também terá validade até o final da 
pandemia”, explicou a presidenta da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores do Ramo Fi-
nanceiro (Contraf-CUT), Juvandia Moreira, 
que é uma das coordenadoras do Comando 
Nacional dos Bancários.

As assembleias serão realizadas na quarta-
feira da semana que vem (10), das 8h às 20h, de 
forma virtual, na forma disposta no site 
www.bancariosprudente.org.br, para se evitar 
aglomerações devido à pandemia de Covid-19. 
“A renovação do acordo é importante, uma vez 
que o governo não consegue tomar medidas que 

possibilitem a contenção da pandemia e muitos 
funcionários podem ser prejudicados se o 
acordo não for aprovado nas assembleias”, 
afirmou o coordenador da Comissão de 
Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil 
(CEBB), João Fukunaga.

O banco informou que existem 3.500 fun-
cionários com horas a compensar neste acordo. 
Dentre eles, 2.600 têm mais de 200 horas a com-
pensar.

O coordenador da CEBB ressaltou, tam-
bém, a conquista da reafirmação da cláusula que 
proíbe o descomissionamento por desempenho. 
“Isso evita o acirramento na cobrança pelo cum-
primento de metas e garante que não haverá per-
da de renda por descomissionamento pelo não 
cumprimento  das  mesmas” ,  conclu iu 
Fukunaga.

COMANDO INDICA APROVAÇÃO DO ACORDO 

EMERGENCIAL DA COVID-19 COM O BB

 
EDITAL ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 

ESPECÍFICA

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários e Financiários de Presidente Prudente e 
R e g i ã o ,  i n s c r i t o  n o  C N P J / M F  s o b  o  n º 
55.357.867/0001-90, Registro sindical nº 162139/60 
por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os 
empregados bancários, associados ou não, que pres-
tam serviços no Banco do Brasil S/A, na base 
territorial deste sindicato, para participarem da as-
sembleia extraordinária específica que se realizará de 
forma remota/virtual durante o período das 08:00 ho-
ras às 20:00 horas do dia 10 de março de 2021, na 
f o r m a  d i s p o s t a  n o  s i t e 
www.bancariosprudente.org.br onde estarão 
disponíveis todas as informações necessárias para a 
deliberação acerca da aprovação do Acordo Coletivo 
de Trabalho Emergencial (Pandemia COVID-19), com 
vigência de dois anos a contar da data de sua 
assinatura, a ser celebrado com o Banco do Brasil 
S/A.

Presidente Prudente SP, 04 de março de 2021.
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EDMILSON TREVIZAN

Presidente
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A Covid-19, doença provocada pelo novo 
coronavírus, pode ser considerada doença ocu-
pacional, decidiram ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) na quarta-feira (29), ao 
analisar a Medida Provisória (MP) nº 927 – edi-
tada por Jair Bolsonaro.

Os ministros julgaram como ilegal o artigo 29 
da medida, que estabelecia que os casos de con-
taminação pelo novo coronavírus não seriam 
“considerados ocupacionais, exceto mediante 
comprovação do nexo causal”.

Por unanimidade, o STF reiterou, de forma 
liminar, que a pandemia expõe diariamente tra-
balhadores da saúde e de outros serviços essen-
ciais, como de supermercados, farmácias, além 
de motoboys, ao risco de contaminação.

Na decisão liminar, os ministros também sus-
penderam o artigo 31 da norma que limitava a 
atuação dos auditores-fiscais do Trabalho. Por 
outro lado, a Suprema Corte manteve os demais 
artigos da MP 927 que alteram e suspendem 
direitos trabalhistas – como férias e banco de 
horas – durante o período de calamidade pública 
decretado por causa da pandemia.

A MP 927, editada sob o pretexto de garantir 

os empregos durante a pandemia do novo coro-
navírus, dispõe sobre uma série de medidas tra-
balhistas que poderão ser adotadas pelos empre-
gadores, muito além da redução dos salários e 
jornadas e suspensão dos contratos de trabalho, 
os itens mais conhecidos da medida.

A medida prevê que empregado e emprega-
dor poderão celebrar acordo individual escrito, 
a fim de garantir a permanência do vínculo em-
pregatício, que terá preponderância sobre os de-
mais instrumentos normativos, legais e nego-
ciais, respeitados os limites estabelecidos na 
Constituição Federal.

Além disso, permite, para enfrentamento dos 
efeitos econômicos decorrentes do estado de 
calamidade pública, a adoção pelos emprega-
dores, dentre outras, as seguintes medidas: o 
teletrabalho; a antecipação de férias indivi-
duais; a concessão de férias coletivas; o apro-
veitamento e a antecipação de feriados; o banco 
de horas; a suspensão de exigências administra-
tivas em segurança e saúde no trabalho; o dire-
cionamento do trabalhador para qualificação 
(com suspensão do contrato de trabalho pelo 
prazo de até quatro meses); e o diferimento do 
recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS.

A MP permite também a prorrogação de 
acordos e convenções coletivos vencidos ou 
vincendos, no prazo de cento e oitenta dias, con-
tado da data de entrada em vigor da Medida 
Provisória. Estabelece que Auditores Fiscais do 
Trabalho do Ministério da Economia atuarão de 
maneira orientadora.

Por fim, a decisão do STF facilita o reco-
nhecimento do direito ao retirar a necessidade 
de provar o nexo causal, mas não permite o seu 
reconhecimento de forma automática.

STF RECONHECE COVID-19

 COMO ACIDENTE DE TRABALHO
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