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SINDICATO SOLICITA VACINAÇÃO
JÁ PARA A CATEGORIA BANCÁRIA
O Sindicato dos Bancários
enviou ofício à Prefeitura de
Presidente Prudente para inclusão dos bancários como
prioridade na vacinação contra
a covid-19 (solicitaremos para
todas as cidades da nossa base
territorial). Paralelamente, o
movimento sindical bancário,
por meio da Contraf-CUT, enviou ofício ao Ministério da
Saúde, solicitando a inclusão
da categoria no Plano Nacional
de Imunização contra o coronavírus.
“O serviço bancário é considerado essencial em todos os
decretos federais, estaduais ou
municipais que impõem limites ao funcionamento de estabelecimentos e serviços e à circulação de pessoas na pandemia. Ou seja, os bancos continuam abertos e os bancários
continuam atendendo clientes
e usuários em geral. Portanto, é
essencial que os bancários, assim como todos os trabalhadores na linha de frente dos serviços essenciais, sejam considerados prioridade no plano de
imunização contra a covid 19”,
destaca o presidente do Sindicato, Edmilson Trevizan.
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CAIXA

DEPOIS DE COBRANÇA DOS EMPREGADOS,
CAIXA AMPLIA PROJETO REMOTO

Depois da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e a
Comissão Executiva dos Empregados (CEE) cobrarem a ampliação do Projeto Remoto, a Caixa Econômica Federal autorizou, na sexta-feira (19), o
teletrabalho até o dia 30 de junho.
Fabiana Uehara Proscholdt, coordenadora da
CEE/Caixa e secretária da Cultura da Contraf-CUT,
lembrou que o anúncio atende a uma reivindicação
da categoria, feita na mesa de negociação permanente com o banco público na terça-feira (16) e na
reunião de negociação entre o Comando Nacional
dos Bancários e a Federação Nacional dos Bancos,
na semana passada. “Estamos vivendo a pior fase da
pandemia no Brasil, o país enfrenta o maior colapso
sanitário de sua história, já superou a média de 2 mil
mortes diárias por Covid-19 nesta semana, nós precisamos proteger os empregados. Por isso, quanto
mais pessoas puderem ficar em casa, melhor”, disse
a dirigente da Contraf-CUT.
Os empregados do grupo de risco e de prevenção Ampliada da Caixa devem permanecer remo-

HUMOR
O CÃO SALTADOR
Que raça de cachorro pula mais alto que um
prédio?
Qualquer uma, porque prédio não pula.
NA DELEGACIA

– Seu delegado, estou muito preocupada.
Meu marido saiu hoje à tarde para comprar
arroz e ainda não voltou. O que eu faço?
– Sei lá, faz macarrão.

tamente. Já os demais empregados, cabe a cada
Vice-Presidência/Diretoria de vinculação definir o
percentual a ser direcionado ao Projeto Remoto
Excepcional, observada a especificidade das atividades realizadas pelas unidades vinculadas,
assim como a prestação de serviços essenciais à sociedade.
Para Fabiana, falta ainda uma centralidade nesta
tomada de decisão. “É errado cada vice-presidência
definir um percentual de colegas em home office.
Nós entendemos que deve haver uma centralidade
na empresa, com a mesma orientação para todos.
Quantos mais colegas puderem ficar em casa, é melhor não só para os empregados, como também para
a sociedade como um todo.”
A CEE/Caixa reitera ainda outras reivindicações feitas em mesa de negociação permanente, como o compartilhamento com a Comissão dos comunicados enviados aos empregados por meios internos; o reforço no cumprimento dos protocolos de
saúde e segurança contra a Covid-19; e a retoma do
rodízio nas agências. “O rodízio entre os empregados precisa começar já, independente do pagamento do auxílio emergencial. Todos estão exaustos e
merecem descanso”, finalizou Fabiana.

EDITAL
EDITAL DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
ESPECÍFICA
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de Presidente Prudente e Região,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 55.357.867/000190, Registro sindical nº 162139/60 por seu
presidente abaixo assinado, convoca a todos os
trabalhadores bancários, sócios e não sócios, da
base territorial deste sindicato, que prestam
serviços para o BANCO ITAÚ/UNIBANCO S/A
para a Assembleia Extraordinária Específica ref.
Renovação da CCV (Comissão de Conciliação
Voluntária), convocada para se realizar no dia 25
de março de 2021, na forma presencial.
Presidente Prudente SP, 22 de março de 2021.
_____________________________
EDMILSON TREVIZAN
Presidente

CORONAVÍRUS

PANDEMIA PIORA E FENABAN CONTINUA
NEGANDO SUSPENDER DEMISSÕES E
REDUZIR METAS
Em mais uma mesa de negociação para discutir
medidas diante do avanço da pandemia de
coronavírus no país, na terça-feira 16, a Fenaban
(federação dos bancos) novamente deixou sem
respostas as principais reivindicações do Sindicato
no sentido de proteger a categoria bancária. A
Fenaban não se comprometeu em suspender as
demissões, por exemplo, medida que aceitou tomar
em 2020, logo no início da pandemia.
“Reforçamos que queremos a suspensão das
demissões e diminuição das metas. Mas os bancos
não se comprometeram com essas reivindicações
que são importantíssimas para garantir a tranquilidade da categoria bancária nesse momento de crise sanitária sem precedentes e de crise financeira”,
relata a presidenta do Sindicato dos Bancários de
São Paulo, Osasco e Região, Ivone Silva, uma das
coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários, que representa a categoria nas mesas de negociação com a Fenaban. Ela acrescenta que a
Fenaban chegou a afirmar que as demissões nos
bancos eram pequenas, mas dados dos próprios
balanços dos bancos mostram que eles extinguiram
82 mil postos de trabalho desde 2013.
Na última mesa com a Fenaban, na quinta-feira
11, o Sindicato também cobrou a diminuição do horário de atendimento ao público nas agências e a
suspensão das visitas a clientes. Mas essas reivindicações ficaram novamente sem respostas na reunião desta terça. “Alguns bancos, como o Itaú, se
comprometeram em suspender as visitas, mas a
Fenaban não sinalizou isso. Vamos insistir nesse
ponto. É inadmissível que as visitas externas ocorram neste momento gravíssimo da pandemia”, critica Ivone.
Caixa
Na terça-feira 16, também houve negociação
entre a CEE Caixa (Comissão Executiva dos Empregados da Caixa) e a direção do banco para discutir medidas na pandemia. Os representantes dos trabalhadores cobraram medidas mais rígidas no protocolo de segurança contra a covid, e a Caixa sinalizou que algumas delas serão implantadas, como a
instalação de protetores de acrílico nas agências e a
contratação de vigilantes externos e recepcionistas
para o período de pagamento do auxílio emergen-

cial. Os trabalhadores e o banco também deram
continuidade às negociações para um acordo de
teletrabalho (home office). Mas ficaram pendentes
vários pontos importantes da pauta dos empregados, que deverão ser retomados em uma próxima
reunião, que deverá ocorrer em breve.
Itaú
Houve também respostas do Itaú às reivindicações dos funcionários. O banco concordou em
reforçar a limpeza das agências após fechamento da
sexta ou antes da abertura de segunda; concordou
ainda com a garantia de pontos no GERA (que substituiu o Agir) nos dias de agência fechada por covid;
e em limitar visitas externas na pandemia. Ainda
estão em avaliação a questão da redução no horário
de atendimento ao público das agências do Itaú.

CONVÊNIO
LABORATÓRIO MASTELLINI

TESTE RÁPIDO SWOAB - R$ 150,00
30% NOS EXAMES CLÍNICOS
PATOLÓGICOS/LABORATORIAIS
Desconto válido para bancários
sindicalizados e seus dependentes mediante
apresentação da carteirinha do sindicato.

BANCO DO BRASIL

FUNCIONÁRIOS COBRAM
NEGOCIAÇÃO SOBRE LIMACA E
COPARTICIPAÇÃO NA CASSI

A Confederação Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e demais
entidades de representação dos funcionários da
ativa e aposentados do Banco do Brasil
(AAFBB, ANABB e FAABB) se reúnem no
próximo dia 25 de março com a diretoria da
Caixa de Assistência dos Funcionários (Cassi)
para debater sobre a redução dos valores de
coparticipação e a revisão da Lista de Materiais
e Medicamentos Abonáveis da Cassi (Limaca).
Para as entidades de representação dos trabalhadores este é um debate prioritário, uma vez
que já cobraram várias vezes da Cassi sobre estes assuntos. Inclusive na posse do novo diretor,
neste ano, foi enviado um ofício cobrando que o
diretor Flesch cumpra com o que se comprometeu em sua campanha eleitoral: reduzir a coparticipação.
A realização das reuniões com as entidades
representativas de funcionários da ativa e aposentados do BB é um compromisso assumido
desde a negociação da proposta de sustentabilidade da Cassi. Também é uma oportunidade
para o acompanhamento da evolução financeira
da Cassi e para o esclarecimento de dúvidas dos
associados sobre temas como coparticipação,
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assistência farmacêutica, atenção integral à
saúde e a situação dos funcionários dos bancos
incorporados.
As entidades de representação dos funcionários esperam que o debate seja realizado
com seriedade, uma vez que, tanto a não revisão
da Limaca, quanto a não redução dos valores de
coparticipação, afetam muito os associados da
Cassi, que estão entre os representados das
entidades. Além disso, lembram que a coparticipação é um ponto que onera apenas os associados e isenta o banco.
Coparticipação
Na última reunião, os representantes dos funcionários questionaram o fato da diretoria da
Cassi não ter se manifestado objetivamente sobre a coparticipação e cobraram uma definição
sobre o compromisso, assumido em Mesa de
Negociação, para a retomada dos índices de
coparticipação aos patamares de 2018.
Após a cobrança, a diretoria da Cassi se comprometeu em fazer um levantamento de dados
sobre a coparticipação, que será apresentado na
reunião do dia 25.
Assistência farmacêutica
As entidades também aguardam posicionamento sobre a revisão da Limaca, já que muitas
patologias severas e recorrentes foram excluídas do programa e a lista de materiais e medicamentos abonáveis teve redução da ordem de
70%.
A decisão de reduzir o fornecimento de
medicamentos aconteceu no início de 2020,
logo após as negociações com as entidades
sobre a proposta de sustentabilidade.
A Cassi se comprometeu a apresentar uma
proposta de revisão da Limaca até maio.
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