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FOLHA BANCÁRIA

Convocação

“É uma fase muito importante. Pois traz pa-
ra o âmbito nacional os anseios de cada bancária 
e de cada bancário. Por isso, é importante que 
haja uma grande participação e, desta forma, o 
resultado reflita, de maneira mais real possível, 
as reivindicações mais importantes para a cate-
goria”, disse presidenta da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT), Juvandia Moreira, que é 
coordenadora do Comando Nacional dos 
Bancários.

Há quem pense que a Campanha Nacional 
dos Bancários começa apenas com a entrega da 
minuta com a pauta de reivindicações da catego-
ria pelo Comando Nacional dos Bancários para 
a Federação Nacional dos Bancos. Mas, na ver-
dade, ela começa muito antes, com a consulta 
realizada aos bancários, sindicalizados ou não, 
que trabalham nas agências e departamentos 
bancários em todo o país.

Juvandia orienta que todos os sindicatos do 
país mobilizem bancárias e bancários de suas 
bases, mesmo que não sejam filiados, a partici-

Minuta de reivindicações

par da consulta e apontar quais devem ser, em 
sua opinião, as prioridades da campanha nos 
aspectos sociais, de remuneração, de saúde e de 
condições de trabalho.

Para facilitar a participação, foi disponibi-
lizado um sistema de votação eletrônica pela 
internet, que estará disponível até o dia 3 de 
junho. Para responder, os bancários devem 
a c e s s a r  h t t p s : / / c o n s u l t a c n 2 0 2 2 -
bancar ios .vo tabem.com.br / ,  ou  pe lo 
www.bancariosprudente.org.br. 

Logo após ser aprovada em assembleias a 
serem realizadas por sindicatos de bancários de 
todo o país, a minuta será entregue à Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban) para dar início 
à fase de negociações da Campanha Nacional. 
O objetivo é negociar a Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) da categoria e os Acordos Co-
letivos de Trabalho (ACTs) específicos dos ban-
cos públicos, uma vez que a vigência dos mes-
mos se encerra no dia 31 de agosto. A data-base 
da categoria é 1º de setembro.

As respostas da consulta serão compiladas 
e se somarão às resoluções das conferências 
estaduais e regionais, além daquelas definidas 
nos encontros nacionais específicos dos traba-
lhadores de bancos públicos e de bancos priva-
dos, para serem debatidas na Conferência 
Nacional dos Bancários, que será realizada nos 
dias 10 a 12 de junho e terá como principal 
tarefa a definição da pauta de reivindicações da 
categoria.

CONSULTA NACIONAL AJUDA A DEFINIR 

REIVINDICAÇÕES DOS BANCÁRIOS

MANTENHA-SE INFORMADO
www.bancariosprudente.org.br



A Comissão de Organização dos Empregados 
(COE) do Bradesco se reuniu com a direção do ban-
co na terça-feira (17) para debater o retorno ao tra-
balho presencial. No dia 22 de abril, o Ministério da 
Saúde publicou portaria encerrando oficialmente a 
Emergência em Saúde Pública de Importância Na-
cional (Espin) em decorrência da covid-19. Publi-
cada em edição extra do Diário Oficial da União, a 
portaria passa a valer depois de 30 dias para adequa-
ção dos governos federal, estaduais e municipais. 
Um dos principais impactos para os trabalhadores 
deve ser a convocação dos trabalhadores para o re-
torno ao trabalho presencial, inclusive os do grupo 
de risco.

Com isso, a cláusula do Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) de trabalho remoto, que está vincu-
lada à Espin, deixa de existir, e todos os trabalhado-
res devem voltar ao trabalho presencial.

Foi pedido também pela representação dos tra-
balhadores avaliar o grupo de risco grave, a possibi-
lidade de mante-lo em home office. “A equipe de 
saúde irá analisar pontualmente os casos”, foi a res-
posta do Banco.

A COE pediu a prorrogação do prazo de retorno 
presencial dos trabalhadores do grupo de risco, mar-
cado para o dia 23 de maio, para os funcionários se 
organizarem. O banco concordou em prorrogar e o 
retorno se dará no dia 06 de junho 2022.

O banco informou ainda que não haverá mais 
paralisação e fechamento das agências, em caso de 
testagens positivas para a covid-19. Entretanto, a 
limpeza permanece sendo feita com produtos saniti-
zantes. Os trabalhadores com suspeita de contami-
nação pelo coronavírus devem procurar atendimen-

Com o fim da validade da Espin e o cancela-
mento do ACT de trabalho remoto, passa a valer au-
tomaticamente o Acordo de Teletrabalho, aprovado 
em assembleias realizadas pelos sindicatos de todo 
o Brasil, em setembro de 2020. Os funcionários 
elegíveis devem ser convidados pelos seus gestores 
a partir desta segunda-feira (23) para iniciar na nova 
modalidade. Será necessária a anuência do 
Funcionário.

Para a coordenadora nacional da COE 
Bradesco, Magaly Fagundes, esta negociação para 
tratar sobre o retorno do grupo de risco resgata o 
compromisso assumido junto ao coletivo nacional 
de conversar com a representação dos trabalhado-
res com possibilidade de negociar os interesses dos 
funcionários. “Lamentamos o fim da pandemia sem 
nenhuma anuência da ciência e reforçamos a neces-
sidade da manutenção da prevenção e da segurança 
dos funcionários e dos clientes”.

Teletrabalho

to médico e ficar afastado pelo período recomen-
dado.

BRADESCO

COE E BRADESCO NEGOCIAM RETORNO 

AO TRABALHO PRESENCIAL

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

___________________________

Presidente
EDMILSON TREVIZAN

2. Aprovar a Pauta de Reivindicações da categoria financiária que 
inclui desconto a ser feito nos salários dos empregados em razão 
da contratação a ser realizada (contribuição negocial).

1. Autorizar a diretoria do Sindicato a negociar e celebrar Instru-
mentos Coletivos de Trabalho com a Federação Interestadual das 
Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento 
(Fenacrefi) e, frustradas as negociações, defender-se e/ou instau-
rar dissídio coletivo de trabalho, bem como delegar poderes para 
tanto; 

Presidente Prudente SP 24 de maio de 2022.

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários a 
Financiários de Presidente Prudente e Região de inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 55.357.867/0001-90, Registro sindical nº 
162139/60 por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os 
empregados financiários em estabelecimentos bancários e/ou fi-
nanciários, sócios e não sócios, da base territorial deste sindicato, 
para a assembleia geral extraordinária que se realizará de forma 
remota/virtual durante o período das 10:00 horas até às 18:00 
horas do dia 30 de maio de 2022, na forma disposta no site 
www.bancariosprudente.org.br onde estarão disponíveis todas 
as informações necessárias para a deliberação acerca da seguinte 
pauta: 

ASSEMBLÉIA



CRIANÇA

18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adoles-
centes, instituído por lei em 2000. A data faz parte da 
campanha Maio Laranja, destinada a promover a re-
flexão sobre a violência praticada contra os vulnerá-
veis mais novos e a divulgação de meios para se im-
pedir que ela aconteça. Segundo o Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
(MDH), em 2021 foram feitas mais de 18 mil denún-
cias de casos de violência sexual contra crianças e 
adolescentes no Brasil.

A principal orientação de especialistas, para 
identificar se alguma criança ou adolescente próxi-
mo pode estar sendo vítima de abuso, é observar al-
guns sinais de mudança de comportamento apresen-
tados por eles e elas. Entre os mais comuns estão: 
medos; queda no rendimento escolar; comporta-
mento agressivo; impaciência e ansiedade; mudan-
ça de humor; sono perturbado; depressão; automu-
tilação; sentimento de culpa; acessos de raiva; lim-
peza compulsiva, confusão; dificuldade para rela-
cionamentos sociais; brincadeiras, falas e dese-
nhos com teor sexual impróprio para a idade; e até 
tentativas de suicídios.

Denunciar é dever
Ao constatar a existência de abuso, todos têm 

a obrigação de denunciar, para quebrar o ciclo de 
agressão e encaminhar a vítima para apoio espe-
cializado. Todo esse processo pode ser feito por ca-
nais de atendimentos oficiais. O MDH disponibili-
za diversos canais, como o Disque 100 e o App Di-
reitos Humanos. Para informações mais detalhadas, 
o MDH publicou a cartilha com toda a orientação 
para conscientização, prevenção, orientação e 
combate ao abuso contra crianças e adolescentes.

Para o secretário de Políticas Sociais da Con-
federação Nacional do Ramo Financeiro (Contraf-
CUT), Elias Jordão, “crianças são as mais vulnerá-
veis em um ambiente de violência, doméstico ou 
não, por ainda não terem condições de se defender. 
Por isso é de extrema importância que adultos cons-
cientes estejam atentos para protegê-las de todas as 
formas, intervindo diretamente e principalmente 
denunciando todo ato de violência.”

NÃO SÓ! FIQUE   FIQUE SÓCIO!
Sindicalize-se!

para quem luta por você!

diga

SIM

DIA NACIONAL DE COMBATE AO 

ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL 

DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

O CÃO SALTADOR
Dois amigos conversando…

– É que aqui está dizendo que é para cabelos secos, e 
eu já molhei os meus.

– Mas eu já te dei um agorinha mesmo, homem!

-Meu pai quer que eu faça Direito e seja um bom 
Advogado.

– Ô Maria, me traz outro xampu.

Manuel está tomando banho, e grita para Maria:

E Maria lhe entrega o xampu. Logo em seguida, ele 
grita novamente:

– Ô Maria, me traz um xampu.

-Que bom, vai seguir a profissão do velho?
-Não, ele quer que tire ele da cadeia.

      

 TOMANDO BANHO

HUMOR

DOIS AMIGOS
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BANCO DO BRASIL

“A pandemia ainda não acabou. Inclusive 
as notícias são de que os casos vêm aumentando. 
Por isso, não concordamos com o fim do Estado 
de Emergência e, consequentemente, com o re-
torno do grupo de risco ao trabalho presencial. 
Mas, o banco tinha estipulado que o retorno se 
daria já na segunda-feira (23). Por isso, avalia-
mos que esta prorrogação é uma conquista im-
portante para os trabalhadores que ficaram mui-
to tempo trabalhando das suas casas e precisam 
de uma adaptação para esse retorno, principal-
mente os do grupo de risco, que necessitam de 
cuidados especiais”, comemorou o coordenador 
da Comissão de Empresa dos Funcionários do 
Banco do Brasil (CEBB), João Fukunaga.

O retorno ao trabalho presencial foi defini-
do depois do Governo Federal ter decretado o 
fim do Estado de Emergência de Saúde Pública 
de Importância Nacional (Espin). Com isso, 
também se encerra o Acordo Emergencial de 
Covid-19, que autorizou o trabalho em home 
office.

Os 1276 funcionários do Banco do Brasil 
que estão em trabalho remoto emergencial por 
serem autodeclarados do grupo de risco da 
covid-19 de-vem voltar para o trabalho presen-
cial até o dia 6 de junho. O início do processo de 
retorno acontece a partir de segunda-feira (23).

O acordo coletivo emergencial também 
continha o compromisso do BB de não desco-
missionamento por desempenho enquanto 
durar a pandemia. Com o fim da Espin, o movi-
mento sindical pede uma negociação para evitar 
esse movimento em massa. O assunto também 
volta a ser debatido na próxima reunião.

Nesta quinta-feira, o banco apresentou o 
quadro de funcionários que estão com horas ne-
gativas. “A pandemia durou um tempo maior do 
que o imaginável. Com isso, um grupo de traba-
lhadores acumulou um banco de horas negati-
vas muito grande, impossível de ser compensa-
do. Com os dados em mãos, nós vamos debater 
uma proposta para apresentar ao banco na 
próxima reunião”, disse a secretária da Mulher e 
representante da Contraf-CUT nas negociações 
com o Banco do Brasil, Fernanda Lopes.

Descomissionamento

Horas negativas
O acordo coletivo emergencial do Banco 

do Brasil, aprovado pelos funcionários em 
junho de 2020, previa a anistia de 10% do saldo 
total de horas negativas a compensar, com prazo 
de compensação de horas negativas de 18 me-
ses. Caso não fossem pagas, os funcionários te-
riam essas horas descontadas do seu paga-
mento.

FUNCIONÁRIOS DO BB DEVEM VOLTAR 

AO TRABALHO PRESENCIAL ATÉ 6 DE JUNHO

RACHÃO DE FUTEBOL SOCIETY

(QUARTA-FEIRA)

Para bancários,

a partir das 19 horas 

no Campo 1
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