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FOLHA BANCÁRIA

O funcionário foi admitido pelo banco 
em 07/11/1990, tendo adquirido doenças or-
topédicas decorrentes das atividades desen-
volvidas ao longo do contrato de trabalho. 
Após alguns afastamentos previdenciários e 
processo de reabilitação, houve o retorno ao 
trabalho, porém, sem que o Banco tenha de-
monstrado qualquer cuidado com a preven-
ção ou adotado medidas para evitar o agra-
vamento da doença do funcionário.

O Sindicato dos Bancários de Presi-
dente Prudente e Região conseguiu reinte-
grar um bancário do Banco Bradesco que 
havia sido demitido em 07/06/2021, mesmo 
sendo portador de doença ocupacional.

Diante da ilegalidade da dispensa, em 
processo judicial acompanhado pelo Depar-
tamento Jurídico do próprio Sindicato, foi 
formulado o pedido de tutela de urgência, e, 
estando comprovado que à época da dispen-
sa se encontrava inapto para o trabalho, a 
Justiça determinou sua reintegração.

A reintegração de mais este trabalhador 
reforça a importância da assessoria oferecida 
pela entidade na defesa dos direitos dos 
empregados de bancos, incluindo o suporte 
jurídico aos associados.

SINDICATO REINTEGRA 

MAIS UM FUNCIONÁRIO 

DO BRADESCO

MANTENHA-SE INFORMADO

www.bancariosprudente.org.br



Nos últimos dias, a covid-19 voltou a ser a prin-
cipal causa de síndrome respiratória aguda grave 
(SRAG) no país. O número de casos e de interna-
ções por sua causa tem aumentado em todas as re-
giões, conforme o Boletim InfoGripe da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), sobre as SRAGs, do dia 
26. Até o momento, a covid-19 já matou mais de 666 
mil brasileiros.

Segundo a Fiocruz, a tendência de alta é obser-
vada desde a semana de 24 a 30 de abril, um período 
longo que indica nova onda da pandemia. A insti-
tuição alerta que os dados mostram também que a 
contaminação deve continuar subindo, e por isso to-
dos devem acentuar os cuidados para evitar a trans-
missão do coronavírus, antes mesmo que as auto-
ridades editem decretos mudando as regras de pre-
venção.

Por conta desse quadro, vários municípios vol-
taram a recomendar o uso de máscara em locais 
fechados, como escolas, comércio e locais de traba-
lho. Para o secretário de Saúde do Trabalhador da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ra-
mo Financeiro (Contraf-CUT), Mauro Salles, “as 
bancárias e bancários devem ficar atentos e cumprir 
todos os protocolos orientados por especialistas, 
pois em seu trabalho estão sempre em contato com 
grande número de pessoas”. Mauro lembra que 

- Mantenha-se em dia com a vacina. Até o mo-
mento, todos adultos devem ter tomado a primeira 
dose de reforço.

- Evite aglomerações.

- Mantenha distância de outras pessoas de pelo 
menos 1 metro.

- Prefira locais abertos e ventilados. Abra uma 
janela se estiver em local fechado.

Conheça e siga as principais orientações da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) para se defen-
der do coronavírus:

“essa é a melhor forma de proteger a si mesmo, a 
própria família e a sociedade como um todo”.

- Use máscara, especialmente em locais fecha-
dos. Troque o equipamento sempre que ele ficar 
úmido.

- Limpe as mãos com frequência, com sabão e 
água ou álcool em gel.

- Evite tocar superfícies de locais públicos.

- Mantenha-se informado sobre a situação em 
sua localidade.

- Fique em casa se você sentir indisposição.
- Limpe superfícies com frequência.

- Cubra o nariz e a boca com o braço dobrado ou 
um lenço ao tossir ou espirrar.

- Procure atendimento médico se tiver febre, 
tosse e dificuldade para respirar. Se possível, ligue 
antes para a unidade de saúde e peça orientações 
antecipadas.

COVID 19

CASOS DE COVID-19 VOLTAM A SUBIR 

E GERAM PREOCUPAÇÃO
Trabalhador bancário deve se proteger, pois em seu dia a dia está muito exposto à contaminação

NÃO SÓ! FIQUE   FIQUE SÓCIO!
Sindicalize-se!

para quem luta por você!

diga

SIM

Respirem fundo: vou trocar o fusível.

Um eletricista vai até a UTI de um hospital, olha 
para os pacientes ligados a diversos tipos de 
aparelhos e diz-lhes:

      

 O ELETRICISTA

HUMOR



BANCO DO BRASIL

Protocolos da covid-19

“Passamos por um longo período de insegu-
rança sanitária que refletiu diretamente na saúde  
dos trabalhadores. Felizmente conseguimos evitar 
muitas mortes de funcionárias e funcionários devi-
do ao acordo de trabalho remoto emergencial (acor-
do Covid). Por outro lado, o percentual de 10% ne-
gociado não será o bastante, devido ao longo tempo 
passado em situação de Espin. O certo é abonar todo 
o período, considerando os grandes prejuízos que a 
pandemia trouxe a todas e todos”, avalia Zezé Furta-
do, secretária de Mulheres do Sindicato e represen-
tante dos bancários de Brasília na Comissão de 
Empresa.

Com o aumento de casos positivos da covid-19 
em todo o Brasil, os representantes dos funcionários 

O Banco do Brasil ainda não apresentou o qua-
dro atualizado da quantidade de horas negativas que 
os bancários têm de fazer a compensação até mea-
dos de 2023. Porém, é sabido que há muita quantida-
de ainda de horas a serem compensadas. Na regra 
atual, alguns trabalhadores demorariam mais de cin-
co anos para compensar, se fizessem uma hora por 
dia, todos os dias. “Essa situação foi mal projetada 
pela empresa nas negociações sobre compensação 
de horas com o movimento sindical. Por isso, ainda 
temos muito a negociar em busca de uma solução 
que não cause prejuízos aos funcionários”, criticou 
Getúlio Maciel, representante da Federação dos 
Bancários da CUT do Estado de São Paulo (Fetec-
CUT/SP) na Comissão de Empresa dos Funcioná-
rios do BB.

Banco de horas negativas, protocolos da 
covid-19 e descomissionamento foram os três pon-
tos da pauta da reunião entre a Comissão de Empre-
sa dos Funcionários do Banco do Brasil (CEBB) e a 
direção do banco, na manhã de  quinta-feira (26).

O movimento sindical cobrou ainda uma 
explicação pelo grande número de novos bancários 
do BB que não permaneceram após o período pro-
batório, ainda mais que a empresa precisa aumentar 
seu quadro de funcionários.

Descomissionamento
O banco informou que as análises de casos pa-

ra descomissionamento começou na segunda-feira 
(23) e garantiu que não haverá nenhum movimento 
de perda de comissão em massa, mas pontuou a ne-
cessidade de tratar casos muito específicos em que 
o descomissionamento seria iminente.

Luciana Bagno, representante da Federação 
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Minas 
Gerais (Fetrafi-MG) na da CEBB, lembrou que a 
redução no quadro de funcionários do BB seria 
muito prejudicial a todos, já que o número de traba-
lhadores é insuficiente para atendimento das de-
mandas. “Nosso ACT covid-19 garantiu uma maior 
proteção ao quadro funcional no período de vigên-
cia da Espin (Estado de Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Nacional). Mas, é grande nos-
sa preocupação com os descomissionamentos que 
possam ocorrer agora, ainda mais se considerarmos 
o momento difícil porque passaram e ainda passam 
os funcionários em função da pandemia. Acompa-
nharemos de perto e atentos aos eventuais abusos 
que possam ocorrer por parte do banco”.

O banco também se comprometeu em endere-
çar para a mesa de negociações com a Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban) a preocupação le-
vantada pelos representantes acerca dos grupos de 
risco, tendo em vista um aumento crescente nos ca-
sos de covid-19 em todo o país. Tais questões tam-
bém serão levadas para conhecimento e análise das 
equipes de saúde do BB. Enquanto isso, os casos 
pontuais continuam sendo tratados com a Diretoria 
de Gestão de Pessoas (Dipes), com o acompanha-
mento dos sindicatos.

solicitaram um reforço na importância do cumpri-
mento dos protocolos em caso de funcionários 
positivados, pois há denúncias de que não está 
sendo cumprido o manual de trabalho presencial. O 
banco se comprometeu a passar para as áreas res-
ponsáveis pedido de reforço na divulgação e ficou 
de retornar ao movimento sobre um novo manual e 
de que forma serão feitas as orientações.

FUNCIONÁRIOS DISCUTEM COMPENSAÇÃO 

DE HORAS NEGATIVAS NO BANCO DO BRASIL
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ITAÚ UNIBANCO

MERCANTIL DO BRASIL

A Comissão de Organização dos Empregados 
(COE) do Itaú cobrou na sexta-feira (27) o fim do 
fechamento de agências. Para os representantes dos 
trabalhadores, esse processo tem culminado em de-
missões, sobrecarga de trabalho e, consequente, 
adoecimento para os trabalhadores que ficam. O 
movimento sindical também apontou o prejuízo aos 
clientes, que ficam com atendimento precário.

Neste ano, já foram encerradas 211 agências, 
108 delas só em São Paulo. “O número de fecha-
mento de agências informado por eles é assustador. 

Mas, nós acreditamos que a realidade é ainda pior e 
ela não se justifica, já que o lucro do banco em 2021 
teve um salto de 45% em relação a 2020, segundo o 
próprio balanço do Itaú, o que lhe garantiu um lucro 
de R$ 26,9 bilhões. Está na hora de o banco ter 
responsabilidade social, com seus funcionários e 
com toda da população. Chega de demissões”, afir-
mou Jair Alves, coordenador da COE.

Banco de horas negativas

O movimento sindical reivindicou ainda 
acompanhar o processo de realocação dos fun-
cionários das agências fechadas dentro do banco.

Os representantes do Itaú apresentaram a si-
tuação atual do banco de horas negativas. As partes 
acertaram prorrogar o prazo por mais seis meses, 
com final até 28 de fevereiro de 2023, o limite para a 
compensação. O banco se comprometeu a voltar a 
negociar a situação de alguns trabalhadores, princi-
palmente os de oito horas, que não conseguirem 
compensar.

COE COBRA O FIM DO FECHAMENTO

 DE AGÊNCIAS E DEMISSÕES NO ITAÚ

Bancárias e bancários do Mercantil do Brasil 
realizaram, na quinta-feira (26), seu Encontro 
Nacional para definir a pauta de reivindicações, que 
será negociada com o banco, e um plano de luta. O 
evento híbrido, com participantes presenciais e de 
forma remota, ocorreu na sede da Federação dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro de Minas Gerais 
(Fetrafi-MG), em Belo Horizonte.

Na abertura, o presidente do Sindicato dos Ban-
cários de BH e Região, Ramon Peres, afirmou que 
os encontros de bancários reforçam a organização 
da categoria, que vem assegurando conquistas há 
décadas. “Esses encontros nacionais têm, também, a 
importância de definir uma estratégia para a nossa 
Campanha Nacional, que vai ser dura e ocorrer em 

uma conjuntura em que não há muita definição polí-
tica e econômica no país. Mas, temos total condição 
de fazer este enfrentamento na defesa das bancárias 
e dos bancários”, destacou.

Reivindicações
No encontro, foi construída uma minuta de re-

invindicações que deverá ser entregue à direção do 
Mercantil do Brasil, com os tópicos: PLR mais justa 
e igualitária; contratação de mais funcionários e fim 
da extrapolação da jornada; fim da alta rotatividade; 
implementação de planos de carreira, cargos e salá-
rios; fim das metas abusivas; fim do assédio moral e 
da violência organizacional; extensão dos progra-
mas de vacinação; segurança bancária e manuten-
ção do auxílio educacional 2022; entre outros.

FUNCIONÁRIOS DO MERCANTIL APROVAM PAUTA 

DE REIVINDICAÇÕES E PLANO DE LUTA
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