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Mobilização continua
O ano da pandemia do novo coronavírus está
terminando. Apenas o ano porque, sinalizam
as autoridades, a Covid-19 terá uma segunda onda. Precisamos nos manter protegidos,
exigindo que os protocolos sanitários sejam
respeitados. Como foi feito até agora. Precisamos também nos manter mobilizados enquanto categoria profissional.
Neste 2020, o trabalho (2/3 da categoria) e a
mobilização foram virtuais. O embate com os
bancos foi duro. Porém, os bancários, financiários e cooperavitários se mantiveram firme,
protestando nas redes sociais. Durante o mês
de agosto, na mesa de negociação entre sindicatos e bancos, o que era sólido não se des-

03
manchou no ar. As conquistas ao longos dos
anos foram mantidas na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).
As verbas e os valores da PLR foram corrigidos pela inflação acumulada entre setembro de 2019 e agosto deste ano. Para 2021,
reposição integral da inflação e aumento
real de 0,5%. Num país com uma crise dupla (sanitária e econômica), avançamos.
A mobilização continua em 2021. Com unidade será possível impedir retrocessos, manter e
até ampliar as conquistas.
A Diretoria
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Banco do Brasil retoma
horário normal de
atendimento, mesmo
com pandemia
O Banco do Brasil retomou no dia 3 deste mês
de novembro, o horário normal de atendimento; ou seja, 6h por dia. Em comunicado interno, emitido no final de outubro, informa que
o atendimento presencial em agências e postos (PAAs) passa a ser das 9h às 15h; no período das 9h às 10h, atendimento exclusivo para
idosos, gestantes, pessoas portadoras de deficiência e pagamento de benefícios do INSS
(Instituto Nacional do Seguro Social). A única diferença em relação ao horário anterior,
pré-pandemia da Covid-19, é que as unidades
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instaladas nos principais centros urbanos, como
Campinas, atendiam no período das 10h às 16h.
A decisão do BB, cabe destacar, não está em
sintonia com a circular nº 3.991 do Banco Central (BC), emitida no dia 19 de março deste
ano, que em seu artigo 1º autoriza os bancos a
“ajustar o horário de atendimento ao público
de suas dependências enquanto perdurar, no
País, a situação de risco à saúde pública decorrente do novo Coronavírus”. O horário de
atendimento ao público vigente até o dia 30
de outubro era das 9h às 14h.

Falta diálogo
Além de não seguir a citada orientação do BC, o
Banco do Brasil não discutiu o novo horário de
atendimento no Comitê de Crise instalado pelo
Comando Nacional dos Bancários e Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) um dia depois da
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Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar a
pandemia do novo coronavírus; ou seja, no dia
12 de março. O BB também não apresentou nenhuma proposta sobre o tema à Comissão Executiva dos Funcionários (CEBB).
Para a diretora do Sindicato e representante da Federação dos Bancários de SP e MS
na CEBB, Elisa Ferreira, “a decisão unilateral
do banco sinaliza que a Covid-19 desapareceu. O que é um contrassenso. Na verdade, a doença permanece no país, no mundo.
A chamada segunda onda já se anuncia e
o BB abre suas portas normalmente. O que
configura desrespeito aos clientes, usuários
e funcionários. Aliás, o quadro de pessoas
permanece reduzido e a cobrança de metas continua intensa. Novamente, o banco
busca soluções tortas, quando poderia abrir
negociações para construir o consenso”.
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Sindicatos e BB negociam
acordo sobre teletrabalho
O Banco do Brasil se reuniu com a Comissão
de Empresa dos Funcionários (CEBB), que representa os sindicatos, no dia 27 de outubro,
para negociar um acordo sobre teletrabalho.
As premissas para o acordo, apresentadas pela
CEBB, foram definidas a partir de pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese),
entre os dias 1º e 12 de julho, com 11 mil bancários que exerciam as atividades de trabalho
em suas casas.
Principais premissas: 1) jornada de trabalho
(igual, com controle do ponto); 2) ajuda de
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custo; 3) condições de trabalho (móveis, ergonometria, equipamentos, cuidados com a
saúde, canal de atendimento para o funcionário em home office, não penalização do
funcionário quando ocorrer problemas de conexão com a internet ou queda de energia,
acesso dos sindicatos ao funcionário em teletrabalho, capacitação, e mesma remuneração
e benefícios do trabalho presencial).
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Bradesco para contra
demissões em Campinas
Os funcionários lotados no prédio central do Bradesco em Campinas (Av. Moraes Sales) paralisaram os serviços no dia 29 de outubro, em protesto
contra as demissões. Coordenada pelo Sindicato, a atividade foi mais uma etapa da Campanha
Nacional contra o fechamento de postos de trabalho e aconteceu no período da manhã, das 7h
às 11h. Antes do encerramento, o Sindicato realizou reunião com os funcionários.
Em menos de 15 dias, foi o segundo protesto contra demissões; o primeiro ocorreu no
dia 15 de outubro em Campinas, Americana
e São João da Boa Vista. E nos dias 13 e 23
do mesmo mês e no dia 6 e 11 deste mês de
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novembro, tuitaço com as hashtags #BradescoPenseNoFuturo e #QuemLucraNãoDemite e postagens nas demais redes sociais.
Apesar de manter os lucros em alta ao longo deste ano, R$ 7,626 bilhões no primeiro semestre,
mais R$ 5 bilhões no terceiro trimestre, o Bradesco já demitiu mais de 1.200 funcionários desde o
dia 28 de setembro, quando anunciou as dispensas via comunicado interno. Na base do Sindicato, mais de 75 demissões nos últimos 30 dias.
Ao fechar postos de trabalho em todo o país, o
Bradesco rompeu compromisso assumido com
os sindicatos, em abril deste ano, em não demitir
durante a pandemia do novo coronavírus.
Para o presidente do Sindicato, Lourival Rodrigues, “a mobilização em defesa do emprego, dos direitos dos bancários, é permanente. A unidade da categoria é fundamental”.
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Caixa desliga aposentados
pós reforma da Previdência
Em comunicado divulgado no dia 26 de outubro, a Caixa Federal informa que os empregados aposentados após o dia 13 de novembro de 2019, data em que a reforma da
Previdência entrou em vigor (Emenda Constitucional/EC nº 103), e continuam na ativa,
serão desligados da empresa. A medida não
é exclusiva para a Caixa; é aplicável em todas as empresas públicas, como determina a
citada EC nº 103.

Esclarecimentos
Como não é demissão sem justa causa, é desligamento por aposentadoria, não será paga
multa de 40% do FGTS.
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Empregados com 75 anos de idade ou mais
também serão desligados (aposentadoria
compulsória).
O Saúde Caixa será mantido para os desligados.
Quem se aposentou antes da reforma da Previdência, poderá permanecer no trabalho (direito adquirido).
O empregado que já tem direito a aposentadoria, ainda não se aposentou, e pretende aderir
ao recém lançado Plano de Desligamento Voluntário (PDV), deve fazer a adesão e depois
solicitar a aposentadoria.
O empregado que já tem direito a aposentadoria, ainda não se aposentou e pretender continuar trabalhando na Caixa, não pode solicitar
aposentadoria pelo INSS.
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Os empregados a serem aposentados compulsoriamente (aqueles que completaram 75
anos de idade e já tem o tempo mínimo requerido para a aposentadoria), não se encaixam no item 4 (continuar no trabalho por ter
direito adquirido).
Dúvidas: Marque horário com o Departamento Jurídico, via e-mail:
atendimento@bancarioscampinas.org.br.
Caixa lança PDV:
Informações no site do Sindicato.
Acesse www.bancariocampinas.org.br.
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Sindicato participa de
pesquisa sobre Covid no
trabalho
O Sindicato firmou convênio com a Universidade Estadual Paulista (Unesp), recentemente, que permite a
participação da categoria no projeto de
pesquisa intitulado “Covid no Trabalho”. O objetivo da pesquisa é
dar “visibilidade às
atividades de trabalho
como fontes de infecção e adoecimento pelo
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SARS-COV-2 e obter informações que ofereçam subsídios para os sindicatos planejarem
ações que possam auxiliar na prevenção da
doença e minimizar suas consequências clínicas e sociais”.
A pesquisa será realizada em duas etapas:
1) coleta de informações por meio de um formulário que deverá ser respondido pelos trabalhadores que exerceram ou exercem suas atividades presencialmente durante a pandemia do
novo coronavírus; 2) análise de algumas questões relacionadas à Covid-19 e ao trabalho, por
meio de entrevistas feitas por telefone.
Lançamento: O projeto “Covid-19 como doença relacionada ao trabalho” foi lançado no dia
11 deste mês de novembro, no canal www.youtube.com/ForumAcidentes, durante o 76º Encontro do Fórum AT (Acidente do Trabalho). A
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juíza do trabalho Valdete Souto Severo e o médico pneumologista Ubiratan de Paula Santos
conversaram “sobre a pandemia, os trabalhadores e a responsabilidade da sociedade pelas
consequências na vida dos brasileiros”. A conversa foi mediada por Maria Maeno, pesquisadora em Saúde do Trabalho. O grupo que irá
elaborar o “Dossiê Covid no Trabalho” é formado por sete pesquisadores.

Opinião
Para o diretor de Saúde do Sindicato, Gustavo Frias, a entidade sindical “desde o inicio da pandemia tem promovido diversas
ações para proteger a saúde dos trabalhadores do ramo financeiro, tanto daqueles que
integram o grupo de risco quanto daqueles
que estão na linha de frente nas agências,
postos e departamentos. A parceria com a
Unesp irá nos subsidiar na negociação com
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os bancos. Portanto, é fundamental a participação da categoria”.

Como participar
Para participar, o bancário (a), financiario (a) ou
cooperavitário (a) deverá acessar o formulário
pelo link https://www.congressointernacionaldotrabalho.com/question%C3%A1rio.
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Mais uma maldade do
Santander: fim do registro
de ponto dos gerentes de
atendimento
O Santander comunicou que os funcionários
que exercem as funções de gerente de atendimento e supervisor (N9) deixam de registrar o
ponto (controle da jornada), a partir do próximo dia 1º de dezembro. A medida, baseada no
artigo 62º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), foi anunciada no dia 28 de outubro.
Para a diretora do Sindicato, Patrícia Bassanin,
“mais uma vez o Santander muda as regras
sem negociar com sindicatos. O tema requer
uma reunião com as partes envolvidas. Do jeito que está, dificulta o controle da jornada e
pode resultar em prorrogação”.
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Orientação
O Sindicato orienta a todos os funcionários
atingidos pela medida a efetuarem controles próprios, para futuros encaminhamentos. E os casos de extrapolação da jornada
deve ser denunciado à entidade sindical.
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Clube: novo horário
O Clube dos Bancários tem novo horário de
atendimento a partir do dia 3 deste mês
de novembro, ampliando em mais uma hora
o fechamento no final de semana e feriado.

Novo horário

• Terça-feira à sexta-feira: 8h às 22h
• Sábado, domingo e feriado: 8h às 19h

Piscina
• Terça-feira à domingo e feriado: 8h às 19h

OBS: Em função da pandemia do novo coronavírus, o acesso ao Clube continua restrito, agora limitado a 60% da capacidade (fase verde).
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Ligue para os diretores e assessores do Sindicato.

Bradesco
Lourival (19) 99883-7794
Eduardo (19) 99883-7971
Daniel (19) 9 9883-7434
Gustavo (19) 99883-7244
Jacó (19) 9 9883-7779.

Banco do Brasil
Elisa (19) 99883-7195
Linda (19) 99883-7852
Marcos Eduardo (19) 9 9732-3311
Cida (19) 99883-7806.

Caixa Federal
Pipoca (19) 99883-8287

Marcelo Lopes (19) 99863-7612
Lilian (19) 99787-0247
Silvio (19) 99883-7479.

Itaú
Vander (19) 99883-7685.

Santander
Cristiano (19) 99883-7736
Patrícia (19) 99883-7152.

Assessores
Carla: (19) 99883-7706
Celso: (19) 99883-7715
Noel: (19) 99883-7837
Walter: (19) 99883-7590.

Bancário (a),
junte-se ao Sindicato.
Abrace a luta.
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