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On Line

SINDICALIZE-SE JÁ!
Sendo sindicalizado, você só tem a 

ganhar. Informe-se sobre os benefícios da 
sindicalização e preencha sua ficha pelo nosso 

site: www.bancariosorocaba.org.br, na aba 
“contato”, no canto direito superior da tela. 

Ou informe-se pelo telefone 3229.2990.

O Comando Nacio-
nal dos Bancários se 
reuniu dia 10/06 e 
definiu o calendário 

de conferências, congressos e 
assembleias para dar início à 
Campanha Nacional dos Ban-
cários 2020. Esse calendário 
poderá ser alterado caso seja 
prorrogada a validade dos Acor-
dos e Convenções Coletivas. O 
Comando também cobrou da 
Federação Nacional dos Bancos 
(Fenaban), na última reunião de 
negociação, a resposta sobre a 
reivindicação para que os ban-
cos garantam a ultratividade 
da CCT e dos ACTs, mas até o 
momento não houve resposta 
dos bancos.

Mesmo em isolamento so-
cial, a categoria será chamada 
a participar da campanha desde 
o princípio, com a já tradicional 
Consulta Nacional aos Bancá-
rios, que permite a todos os 
trabalhadores darem sua opi-
nião sobre temas importantes, 

as prioridades da campanha, 
as formas como os sindicatos 
devem se comunicar e até como 
pretende participar das ações da 
campanha. Neste ano, a consul-
ta será totalmente eletrônica e 
poderá ser respondida até o dia 
29 de junho.

As conferências estaduais/
regionais começam a ser realiza-
das no dia 26 de junho e seguem 
até 4 de julho.

Os congressos do Banco do 
Brasil e da Caixa Econômica 
Federal serão realizados de 10 
a 12 de julho e a Conferência 
Nacional dos Bancários, onde 
se define a minuta de reivin-
dicações, nos dias 17 e 18 de 
julho, para a categoria deliberar 
sobre a pauta em assembleias 
que devem ser realizadas nos 
dias 20 e 21 julho e a minuta 
de reivindicações podendo ser 
entregue à Federação Nacional 
dos Bancos no dia 23 de julho.

Em decorrência da pandemia 
causada pelo novo coronavírus 

(Covid-19), todas as atividades 
serão realizadas por videocon-
ferência.

Veja abaixo o calendário da 
Campanha Nacional dos Ban-
cários.

17 a 25/06 - Consulta Nacional

Até 4/7 - Conferências Estaduais / 
Regionais

10 a 12/7 - Congressos do BB e da 
Caixa

17 e 18/7 - 22a Conferência Nacio-
nal dos Bancários

20 e 21/7 - Assembléias virtuais 
para aprovação da minuta a ser 
entregue à Fenaban
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Editorial
O banco não mandou...

Bradesco Éden tem 
funcionária com Covid-19

Julio César Machado
Presidente
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Fora de controle, alguns ges-
tores estão cobrando em dema-
sia seu quadro de funcionários e 
o adoecimento é o futuro destes 
trabalhadores.

Não existe respeito pelo ser hu-
mano, a cobrança tem sido dura, 
seca, sem nenhuma possibilidade 
de contestação ou conversa. 
Será que já não basta exigir 
semanalmente a entrega quase 
que desumana do quadro fun-
cional, abrindo o atendimento ao 
publico a partir das 7 da manhã, 
trabalhando aos sábados dentro 
dos moldes definido pelo banco 
e, além disso, massacrar o ser 
humano com metas inatingíveis?

Uma funcionária do Bradesco 
Eden teve seu teste positivo em 
20.06 para o Covid 19, quando 
estava em Home Office, assim 
como seu marido havia sido tes-
tado positivo uma semana antes. 
O banco higienizou a agência 
no dia 22 (segunda) e chamou 
os funcionários que estavam 
em Home Office para trabalhar, 
já que os demais foram afasta-
dos para evitar contaminação. 
Eles trabalharão em regime de 
contingenciamento ainda mais 
severo.

“É preciso estarmos muito 
atentos aos cuidados que o mo-
mento requer. O uso dos EPIs, 

Também no Éden, 
funcionária do Itaú testou 

positivo para Covid-19
No dia 14 de junho, também 

no bairro do Éden, em Soroca-
ba, uma funcionária do banco 
Itaú da Avenida Independência, 
também testou positivo para 
covid-19. A agência foi fechada 
temporariamente e todos os 
trabalhadores foram afastados.

O Itaú higienizou o local e 

principal-
mente da 
máscara, é 
fundamen-
tal para o 
c o n t r o l e 
da disse-
minação do vírus. E já que os 
assintomáticos também podem 
transmitir a doença, não se pode 
apontar o dedo para os outros e 
culpá-los pela disseminação do 
vírus, pois quem apontou o dedo 
também pode estar contamina-
do”, recomenda Julio César Ma-
chado, funcionário do Bradesco 
e presidente do Sindicato dos 
Bancários de Sorocaba e Região.

o autoaten-
dimento vol-
tou a funcio-
nar na tarde 
de 16/06. O 
atendimen-
to ao público 
voltou dia 18/06, com uma nova 
equipe trabalhando. 

Todas as vezes que interpelamos 
o banco sobre um ou outro assun-
to, a resposta é sempre a mesma: 
mas não foi isso que foi passado! 
Desde o inicio da pandemia esta-
mos em contato com os bancos, 
através de áudio ou de videocon-
ferência e quando abordamos 
o assunto a resposta parece pa-
drão e já entendemos quando 
ela é “genérica” ou verdadeira. 
Pois bem, grupo de risco é para 
ficar em casa, certo? Tem bancá-
rio que continua trabalhando ou 
dando uma passadinha todo santo 
dia na agência. Está correndo risco!

O rodizio de funcionários, em 
Home Office e presencial está 
funcionando? Não. Tem funcio-
nário que está em home há mais 
tempo que outros, enquanto que 
outros trabalham o presencial e 
não tiveram oportunidade com 
o home.Pior é aquele que tem 
oportunidade de estar em Home, 
mas prefere estar perto do ges-
tor para ser lembrado amanhã. 
Tem aquele que se autodeclara im-
possibilitado de trabalhar presen-
cial e que não tem computadores 
compatíveis com o serviço Home. 
Mas quando descobre que as férias 
do ano de 2021 serão consumidas 
pela ausência no trabalho, deseja 
voltar ao trabalho presencial, 
pois tem um compromisso muito 
importante para o próximo ano. 
Tem aquele que não tem os equi-
pamentos necessários (inclusive 
velocidade de internet) e quer es-
tar em Home, mas não consegue. 
Tem aquele outro que trabalha 
em regime de contingenciamen-

to, mas organiza um churrasco 
em casa e convida os mais che-
gados, amigos e expõe a todos 
ao contágio. Quem sabe ao cer-
to como e quando o vírus age? 
Quem tem certeza de estar imune? 
Quero lembrar a todos que o mo-
vimento sindical tem negociado 
tudo e por todos, mas nem sem-
pre conseguimos satisfazer todas 
as necessidades, porém o que 
não falta é vontade de acertar! 
Tenho dito que o maior culpado 
do contágio somos nós mesmos, 
quando negligenciamos o trata-
mento, o uso dos equipamentos, 
quando saímos em público sem a 
devida proteção, quando ousamos 
sair de casa porque não aguenta-
mos mais ficar trancados, mas isso 
cabe aqueles de intelecto domi-
nante, que colocam a segurança 
acima de tudo e digo isso porque 
nossos filhos querem passear, 
mas não tem a mínima noção do 
perigo que estamos correndo. 
Sou da prevenção e acredito que 
ela ainda é o maior remédio, en-
quanto a medicina não descobre 
o antidoto e a politica partidária 
fica dando cabeçadas!
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Retorno de funcionários no Itaú só em 
setembro e de forma gradativa

Excesso de cobranças dentro da Caixa 
resultarão em doenças ocupacionais!

Fora de controle, alguns ges-
tores estão cobrando em dema-
sia seu quadro de funcionários e 
o adoecimento é o futuro destes 
trabalhadores.

Não existe respeito pelo ser hu-
mano, a cobrança tem sido dura, 
seca, sem nenhuma possibilidade 
de contestação ou conversa. 
Será que já não basta exigir 
semanalmente a entrega quase 
que desumana do quadro fun-
cional, abrindo o atendimento ao 
publico a partir das 7 da manhã, 
trabalhando aos sábados dentro 
dos moldes definido pelo banco 
e, além disso, massacrar o ser 
humano com metas inatingíveis?

“Estamos entendendo que 
este massacre parte das SEVs, 
subordinadas as SUVs, mas que 
encontram em alguns gestores 
locais (agências) verdadeiros 
algozes dos próprios compa-
nheiros de trabalho. Isso precisa 
ser revisto pelo banco e com 
urgência, sob pena de causar o 
afastamento por doenças ocupa-
cionais, além dos afastamentos 
já necessários em virtude do 
Covid19, o que sacrificará ainda 
mais aqueles que resistirem as 
pressões e a contaminação, re-
sultando em novos afastamentos 
e outros e outros”, comenta Julio 
Cesar Machado, presidente do 
Sindicato dos Bancários de Soro-
caba e Região.

O sindicato entende que ago-
ra o momento é de olhar pelo 

ser humano, por suas limitações 
e valorizar o esforço coletivo da-
queles que receberam homena-
gens de outros colegas bancários, 

em sinal de reconhecimento pelo 
esforço do quadro de funcioná-
rios que tem se desdobrado em 
benefício da população brasileira.

A presi-
dênc ia  do 
Banco Itaú 
i n f o r m o u 
à  CO N T EC 
que, por en-
quanto, a si-

tuação dos seus trabalhadores 
fica como está e, o retorno das 
atividades está sendo planejado 
apenas para SETEMBRO.

Segundo o banco, tudo será 
feito de forma gradativa para 

que haja o máximo de seguran-
ça tanto para os trabalhadores 
quanto para os clientes e fre-
quentadores das agências. No 
momento, a instituição elabora 
estudos nos locais de trabalho, 
assim como protocolos de segu-
rança e prevenção ao Covid 19.

Entre as medidas que devem 
ser adotadas, o banco prevê 
treinamentos preventivos dos 
funcionários, além reformulação 
dos espaços e mobiliário. Há um 

preocupação grande do Itaú com 
a higienização e os cuidados pes-
soais dos funcionários para que o 
retorno seja feito em segurança. 
Por isso, o banco vai estabelecer 
ainda um período de adaptação 
em que acompanhará de perto, 
as ações dentro das agências.

Fique por dentro de tudo 
o que acontece no meio 
bancário, acesse www.
bancariosorocaba.org.br
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Movimento sindical se reúne com Banco do 
Brasil para negociar interesses dos bancários

Através de videoconferência, 
o Movimento Sindical realizou 
reunião com os negociadores 
do Banco do Brasil, para iniciar 
negociações a respeito dos se-
guintes temas da MP 927 que 
pretende ajustar para adoção 
na pandemia:

TRABALHO EM HOME OFFICE
Buscando conciliar os in-

teresses da empresa e dos 
funcionários, o banco propõe 
o ajuste de regulamentação 
de teletrabalho, citando como 
referência os ACTs firmados pelo 
Movimento Sindical com Itaú e 
Votorantim. O primeiro gestor 
das unidades irá avaliar quem 
reúne as condições para realizar 
trabalho em casa, cabendo aos 
dirigentes sindicais identificar 
desvios ou radicalismo de ges-
tores e denunciá-los ao banco.

BANCO DE HORAS
Em razão da imprevisão do 

término da pandemia, o banco 
propõe estender para 18 me-
ses o prazo para compensação 
do banco de horas negativas, 
mantendo o prazo de 6 meses 
para compensação das horas, 
conforme ACT vigente. A ideia é 
que o saldo de horas negativas 
em 31/12/2020 seja deduzido 
em 10%, para compensação de 
90% do saldo. As horas negativas 
relativas aos meses de Março e 
Abril/2020 foram abonadas, as-
sim, o banco de horas negativas, 

começa a contar a partir do mês 
de Maio/2020.

FÉRIAS
A intenção é preservar, pelo 

menos, 15 dias das férias em 
aquisição, para utilização após 
o encerramento da pandemia. 
Os gestores ficam no direito 
de determinar o gozo de férias 
compulsórias, com comunicado 
de apenas 48 horas, antes do 
início das férias.

NÃO DESCOMISSIONAMENTO
O banco não pretende aplicar 

a cláusula 49 do ACT que prevê 
a possibilidade de descomissio-
namento por desempenho até 
31/12/2020 ou enquanto durar 
a pandemia.

DO AJUSTE MEDIANTE ACT
A ideia é o ajuste para regular 

a forma de resguardo da saúde 
dos funcionários.

OUTROS PONTOS ESCLARECIDOS
O Banco registrou que tem 

um protocolo de afastar Fun-
cionário com teste positivo 
do Covid -19, e colocação em 
quarentena dos colegas que 
com ele tiveram contato direto, 
porém, neste momento o banco 
não concorda com testagem em 
massa, mas apenas quando hou-
ver sintomas. Uma nova reunião 
ficou para ser agendada com o 
banco.

No dia 16/06 o movimento 
sindical fez manifestações para 
denunciar irregularidades no 
Santander. O banco é acusado de 
cobrança de metas inatingíveis e 
demissão dos funcionários que 
não as cumprem, mesmo após 
ter assumido compromisso de 
que não demitiria funcionários 
durante a pandemia.

Depois do ocorrido, o mo-
vimento sindical espera que o 
banco chame-os para a mesa 
de negociações e comunique 
que não haverá mais cobranças 
de metas abusivas e tampouco 
demissões sem justa causa de 

Santander demite, mesmo assumindo 
compromisso de não demitir durante a pandemia

funcionários.
O Santander já foi conde-

nado pela cobrança de metas 
abusivas e está proibido pela 
Justiça de estabelecê-las. Alguns 
funcionários relataram existem 
que o presidente do Santander 
no Brasil, Sergio Rial, realizou 
videoconferência com funcio-
nários em cargos de gestão e 
disse que as metas devem ser 
cobradas mesmo em período 
de pandemia. E, mais, que o não 
cumprimento das metas deve 
ser punido com a demissão. 

Para não serem punidos, os 
gestores, municiados pelo ma-
rketing do banco, pressionam 
seus funcionários. A Convenção 
Coletiva de Trabalho dos bancá-

rios proíbe o ranking individual de 
funcionários, mas a forma como 
as campanhas de vendas acon-
tecem, possibilitam aos gestores 

realizar tal ranking. A Comissão 
de Organização dos Empregados 
(COE) do Santander vai avaliar as 
ações feitas e planejar outras.


