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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.

Com essa pandemia, o 
Home Office tem sido 
a realidade de muitos 
profissionais, inclusive 

os bancários. Para os bancos, o sis-
tema virtual de trabalho fez o país 
avançar 5 anos no futuro. Somente 
no banco Itaú - um dos cinco maio-
res do Brasil - 41 mil trabalhadores 
estão em Home Office!

Um levantamento divulgado 
pelo IBGE mostrou que o home 
office bateu recordes em 2018. 
O crescimento entre 2017 e 
2018 foi de 21% e cerca de 3,8 
milhões de brasileiros passaram a 
trabalhar em casa nesse período. 
A pesquisa ainda indica que 46% 
das empresas brasileiras já ado-
tam o home office, porém, nem 
metade delas têm essa política 
formalizada. 

Na avaliação do coordenador 
do MBA em marketing, inteli-
gência de negócios digitais da 
Fundação Getulio Vargas (FGV), 
André Miceli, com a Covid-19, o 
número de empresas que preten-
dem adotar o home office após a 
pandemia deve crescer 30%. 

A grande verdade é que os 

bancos vinham se preparando para 
uma mudança no esquema de tra-
balho atual, endossando atitudes 
do governo e apoiando as reformas. 
Nesse contexto, a chegada da pan-
demia deu uma alavancada nessas 
pretensões, já que, graças a ela, a 
implantação no novo sistema de 
trabalho foi adiantada.

Alguns bancários já se pro-

nunciaram dizendo que o Home é 
muito mais cômodo, evita deslo-
camentos, promove uma sensível 
economia financeira, além de 
permitir uma organização profis-
sional muito maior do que dentro 
das agências, já que evita desvios 
de atenção com demandas diver-
sas vindas de chefias e colegas. 
Mas é preciso disciplina!

Já existem estudos divulgando 
que muitas novas formas de tra-
balho já estão em teste graças à 
pandemia e que a maioria delas 
veio para ficar, mesmo com o 
fim da doença. Daí a pressa do 
governo em aprovar a MP que 
desvincula o trabalhador dos seus 
respectivos sindicatos, para nego-
ciar isoladamente com quem os 
patrões desejarem, sem nenhuma 

interferência ou regulamentação.
Para o sindicato, este é um pe-

rigo muito grande, pois os jovens 
não conhecem a luta da categoria, 
não imaginam quanto foi difícil 
chegar ao ponto em que os ban-
cários estão hoje, com tíquetes, 
auxílios creche/babá, convênios 
médico/dental e principalmente 
a PLR. “Muitos trabalhadores 
bancários acreditam que tudo 
isso é mérito dos patrões, nem 
imaginam que foi construído 
pelo movimento sindical bancá-
rio brasileiro, o grande respon-
sável por todas as conquistas. 
Agora, governo e patrões querem 
acabar com tudo na base da cane-
ta!”, alerta Julio César Machado, 
presidente do Sindicato dos Ban-
cários de Sorocaba e Região.
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Editorial
Um momento de reflexão

Enquanto outras categorias 
profissionais sofrem com as in-
sistências patronais em achatar 
salários e demitir trabalhadores, 
a categoria bancária, através do 
movimento sindical, vem obten-
do êxito em suas negociações 
por videoconferência.

O uso de abonos especiais 
adquiridos ao longo dos anos 
de trabalho, a antecipação das 
férias, o isolamento dos traba-
lhadores do grupo de risco, o 
Home Office disponibilizado em 
grande escala, tudo pela manu-
tenção dos empregos e  salários.

“Afirmamos que nem sem-
pre conseguimos alcançar ou 
contemplar a todos, mas nes-
te momento dificílimo que vi-

E as videoconferências 
continuam

venciamos, a garantia do posto 
de trabalho e principalmente 
dos salários é um passo gigante 
em meio outros profissionais. 
Existem os problemas pontuais, 
que se não resolvidos no local, 
são levados para as ‘vídeos’, mas é 
necessário apontar local, atitudes, 
vítimas e aí sabemos que a coisa 
complica, ninguém quer se expor 
e correr o risco de ser prejudicado 
no futuro”, explica Julio César Ma-
chado, presidente do Sindicato dos 
Bancários de Sorocaba e Região.

O Sindicato está trabalhando 
todos os dias em busca de solu-
ções. A esperança é sair desse 
período crítico o quanto antes. 
Os EPIs devem ser usados e a pre-
venção ainda é a maior certeza! 

Julio César Machado
Presidente

Foi necessário um vírus para 
percebermos o quanto somos 
mesquinhos.

A vida continua a mes-
ma, mas o ritmo mudou por 
completo, o patrimônio não 
salva vidas, a força de traba-
lho também não salva vidas. 
Percebemos que com muito ou 
com pouco, todos somos iguais 
e se não tomarmos cuidado, 
tudo acaba!

Se por um lado estamos 
fazendo nossos esforços pela 
manutenção dos empregos, dos 
salários, da sobrevivência, por 
outro lado vemos que o futuro 
se aproximou a passos largos 
e talvez nunca mais tenhamos 
nossas vidas como era antes da 
pandemia.

Mas o homem, para não 
deixar de ser o homem, con-
segue desviar a atenção dos 
piores momentos para a politica 
transformando uma pandemia 

em palanque politico ou moti-
vo para salvar suas pretensões 
futuras.

Q u e m  t e m  r a z ã o ? 
Q u a i s  s ã o  a s  p r i o r i d a -
des? A vida ou a economia? 
O importante é estar vivo e 
seguir a vida. Talvez este seja o 
maior momento da igualdade 
entre todas as diferenças. Uns 
com muito e outros com tão 
pouco, mas todos vulneráveis!

Expediente
Frente Bancária é uma pu-
blicação do Sindicato dos 
Bancários de Sorocaba e 
Região - Rua Itaquera, 217 
- Vila Barão - CEP: 18065-
590 - Sorocaba / SP. Tel: (15) 
3229.2990

Pres idente:  Júl io  Ce-
sar Machado; Diretor de 
Comunicação:Carlos Ro-
berto Rosa Lopes (Kabé)
Jornalista responsável: Ju-
liana Rubinato Alonço Gu-
tierrez  MTB - 29.741
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Bradesco vai iniciar testes 
em bancários voluntários

O Banco Bradesco vai oferecer 
testagem de Covid-19 para os ban-
cários que trabalham na instituição. 
O primeiros testes ficarão disponí-
veis para as grandes metrópoles 
como São Paulo e Rio de Janeiro.

Para agendar os exames, o 
bancário deverá se cadastrar con-
forme orientações internas que, 
em breve, serão repassadas pelo 
Bradesco. O procedimento é vo-
luntário e ninguém será obrigado 
a realizar os testes, se não quiser.

O bancário que se cadastrar 
fará dois exames: o IGM (que 
mede a infecção) e o IGG (que 
mede anticorpos). Eles serão 
feitos pelo Laboratório Fleury. O 
banco também informou que nas 
agências com mais de 10 bancá-
rios e distantes do laboratório, o 
Fleury enviará equipe ao local. Nas 
com menos de 10 funcionários e 
próximas ao laboratório, os tra-
balhadores deverão se dirigir ao 
local de coleta.

O Bradesco divulgou telefones 
para que bancários tirem suas dú-
vidas sobre o procedimento para 
os exames: 0800 701-1212 ou (11) 

3684-2149. Segundo o banco, o 
objetivo da medida é avaliar a 
utilização do exame e a aceitação 
dos funcionários.
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O sindicato está recebendo, 
há meses, uma denúncia especial, 
contra um colega de trabalho 
e a critica vem em forma de 
piedade, mas no bojo da denún-
cia, aparece o cunho religioso. 
O banco já se movimentou para 
tentar descobrir quem denuncia, 
pois chega pedir a demissão do 
colega de trabalho por vários 
motivos, menos o profissional. 
“Custamos acreditar que em meio 
a uma pandemia - coisa que nunca 
havíamos visto - alguém ainda 
consiga pensar em  ‘aconselhar’ 
um pedido de demissão, dizendo 

Denúncia contra um 
colega de trabalho

Funcionários do Banco do Brasil movem 
ação contra Paulo Guedes

A Associação Nacional dos 
Funcionários do Banco do Brasil 
(Anabb) vai notificar extrajudi-
cialmente o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes. Na reunião 
ministerial de 22 de abril, Guedes 
afirmou que é preciso “vender 
logo a porra do BB”.

A fala do ministro irritou 
os funcionários do BB, para os 
quais Guedes ultrapassou todos 
os limites da ética ao atacar 
uma empresa cujas ações têm 
forte impacto na economia. 
Os funcionários consideraram 
a proposta despropositada e 
indecorosa, assegurando que 
tanto no governo federal quan-
to no congresso, não há apoio 
para a privatização do banco. A 
associação ressalta ainda, que os 

funcionários cobraram da entida-
de uma ação efetiva, pois estão 
trabalhando pesado, sobretudo 
neste momento de pandemia do 
novo coronavírus, com agências 
abertas e operações de crédito 
importantes neste momento.

“Uma empresa não existe sozi-
nha. O Banco do Brasil é a soma do 
trabalho e da dedicação de todos 
os seus funcionários. Causa per-
plexidade a fala em um momento 
grave para o país e para a sociedade 
brasileira. A fala desconsidera o tra-
balho de todos os funcionários no 
contexto da pandemia, que estão 
atendendo a população em todo 
o país, correndo riscos, mas sem 
abdicar de exercer seu papel. É um 
trabalho essencial para os cidadãos 
e para a economia”, frisa a Anabb.

que embora trabalhe bem, os che-
fes ‘não o suportam’ e sua saída 
deixaria a todos muito felizes”, 
comenta Julio César Machado, 
presidente do Sindicato dos Ban-
cários de Sorocaba e Região.

O sindicato está ao lado de to-
dos os trabalhadores bancários! 
Para o sindicato, tal denúncia  
além de não ter cabimento, 
ainda é maldosa, já que se co-
loca contra um trabalhador com 
qualidades e experiência de 
trabalho e que não faz mal a 
ninguém, apenas sua presen-
ça física está incomodando! 

No dia 15 de maio, o BMB in-
formou que teve um lucro de R$ 
47 mi, com crescimento de 67% 
sobre o mesmo período de 2019. 
Mas em contra partida o banco 
tem se debatido para contratar a 
vacinação dos seus funcionários, 
alegando que os valores preten-
didos estão muito caros tendo 
em vista a primeira cotação feita 
no final do ano passado.

BMB tem crescimento 
de 67% mas dificulta 

vacinação de funcionários

A esperança dos colegas 
daquele banco é que agora, de 
posse desta informação com 
crescimento de produtividade, 
que os funcionários sejam lem-
brados e as vacinas sejam con-
tratadas para a imunização de 
todos e não só do Estado de Belo 
Horizonte, como é o caso hoje. 
O funcionalismo agradece esse 
carinho!

3684-2149. Segundo o banco, o 
objetivo da medida é avaliar a 
utilização do exame e a aceitação 
dos funcionários.
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Em meio a todas as iniciativas 
preventivas buscadas pelos órgãos 
de saúde, a CAIXA tem sofrido uma 
avalanche de trabalhos que, se não 
fosse a qualidade daqueles colegas 
de trabalho, muita coisa ruim ainda 
teria acontecido.

Estes guerreiros parceiros de 
profissão estão dando uma ver-
dadeira aula de profissionalismo 
em meio às confusões governa-
mentais e a “ignorância informa-
tiva” da população brasileira, que 
corre para dentro das agências 
daquele banco em busca de um 
recebimento, que em muitas das 
situações, não está disponibilizado. 
Na região de Sorocaba, o sindicato 
tentou organizar um local apropria-
do para atender as pessoas que se 
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Caixa atualiza 
protocolos de Covid-19

Em meio a pandemia, muita pressão por metas!

Na Caixa o momento é 
dos piores!

dirigem às agências da CAIXA, sem 
que elas fiquem expostas ao tempo

Porém, a diretoria da entidade 
não obteve sucesso nem apoio, 
apesar dos pronunciamentos de 
ter sido uma ótima idéia. “Em nossa 
visão, poderíamos disponibilizar um 
local municipal (ginásio de esportes 
da Vila Hortência) para atender os 
problemas burocráticos como for-
necimento de senhas, assinaturas 
de contratos, sem o envolvimento 
monetário, enquanto que a CAIXA 
disponibilizaria os maquinários 
para este tipo de atendimento. 
Não houve concordância, nem 
apoio politico!”, desabafa Julio 
César Machado, presidente do Sin-
dicato dos Bancários de Sorocaba 
e Região

“Eu quero atender” leva funcionários do Home 
Office da Caixa de volta às agências

Numa atitude espontânea, 
funcionários da Caixa que estão 
em home office estão aderindo ao 
programa “Eu quero atender”, de 
iniciativa dos funcionários.

Nesse programa, os funcio-
nários que estavam trabalhando 
em casa estão voltando a atuar 
nas agências, por livre iniciativa, 
em solidariedade aos colegas 
que estão sobrecarregados nas 
agências e à população que se 
aglomera em busca do auxílio 
emergencial do governo.

Entendemos que esta adesão 

deve ser de livre espontânea 
vontade, portanto se você se 
sentir pressionada (o) aderir, 
denuncie ao sindicato.  

“O momento é ruim e sa-
bemos, mas as pressões preju-
dicam mais do que ajudam e 
o estresse também acaba por 
adoecer o trabalhador, principal-
mente o funcionário CAIXA que 
tem sido o mais exigido neste 
momento de pandemia”, diz 
Julio César Machado, presidente 
do Sindicato dos Bancários de 
Sorocaba e Região.

Os bancos Santander, BMB e BB, ainda 
não informaram se pagarão as horas extras 
100% ou compensarão horas sobre este 
feriado antecipado de 9 de julho. Isso só 
para informar aqueles que estão 

perguntando a respeito. 

Horas extras

A Caixa atualizou os protocolos 
de segurança contra o Covid – 19 a 
partir de 18 de maio. Paralelamen-
te ao maior programa de inclusão 
social, financeira e digital do Brasil, 
o banco tem se preocupado com 
a saúde e segurança dos seus em-
pregados, colaboradores e clientes, 
com a disponibilização de máscaras, 
álcool gel, protetor fácil e equipan-

do os guichês com proteção em 
acrílico, além de rígido protocolo 
de atuação de Gestores e emprega-
dos, reforçando aos funcionários a 
importância do uso adequado dos 
equipamentos, conforme cartilha 
EPI enviada pelo banco. Para saber 
mais acesse: https://www.ban-
cariosorocaba.org.br/post/caixa-
-atualiza-protocolos-de-covid-19
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Um comparativo feito entre 
as regiões mais pobres com as 
mais ricas da cidade de São Pau-
lo, constatou que a “ignorância” 
dos perigos do contagio faz mais 
vitimas fatais nas regiões pobres.

É ali que a proliferação da 
doença se dá em maior escala 
e são justamente aqueles que 
circulam pelas ruas, em busca de 
emprego, pagamento de contas, 
dinheiro oferecido pelo governo,  
que acabam transmitindo o vírus 
aos demais que estão ao seu redor.

Nas agências bancárias o cui-
dado deve ser redobrado, prin-
cipalmente onde a aglomeração 
de populares é maior, como no 
caso da CAIXA, que tem tido uma 
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No dia 12 de maio o movimento 
sindical esteve reunido através de 
uma videoconferência com a Fe-
naban e houve a confirmação por 
parte dos cinco maiores bancos, do 
atendimento “Telemedicina”.

Este atendimento será dispo-
nibilizado pelos bancos a todos os 
seus funcionários (inclusive aos 
dependentes) e após um contato 
feito, o bancário passará a ser moni-
torado (com o afastamento sendo a 
primeira iniciativa) e na progressão 

Telemedicina é mais um avanço do movimento sindical

Aumenta contágio nas regiões pobres de SP
sobrecarga de trabalho em virtude 
da ajuda emergencial do governo.

“Para nós bancários, os EPIs 
são muito importantes para a 
manutenção do atendimento 
da população (clientes bancá-
rios), lembrando que são os mais 
humildes que necessitam de 
atendimento por desconhecer 
o funcionamento das máquinas 
disponibilizadas pelos bancos 
para o atendimento das massas. 
Neste ponto, os bancos estão 
levando vantagem mais uma vez 
dizendo que está tendo um adianta-
mento do país em cinco anos, já que 
a população está se vendo obrigada 
entender o funcionamento das má-
quinas, o que causará demissões de 

bancários futuramente, que não se-
rão mais necessários, já que a mão 
de obra humana será substituída 

pela eletrônica”, diz Julio César Ma-
chado, presidente do Sindicato dos 
Bancários de Sorocaba e Região.

A maior parte das reclama-
ções que o sindicato tem recebi-
do nos últimos dias, tem sido o 
exagero na cobrança das metas, 
que com a ausência do grupo 
de risco acabou por aumentar 
o peso nas costas daqueles que 
estão presenciais nas agências, 
sem levar em conta o volume de 
clientes que diminuiu em virtude 
do contingenciamento.

A isenção das metas foi motivo 
de reunião entre o movimento 
sindical e a Fenaban, através de 
videoconferências semanais, des-
de o inicio da pandemia, porém, 
alguns bancos começaram cobrá-

Em meio a pandemia, muita pressão por metas!
-las novamente e com entonação 
ameaçadora por parte de alguns 
gestores, que já foram denuncia-
dos/visitados pelos dirigentes do 
sindicato, como um sinal de alerta 
antes de outras atitudes.

O sindicato sabe das dificul-
dades que serão acarretadas 
no futuro por este momento 
sombrio, mas usar de assédio 
com ameaças de demissão é no 
mínimo uma covardia profissio-
nal contra o trabalhador cada 
vez mais assustado. E graças ao 
movimento sindical bancário, 
as demissões foram suspensas 
neste período!

dos sintomas o encaminhamento 
será feito pelo próprio banco.

Entendendo que no momento a 
escassez de testes é um agravante, 
as medidas protetivas não podem 
deixar de passar pelo isolamento e 
resguardo por 14 dias, o que permite 
a medicina identificar os assintomá-
ticos e os verdadeiros infectados.

O movimento sindical bancário 
apoia qualquer iniciativa preventi-
va e trabalhou muito para chegar 
ao ponto de ter confirmado este 

atendimento emergencial, que 
deve ser fornecido internamente 
aos funcionários e na percepção 
dos sintomas, o trabalhador deve 
procurar por mais esta ajuda.  

“Continuem usando os EPIs, 
ficando em casa quando grupo 
de risco e passando informações 
aqueles que ainda não se deram 
conta da gravidade do momen-
to!”, alerta  Julio César Macha-
do, presidente do Sindicato dos 
Bancários de Sorocaba e Região. 
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Em Mairinque uma iniciativa 
chamou a atenção de bancários 
e população. Os funcionarios 
do Banco do Brasil da cidade, 
mandaram um bolo para os fun-
cionários da Caixa, em reconhe-
cimento aos serviços de cunho 
social prestados pela Caixa.

“Esse bonito gesto simbolizou 
bem o respeito dentro da catego-
ria. Sabe-se que os funcionários 
da Caixa hoje, são os que mais 
estão se esforçando para cumprir 
as demandas da parte social do 

Funcionários da Caixa são homenageados por 
funcionários do Banco do Brasil em Mairinque

Em meio ao curso de uma pandemia, o desafio dos funcionários da Caixa é maior 
do que o dos demais bancos, devido ao volume de demanda do governo

banco, já que, além de continua-
rem fazendo tudo o que já faziam 
antes da pandemia, agora ainda 
precisam atender as pessoas que 
buscam o auxílio do governo, se 
expondo diariamente ao risco, 
devido às aglomerações que 
esse auxílio gerou. O Sindicato 
também agradece aos funcioná-
rios da Caixa e coloca-se sempre 
a serviço dacategoria”, comenta 
Julio César Machado, presidente 
do Sindicato dos Bancários de 
Sorocaba e Região.

Itaú Unibanco espera que crise encurte ‘em 
anos’ processo de digitalização
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O Itaú espera que a pan-
demia de coronavírus encurte 
‘em alguns anos’ seu processo 
de digitalização. O banco teve 
de traçar um plano de travessia 
para socorrer pessoas físicas e 
empresas por conta da crise e já 
trabalha na próxima etapa, bati-
zada de day after, (dia seguinte), 
na qual o banco visa aumentar 
a velocidade e a intensidade da 
digitalização.

Os bancos têm reforçado o 
discurso de que são a ‘solução’ 
e não o ‘problema’ nesta crise. 

Para a eta “Day After”, o Itaú es-
pera que sua operação, de mais 
R$ 1,7 trilhão em ativos, seja 
mais digital. Nos últimos anos, 
o número de correntistas que 
usam os canais digitais no banco 
de varejo subiu de menos de 10 
milhões, em 2017, para 12,5 mi-
lhões no ano passado. E apesar 
de ter causado reviravolta na 
vida de empresas e pessoas, a 
pandemia do novo coronavírus 
‘turbinou’ as três alavancas 
essenciais para que o banco se 
torne mais digital: aumentou a 

propensão dos clientes a se digi-
talizarem; ampliou a capacidade 
de entrega do banco e a forma 
de trabalho. Um exemplo prático 

é o salto nas renegociações de 
dívidas por meio de canais digi-
tais, cuja parcela passou de 2% 
para 40% em meio à crise.


