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Saúde é o que interessa!
Ações desenvolvidas nos últimos 50 dias pelo movimento sindical garantiram 
medidas de proteção à categoria contra o novo coronavírus. Se você constatar 
algum procedimento que coloque em risco sua saúde, denuncie ao Sindicato!
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COVID-19

Mês dedicado 
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ambiente de 
trabalho

Abril Verde

Leia mais informações das 
negociações nas páginas 2 e 3 >>>>

No dia 28 de abril o Comando Nacional dos Bancários participou da terceira rodada 
de negociação, por videoconferência, com a Fenaban (Federação Nacional dos 
Bancos), para discutir medidas de proteção contra o novo coronavírus (Covid-19). 

Esse processo completou 50 dias de discussões, que também envolveram reuniões 
específicas com os bancos, garantindo uma série de precauções ao contágio dessa doença 
que já causou a morte de mais de 5 mil pessoas no Brasil e outras milhares pelo mundo 
inteiro.

A principal definição da rodada do dia 28 foi  que a partir de agora não será aplicado  
o que estabelecem as MPs (Medidas Provisórias) 927 e 936 sem negociação prévia 
com o movimento sindical. Dessa forma, os bancos aceitaram que para qualquer 
modificação nos procedimentos que estão sendo feitos agora será convocada uma 
nova mesa de negociação. “Essa deliberação garante que seja mantida a condição 
atual dos bancários e bancárias que estão em casa e não integram o sistema de rodizio 
e nem fazem teletrabalho, pois suas funções não permitem e ou estão no grupo de 
risco. Isso só poderá ser alterado depois que houver negociação entre o Comando e a 

Fenaban”, explica Laurito Porto de Lira Filho, diretor do Sindicato de Londrina. 
O mesmo procedimento também deve ser adotado em relação às 

férias e ao banco de horas, ou seja: qualquer mudança deve ser 
feita mediante acordo entre as partes.

O Comando também cobrou dos bancos solução para 
as enormes filas que estão se formando nas agências. A 

Fenaban disse que a maioria das unidades não sofre com 
esse problema e que para as demais estão sendo feitos 

estudos neste sentido.
“Orientamos a categoria a ficar 

atenta ao cumprimento das medidas 
negociadas com os bancos e a denunciar 
aos Sindicatos quaisquer instruções 

que contrariem a prevenção ao novo 
coronavírus”, finaliza Laurito.



 12/03  Um dia depois que a OMS (Organização Mundial de Saúde) decretou status de pandemia da Covid-19, o Comando Nacional 
dos Bancários enviou ofício para a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) apresentando as primeiras reivindicações da categoria e 
solicitando reunião de negociação.

 16/03  Na primeira rodada de negociação com os bancos foi criado o Comitê de Crise, formado por representantes do Comando e da 
Fenaban.

 18/03  O Comando enviou ofício ao BC (Banco Central) solicitando a redução do horário de atendimento dos bancos. No dia 19, o BC 
publicou uma resolução atendendo ao pedido.

 20/03  O Comando enviou ofício ao BB e à Caixa solicitando medidas para evitar aglomerações de pessoas nas agências.

 23/03   Na segunda reunião entre o Comando e a Fenaban foram apresentadas outras 17 reivindicações, entre elas o pedido de não 
haver demissão durante a pandemia.

 24/03  O Itaú e o Santander informaram ao Comando Nacional dos Bancários que acataram a reivindicação e que não demitirão tra-
balhadores enquanto a pandemia gerada pelo novo coronavírus não for dissipada.

 30/03  Mesmo após a publicação da MP 927 e de outras medidas e declarações do presidente Bolsonaro incentivando a retomada das 
atividades, os bancos se comprometeram a manter trabalhadores em casa.

 8/04    O Bradesco também assumiu o compromisso de não demitir funcionários enquanto perdurar a pandemia. Com isso, os três 
maiores bancos privados do País não demitirão, durante a pandemia.

 13/04  Em reunião com o Comando Nacional, os bancos comunicaram o atendimento da reivindicação para oferecer máscaras com 
frente de acetato e instalar barreiras de acrílico nos locais de atendimento das agências.
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NOVO CORONAVÍRUS

Entre os dias 16 de março e 13 de abril o Comando Nacional 
dos Bancários se reuniu três vezes com a Fenaban (Federação 
Nacional dos Bancos) para negociar medidas de proteção 
para a categoria em relação à pandemia do novo coronavírus 

(Covid-19). Várias medidas foram colocadas em prática 
e, paralelamente, outros avanços foram garantidos nas 
negociações específicas realizadas com o Banco do Brasil, 
Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander.

Importante: em caso de descumprimento pelos bancos de quaisquer medidas negociadas com o movimento sindical, 
denuncie ao seu Sindicato para que medidas cabíveis sejam tomadas.

COE conquista avanços para bancários  
nas regras do banco de horas

A COE (Comissão de Organização dos 
Empregados), negociou no dia 23 de abril com 
o Itaú as regras das férias e do banco de horas 
dos funcionários que estão afastados do local de 
trabalho sem realizar o home office, incluindo 
aqueles que fazem parte dos grupos de risco, e 
dos que estão em esquema de rodízio. O banco 
atendeu à reivindicação do movimento sindical e 
não haverá desconto de 10% em cima do total de 
banco de horas de cada trabalhador. Não entrará 
sábado, domingo e feriado.

Foi definido que o banco de horas entrará em 
vigor no dia 1º de maio e que a proposta negociada 

será submetida a uma Assembleia virtual realizada 
pelos Sindicatos.

Para Damião Rodrigues, presidente do Sindicato 
de Apucarana, esta negociação foi uma importante 
conquista dos bancários do Itaú. “Também 
conseguimos que sejam abonados todos os dias que 
os bancários e bancárias ficaram em casa desde o 
começo da pandemia até o dia 1º de maio. Com isso, 
não terá compensação desse período”, salienta.

Banco disponibiliza 
serviços de 
telemedicina

Os funcionários e funcionárias do 
Santander têm à disposição serviços de 
telemedicina prestados pelo Hospital Albert 
Einstein, de São Paulo. Este atendimento 
estará disponível, durante todo o período da 
pandemia do novo coronavírus, 24 horas por 
dia, somente para o titular, ao custo de R$ 
18,75 por consulta especializada.

Por meio deste canal, os bancários e 
bancárias podem tirar dúvidas sobre sua 
saúde e os que fazem uso contínuo de 
medicamentos terão como solicitar receitas 
sem ter que esperar muito tempo para 
agendar consultas, como está ocorrendo nos 
últimos tempos para atendimento presencial.

Para acessar o serviço baixe o aplicativo 
Einstein Conecta ou acesse o site www.
einstein.br/conecta e preencher o cadastro. 
Em caso de dificuldades, entre em contato 
com o suporte técnico do hospital pelo 
telefone (11) 2151-7690 ou pelo e-mail 
suportetm@einstein.br.

Funcionários começam a receber vacina contra a gripe 
A campanha de vacinação dos funcionários 

do Banco do Brasil contra a gripe (H1N1, 
Influenza etc.) foi iniciada em Londrina no dia 
23 de abril e prosseguirá em diversas outras 
unidades até o dia 28. A partir do dia 11 de 
maio, os enfermeiros da clínica credenciada 
reiniciarão a imunização pela agência do 
Banco do Brasil em Apucarana e em algumas 
cidades da Região de Londrina. Este serviço se 
estenderá até o início de junho por toda a base 
do Vida Bancária.

Laurito Porto de Lira Filho, diretor 
do Sindicato de Londrina, lembra que a 
antecipação da vacinação foi reivindicada 
pelo Comando Nacional dos Bancários a 
todos os bancos com o objetivo de imunizar 

a categoria, reduzindo assim a necessidade de 
procurar auxílio médico em meio à pandemia 
do novo coronavírus.

“Essa vacina não tem efeito contra a 
Covid-19, mas quem toma estará imune aos 
sintomas da gripe, que são muitos parecidos 
com essa doença que está se alastrando de 
forma rápida pelo mundo. Além de desafogar 
os serviços médicos, ela dá mais tranquilidade 
aos bancários que no dia a dia têm contato 
direto com um grande número de pessoas”, 
explica.

Previ - No dia 22 de abril, os diretores 
eleitos da Previ realizaram uma live para falar 
sobre as medidas que estão sendo tomadas 
pelo fundo de previdência complementar dos 
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Acordo Aditivo e 
termos da Cabesp e 
Banesprev renovados

A COE (Comissão de Organização dos 
Empregados) do Santander garantiu, em 
negociação realizada no dia 27 de abril com 
o banco, a renovação, por dois anos, do 
Acordo Aditivo à CCT (Convenção Coletiva 
de Trabalho) da categoria. Também ficou 
estabelecida a renovação do acordo do 
PPRS (Programa Próprio de Resultados 
Santander), reajustado pelo mesmo 
índice que for definido para a data base da 
categoria.

Na reunião, feita por videoconferência, 
foram conquistadas ainda melhorias 
no Auxílio-educação, continuidade das 
discussões em torno de outras reivindicações 
específicas, como a isenção de tarifas para 
funcionários, e a renovação dos termos 
de compromisso para que o Santander 
preserve a manutenção da Cabesp (Caixa 
Beneficente dos Funcionários do Banco 
do Estado de São Paulo) e do Banesprev 
(Fundo Banespa de Seguridade Social).

funcionários do Banco do Brasil para assegurar 
os benefícios dos participantes.

Em reunião realizada por 
videoconferência n0 dia 27 de abril, a 
coordenação do Comando Nacional 

dos Bancários e a CEE (Comissão Executiva 
dos Empregados) retomaram as negociações 
com a direção da Caixa Econômica Federal 
em relação à pandemia do novo coronavírus. 
Na ocasião foi conseguida a manutenção 
do rodízio semanal, no qual os empregados 
ficam uma semana no trabalho remoto e uma 
semana no atendimento, e dos critérios para 
o teletrabalho.

Foi cobrado e a direção da Caixa garantiu 
que a adesão voluntária não excluirá o rodízio 
e também que não será permitida qualquer 
pressão dos gestores para a adesão ao site 
queroatender.caixa, no qual as equipes 
podem se inscrever para voltar fisicamente 
ao trabalho, garantindo que a inscrição seja 
totalmente voluntária. Os representantes 
dos empregados reivindicaram que este 
sistema seja utilizado apenas nas agências 
que necessitam para manter o rodízio e só 
no período específico de necessidade. “É 
importante neste momento que ninguém 
assine o termo de trabalho voluntário se 
isso for motivado por pressões dos gestores. 
Ocorrendo esse tipo de conduta, entre em 
contato conosco”, orienta Felipe Pacheco, 
presidente do Sindicato de Londrina

Saúde Caixa para todos
A CEE conseguiu ainda junto ao banco a 

Banco vai contratar
seguranças para
organizar as filas

A contratação de seguranças desarmados 
para organizar as filas nas agências é outra 
importante conquista obtida pelo movimento 
sindical nas negociações específicas com 
a Caixa. Devido ao pagamento do Auxílio 
Emergencial, aumentou muito a demanda de 
trabalhadores a procura desse direito. “Com 
a contratação de uma empresa especializada 
os empregados não precisarão mais fazer 
este serviço e irão se dedicar ao atendimento 
à população”, observa Felipe Pacheco. 

Na negociação com a Caixa também 
foram garantidas proteções de acrílico nos 
caixas e EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual) para todos os empregados.

realização de uma reunião no dia 29 de abril, 
na qual será apresentada proposta de “Saúde 
Caixa para Todos”, antiga reivindicação dos 
empregados, que ganhou força durante a 
crise do novo coronavírus. Este segmento de 
trabalhadores não conta com uma assistência 
médica adequada.
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SOLIDARIEDADE

Senado não vota 
e MP 905  perde 
a validade

VALEU A PRESSÃO!
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Ato virtual celebra 
o Dia da Classe 
Trabalhadora

Sabendo que o isolamento social afeta 
de forma mais acentuada as camadas 
mais necessitadas da população, 

os Sindicatos de Apucarana e de Cornélio 
Procópio estão promovendo campanhas de 
arrecadação de alimentos não perecíveis, 
materiais de higiene e limpeza a serem 
destinados a famílias carentes.

Bancários e bancárias da base territorial de 
Apucarana podem participar desta corrente 
de solidariedade deixando suas doações nas 
agências. Quem está afastado em sistema 
home office pode entrar em contato com o 
Sindicato pelo telefone (43) 3422-5533, do 

Sindicatos de Apucarana 
e de Cornélio arrecadam 
alimentos para carentes

WhatsApp (43) 99119-2649 ou pelo perfil da 
entidade no Facebook: SindicatodosBancár
iosdeApucarana e solicitar que os alimentos 
sejam recolhidos em suas residências.

A campanha do Sindicato de Cornélio 
Procópio está fazendo a coleta de doações 
nas sextas-feiras e sábados, das 14h00 às 
18h00, em frente ao Supermercado Cidade 
Canção localizado na Rua Francisco Morato. 
Bancários e bancárias podem deixar alimentos 
e materiais de limpeza e de higiene nas 
agências e quem não estiver trabalhando no 
banco pode solicitar que os alimentos sejam 
buscados em suas residências. Para isso, faça 

1º DE MAIO

A pressão da Classe Trabalhadora, da CUT e 
demais Centrais Sindicais, juízes e advogados 
trabalhistas forçaram o Senado a retirar de 
pauta a MP (Medida Provisória) 905/2019, que 
instituía o Contrato carteira verde amarelo e 
que também mudava diversos direitos, como 
a jornada de trabalho da categoria bancária. 
Como a matéria tinha validade até o dia 20 de 
abril e não foi votada pelos senadores, perdeu 
seus efeitos. 

No caso dos bancários, a jornada de trabalho 
passaria de seis para até oito horas. A MP 
905 também autorizava os bancos a realizar 
diversas operações nos sábados, domingos e 
feriados.

Damião Rodrigues, presidente do Sindicato 
de Apucarana, afirma que a luta contra a 
minirreforma trabalhista pretendida pelo 
governo Jair Bolsonaro com a MP 905 não 
terminou. “Não se sabe ainda se ele vai poder 
reeditar essa MP, mas ainda tem outras três 

contato pelo celular (43) 9 8415-4070.
“Não podemos ficar de braços cruzados 

diante dessa crise gerada pela pandemia 
do novo coronavírus. Por isso, com esta 
campanha estamos arrecadando as doações 
para distribuir cestas-básicas a famílias 
necessitadas, que estão sofrendo mais no 
atual momento”, argumenta Ivaí Lopes 
Barroso, presidente do Sindicato de Cornélio 
Procópio.

matérias tramitando no Congresso Nacional 
que podem ser mudadas para atacar direitos 
trabalhistas para favorecer os patrões”, alerta 
Damião.

Em função das restrições impostas pela 
pandemia do novo coronavírus, a CUT e demais 
Centrais Sindicais organizaram um Ato Unificado 
pela internet para comemorar o Dia Internacional 
dos Trabalhadores – 1º de Maio. Este ano, o lema 
é “Saúde Emprego, Renda: um novo mundo é 
possível com solidariedade", destacado em lives 
e shows no site da CUT e no Facebook .

Parabéns, trabalhador e trabalhadora 
bancári@!


