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SINDICATO

Nova vitória. Prefeitura 
atende pedido do SBBA
Página 3

Vote com 
um clique
A eleição para a diretoria do 
Sindicato começa hoje. Diante da 
necessidade de isolamento social, 
a votação será virtual. Rápida, 
prática e segura. O associado vai 
votar com apenas um clique. Basta 
baixar o aplicativo Bancários Bahia 
ou acessar o site. Página 4

A prefeitura de Salvador atende reivindicação do Sindicato e vai disponibilizar cadeiras e medir a temperatura das pessoas em espera nas filas da Caixa 
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Concentração na 
Caixa sobrecarrega 
os trabalhadores
RENATA LORENZO
imprensa@bancariosbahia.org.br

Auxílio também 
deve ser pago 
pelo BB e BNB
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EM PEDIDO liminar, o MPF 
(Ministério Público Federal) e 
o MP/BA (Ministério Público 
do Estado da Bahia) solicitaram 
que, além da Caixa, o Banco do 
Brasil e o Banco do Nordeste 
também realizem o pagamento 
do auxílio emergencial.

O pedido foi adicionado à 
ação conjunta, ajuizada no 
dia 2 de maio, quando foram 
cobradas providências para 
evitar aglomerações nas uni-
dades, em função do risco de 

contágio por coronavírus.
A Lei nº 13.982/20, que ins-

tituiu o auxílio emergencial 
por conta da pandemia da Co-
vid-19, estabelece que a opera-
cionalização seja feita por ins-
tituições financeiras públicas 
federais. Por isso, não faz sen-
tido a União ter definido ape-
nas a Caixa como pagadora.

A descentralização do paga-
mento do benefício destinado 
aos trabalhadores informais e 
desempregados é uma reivin-
dicação do Sindicato dos Ban-
cários da Bahia e demais en-
tidades que lutam pela defesa 
da categoria. Ainda mais com 
as notícias diárias de enormes 
filas e aglomerações nas agên-
cias da Caixa, que sobrecarre-
gam os empregados.

Ministério Público pede que pagamento do auxílio seja descentralizado

População beneficiada
A POPULAÇÃO que precisa do 
auxílio emergencial para ter o 
quer comer no período da pan-
demia causada pelo coronavírus 
será beneficiada se, além da Cai-
xa, o BB e o BNB puderem efetu-
ar o pagamento do benefício.

Com a inclusão, Salvador 
pode ganhar até 28 novos pon-
tos de atendimento presencial 

ao cidadão - 24 agências do BB 
e quatro do BNB.

Segundo pedido feito pelo 
MPF (Ministério Público Fede-
ral) e o MP/BA (Ministério Pú-
blico do Estado da Bahia), se a 
União não viabilizar o saque nas 
redes das três instituições fede-
rais em até 10 dias, pagará multa 
diária no valor de R$ 30 mil.TÁ NA REDE

Banco do Brasil quer que 
bancários organizem filas
O BANCO do Brasil está orien-
tando que os funcionários or-
ganizem as filas fora das agên-
cias. Porém, isso não é papel 
do bancário. A recomendação 
dada pela Superintendência 
Estadual do BB coloca os pro-
fissionais em risco e compro-
mete o atendimento das agên-
cias, atrasando a assistência à 
população no momento em 
que muitos empregados estão 
afastados, em trabalho remoto.

O Sindicato dos Bancários da 
Bahia, desde o início da pande-
mia, requereu à Prefeitura e ao 

governo do Estado o apoio da 
Guarda Municipal e da Polícia 
Militar para ajudar na organi-
zação. Também foi apresentada 
à Fenaban (Federação Nacio-
nal dos Bancos) uma proposta 
sobre a necessidade de contra-
tar vigilantes não armados para 
auxiliar na ordenação das filas.

Apesar de não ter fechado 
acordo formal com o Comando 
Nacional dos Bancários sobre 
o assunto, os bancos ficaram 
de contratar os profissionais. O 
Itaú foi um dos que já contrata-
ram vigilantes para a função. 
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Distribuição de cadeiras e 
medição de temperatura nas 
filas estão entre as ações

Caixa: Prefeitura atende SBBA

REDAÇÃO
imprensa@bancariosbahia.org.br

A PREFEITURA de Salvador atendeu à 
reivindicação do Sindicato dos Bancários 
da Bahia e, a partir de hoje, vai implantar 
uma série de medidas para ajudar na or-
ganização das filas nas agências da Cai-
xa, banco que centraliza o pagamento do 
auxílio emergencial aos trabalhadores in-
formais e desempregados atingidos pela 
crise causada pelo coronavírus.

Entre as ações, a distribuição de 4 mil 
cadeiras em todas as 46 unidades de Sal-
vador. Terão preferência idosos, grávidas 
e pessoas com deficiência. No total, 160 

agentes da Guarda Civil Municipal vão 
organizar as filas e fazer a medição da 
temperatura para detectar possíveis con-
taminados com a Covid-19.

Desde o início da pandemia que o Sindi-
cato dos Bancários da Bahia solicita a cola-
boração da Prefeitura e do governo do Es-
tado na organização das filas e proteção às 
pessoas. “Sabemos que o governo federal 
não se planejou adequadamente, mas essas 

aglomerações também são de responsabili-
dade do município. Que bom que nos ouvi-
ram. Vamos fiscalizar para que isso ocor-
ra no maior número de agências, sobretudo 
nos bairros populares”, reforça o presidente 
da entidade, Augusto Vasconcelos.

Os agentes da Guarda Municipal também 
vão higienizar as mãos das pessoas na fila 
com álcool em gel. O anúncio foi feito na sex-
ta-feira, pelo prefeito ACM Neto. 

Bancos: um antro de contaminação
“Eu presenciei. Vi o absurdo”
O RELATO é do jornalista Rogaciano Me-
deiros, que trabalha na Comunicação do 
Sindicato dos Bancários da Bahia, e pre-
cisou ir às agências localizadas em Brotas 
- segundo bairro em número de contami-

nados - do Bradesco (próxima à entrada do 
Engenho Velho) e do Banco do Brasil, no 
início da manhã de sexta-feira. Ele ficou es-
pantado com o que viu.

“Cheguei pouco depois das 6h30. Pri-
meiro fui ao Bradesco e em seguida ao 
BB. O espaço do autoatendimento já es-
tava lotado nas duas agências. Depois das 
7h, quando os bancários chegaram para 
organizar a fila, eu não acreditei, eles es-
tavam menos protegidos do que eu. Usa-
vam apenas máscaras simples, que ga-

rantem proteção somente para 
quem está andando na rua, longe 
da multidão, não para quem tem 
de lidar com tanta gente. É mui-
ta irresponsabilidade dos bancos”.

Aos colegas, o jornalista, de 66 
anos, desabafou: “Que loucura! Os 
bancos são antros de contaminação 
dos bancários e dos clientes. De-
viam ser fechados, imediatamente, 
pelo bem da saúde pública”. 

Diariamente, bancários 
arriscam a saúde 

nas agências para 
prestar atendimento à 

população

Abertura aos sábados, não
PARA reivindicar a suspensão 
da abertura extraordinária e 
funcionamento das agências da 
Caixa aos sábados, entidades 
representativas dos empregados 
enviaram ofício à direção do 
banco, na quinta-feira.

Como a própria instituição 
financeira divulgou que houve 
redução de filas nas unidades, é 
totalmente desnecessário abrir 
as agências no dia de folga do 
trabalhador, que tem se empe-
nhado para atender os clientes 
em jornada de, pelo menos, 10 
horas diárias neste momento de 
crise por causa do coronavírus.

Após negociação com o SBBA, 
Santander flexibiliza protocolo
DEPOIS de o Santander ter alte-
rado o protocolo de procedimen-
to em casos suspeitos de corona-
vírus, o Sindicato dos Bancários 
da Bahia e a Federação dos Ban-
cários da Bahia e Sergipe obtive-
ram uma importante vitória em 
negociação com o banco. Duas 
agências em Salvador serão fe-
chadas para higienização.

Em videoconferência, na 
quinta-feira, com a superinten-
dente de Relações Sindicais do 
Santander, Fabiana Ribeiro, o di-
retor do Sindicato, Adelmo An-

Trabalhar aos sábados provo-
ca um desgaste ainda maior para 
os empregados da Caixa. A jor-
nada exaustiva de segunda a sex-
ta-feira tem gerado esgotamento 
físico, mental e emocional.

drade, e os diretores da Feeb, 
Francisco André Vieira e José 
Antônio dos Santos, cobraram 
do banco mudança de postura.

Fabiana Ribeiro informou 
que a agência Miguel Calmon, 
em Salvador, será fechada para 
higienização. O bancário que 
tem suspeita de contaminação e 
o gerente que teve contato com o 
funcionário serão afastados.

O mesmo acontece com a 
agência Iguatemi, que regis-
trou dois casos de contamina-
ção pela Covid-19. Rotina na Caixa tem sido exaustiva
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Bancário pode votar 
pelo aplicativo e site
RENATA ANDRADE
imprensa@bancariosbahia.org.br

Eleição começa 
hoje. Vote logo

É REVOLTANTE Dá nojo. O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, faz apelo patético na TV, para que os funcionários públi-
cos aceitem ficar sem reajuste salarial por dois anos. Mas, ele redu-
ziu de 20% para 15% a taxação dos lucros dos bancos e autorizou 
R$ 1,3 trilhão para socorrer (?) o sistema financeiro, o mais lucra-
tivo. Pior é saber que ainda há trabalhador que apóia Bolsonaro.

SE FOSSE… Há dias, dezenas de integrantes do tal grupo 300 
Brasil, responsáveis por agressões a enfermeiras e jornalistas, in-
sultos à democracia e a República, estão acampados no pátio do 
STF, em barracas padronizadas, igualzinhas às vendidas na Ha-
van, do bolsonarista Luciano Hang. Se fossem militantes do MST, 
já tinham sido retirados debaixo de porrada. Há muito tempo.

BAIXO NÍVEL Sinceramente, não surpreende a versão da mí-
dia, de que Bolsonaro resiste em entregar a gravação da reunião 
no Planalto, dia 22 de abril, não por questão de segurança na-
cional, mas pelo excesso de palavrões e xingamentos dos parti-
cipantes contra autoridades da República. Weintraub teria dito 
que no STF tem “11 fdp”. O nível do governo é baixíssimo.

TEM DIREITO O general Villas Bôas, ex-comandante do 
Exército indicado por Dilma e que fez todo tipo de ameaça caso 
o STF liberasse Lula para disputar a eleição de 2018, que Bolso-
naro se elegeu, usou as redes sociais para elogiar a entrevista de 
Regina Duarte à CNN. Tem direito, razão é outra história.

FOI ENGANO? Muito tempo após divulgar que dona Mari-
sa, mulher de Lula, falecida, tinha R$ 256 milhões aplicados e 
incentivar todo tipo de fake news contra a reputação da ex-pri-
meira dama, o juiz Carlos André Lisboa, de São Bernardo (SP), 
diz que errou, eram apenas R$ 26 mil. Nem desculpa pediu. Isso 
é Justiça? Foi engano mesmo? E agora? Cadê o CNJ?

OS BANCÁRIOS da base do 
Sindicato da Bahia têm um 
importante compromisso a 
partir de hoje. Votar para es-
colher as diretorias Executiva 
e Regional, além do Conselho 
Fiscal da entidade. A eleição 
será totalmente virtual. Basta 
acessar o aplicativo Bancários 
Bahia. Coloque o alarme no 
celular. O pleito começa às 8h 
e segue até 18h de sexta-feira.

Quem ainda não tem o 

app no celular, deve baixá-
-lo. Quem não conseguir vo-
tar pelo aplicativo, basta aces-
sar o site www.bancariosbahia.
org.br. O Sindicato disponibi-
lizou os canais digitas em res-
peito à recomendação da OMS 
(Organização Mundial da Saú-
de), que orienta isolamento so-
cial por conta da pandemia da 
Covid-19. A votação é simples 
e rápida. O associado vai clicar 
no banner ELEIÇÕES 2020 e 
seguir as orientações.

Com 68 componentes, a cha-
pa única inscrita na eleição 
do Sindicato dos Bancários da 
Bahia tem Augusto Vasconcelos 
como candidato a presidente e 
Euclides Fagundes, que concor-

re a vice-presidente.

Santander
Outra novida-

de da eleição deste 
ano é que o funcio-
nário do Santander 
também poderá 
participar do plei-
to do Sindicato por 
meio do sistema do 
banco. O bancário 
está autorizado a 
acessar o site da en-
tidade do compu-
tador do trabalho.

É só digitar ban-
cariosbahia.org.br, 
clicar no banner 
ELEIÇÕES 2020, 
informar o CPF e 
confirmar. Depois, 
o empregado tem 
de conferir os da-
dos pessoais, criar 
uma senha para vo-
tação e fazer a con-
firmação novamen-
te. Logo após uma 
nova aba será aber-
ta para que o sin-
dicalizado digite o 
CPF e a senha. Bas-
ta clicar na chapa e 
confirmar o voto.

Acordos aprovados no  
Santander, Itaú e BV
ATRAVÉS de assembleias virtu-
ais, realizadas na sexta-feira, os 
funcionários do Santander, Itaú e 
Grupo BV, que engloba o Banco 
Votorantim e a BV Financeira, 
aprovaram os acordos negocia-
dos entre os sindicatos e as em-
presas, a fim de garantir os direi-
tos dos trabalhadores durante a 
pandemia do coronavírus.

No caso do Santander, os 
bancários aprovaram por una-
nimidade a renovação do ACT 
(Acordo Coletivo de Trabalho) 
aditivo à CCT (Convenção Cole-
tiva de Trabalho) por dois anos, 
com inclusão de novas cláusulas. 
O PPRS (Programa de Participa-
ção nos Resultados Santander) 
também será renovado.

O Acordo Coletivo de Tra-
balho Emergencial também foi 
aprovado pelos empregados do 
Itaú. Dos votantes, 98,2% acei-

taram a proposta, 2,53% vota-
ram contra e 1,27% se absteve. 
O documento beneficia os tra-
balhadores que estão afasta-
dos, em função da pandemia, 
mas não conseguem realizar 
as tarefas de casa. 

Pelo acordo proposto pelo 
Itaú, os meses de março e abril 
serão abonados. Além disso, os 
funcionários terão desconto de 
10% nas horas devidas. A com-
pensação será iniciada no mês 
seguinte ao final da quarentena, 
limitada a duas horas por dia, e 
apenas nos dias úteis, de segun-
da a sexta-feira, por 12 meses

Em relação aos empregados 
do Grupo BV, o acordo, apro-
vado por unanimidade, atenua 
os prejuízos das MPs 927 e 936 
e garante a renda e os empregos 
de todos os 2.879 funcionários 
no Brasil, por até 120 dias. 


