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BANCOS

No Bradesco, direitos dos bancários são fruto da luta
Páginas 2 e 3

Chega de 
demissões

Hoje, Dia 
Nacional de 
Luta Contra 
as Demissões 
nos Bancos, 
os bancários 
denunciam as 
empresas que 
descumpriram o 
acordo de não 
demitir durante 
a pandemia. 
Mesmo lucrativos, 
Santander, 
Itaú, Bradesco 
e Mercantil 
demitem a  
rodo. Página 4

Sindicato e Feeb seguem firmes com protestos contra as demissões feitas pelos bancos. Somente o Itaú colocou para fora mais de 400 funcionários 
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Bancários arrancam 
um acordo pioneiro 
sobre o teletrabalho
ALAN BARBOSA
imprensa@bancariosbahia.org.br

Luta garante avanços 
para os trabalhadores
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AJ U DA DE C US TO

O acordo prevê ajuda de custo de R$ 1.080,00, no primeiro ano, para 
cobrir gastos adicionais com o teletrabalho (internet, luz, etc), caso o 
banco não ceda a cadeira. Se o banco conceder em comodato a cadei-
ra, a quantia será de R$ 960,00.
No primeiro ano, a ajuda será paga de uma única vez. Nos anos se-
guintes, o banco vai pagar a quantia de R$ 960,00, que poderá ser paga 
de uma só vez ou em até 12 vezes. Vale lembrar que o bancário precisa 
concordar em ir para o regime de teletrabalho. Não será obrigatório.

JOR NA DA DE T R A BA L HO

O banco vai adotar o controle da jornada, por meio de programa de 
computador para registro dos horários de trabalho e/ou por regime 
de exceção. A empresa irá respeitar intervalos para refeição e perío-
dos de descanso. Ligações de áudio ou vídeo, mensagens escritas, ou 
qualquer outra atividade laboral nesses períodos serão proibidas ou, 
caso ocorram, serão devidamente computadas como horas extras.

FOR N E C I M E N TO DE E QU I PA M E N TO S

Cabe ao Bradesco fornecer notebook ou desktop, mouse, teclado inde-
pendente e headset, ficando o funcionário responsável pela guarda, 
conservação e devolução.

T R E I NA M E N TO

Serão realizados programas de treinamento para quem for incluído 
no regime de teletrabalho, assim como para os gestores.

SAÚ DE

O Bradesco promoverá orientação a todos os empregados em regime 
de teletrabalho sobre medidas de prevenção de doenças e acidentes 
do trabalho, por meio físico, digital ou treinamentos à distância. O 
banco também realizará acompanhamento especial no exame perió-
dico de quem estiver em trabalho remoto.

C A NA L DE A P OIO

O Bradesco disponibilizará canal de apoio para orientações aos fun-
cionários sobre procedimentos profissionais ou equipamentos.

AC OM PA N H A M E N TO

Criação de um GT (Grupo de Trabalho) para acompanhar a  
aplicação do acordo.

Nada justifica as demissões no Bradesco

A CAMPANHA salarial deste 
ano foi um desafio para a cate-
goria, sobretudo por conta da 
pandemia de Covid-19. Apesar 
das dificuldades, os bancários 
fecharam importantes acordos, 

graças à luta dos trabalhadores. 
Com o Bradesco não foi dife-
rente. Os empregados do banco 
conquistaram a manutenção 
dos direitos, além da regula-
mentação do teletrabalho.

Um diferencial no acordo fe-
chado com o Bradesco diz res-
peito ao teletrabalho, já que ne-
nhum outro banco acatou a 
proposta sobre o assunto. Fo-
ram mantidos os tíquetes ali-
mentação para os trabalhadores 
que optarem por permanecer em 

É ESTARRECEDORA a atitude 
do Bradesco em meio à crise 
econômica que o mundo en-
frenta. Mesmo tendo acordado  
com os sindicatos que não de-
mitiria sem justa causa durante 
a pandemia causada pelo co-
ronavírus, o banco já desligou 
quase 430 trabalhadores pelo 
país. Para piorar, pretende con-
tinuar o movimento nefasto.

Com o lucro de R$ 7,626 bi-
lhões somente no primeiro se-
mestre deste ano, o Bradesco 
aumenta a lucratividade, mes-
mo em meio à crise. Ou seja, 
não tem justificativa para tan-
tas demissões. A atitude da 
empresa só faz aumentar o nú-
mero de famílias desampara-
das no momento de maior di-
ficuldade vivido por todos.

Depois de muita cobran-
ça, o Bradesco se reuniu com 
o movimento sindical, mas 
as notícias não são boas. A 
direção do banco  chegou a  

home office. Também foi garanti-
do bonificação para os que per-
manecerem por mais de 50% da 
jornada com o trabalho remoto.

Com as ameaças permanen-
tes aos trabalhadores, a cate-
goria reconheceu que a cam-
panha salarial foi vitoriosa por 
garantir por mais dois anos a 
manutenção de direitos. Ou-
tra conquista para os bancá-
rios do Bradesco foi o aumento 
real, de grande valia em tem-
pos de crise econômica. 

dizer que não vai parar com o 
processo de demissões.

O Sindicato dos Bancários da 
Bahia tem atuado fortemente 
contra as demissões, com mani-
festações nas redes sociais e pre-
sencialmente nas agências, e de-
nunciando as medidas do banco. 

A entidade não irá parar até que 
o Bradesco reveja o processo de 
desligamentos, além de ouvir os 
milhares de trabalhadores que 
estão sendo desamparados pela 
ganância da empresa. 

Com atuação firme, Sindicato denuncia demissões no Bradesco que prejudicam, além dos bancários, a população

No início da pandemia, o Sindicato agiu para garantir EPIs para os bancários

Acordo de teletrabalho é vitória
OS BANCÁRIOS do Bradesco aprovaram, de forma pioneira, o acor-
do de teletrabalho para o pós-pandemia.

Principais pontos

A atuação do Sindicato 
protege os bancários
GRAÇAS aos esforços do Sin-
dicato dos Bancários da Bahia, 
os trabalhadores do Bradesco 
tiveram as vidas resguardadas 
durante a pandemia. A entida-
de atuou como peça chave para 
não só garantir direitos, mas 
também cobrar do banco equi-
pamentos para garantir a segu-
rança de bancários e clientes.

O SBBA participou da cons-
trução do protocolo para aten-
dimento com pandemia, garan-
tindo EPIs (Equipamentos de 
Proteção Individual), testagem 
dos funcionários e ampliação no 
Viva Bem, programa que permi-
te comunicação direta com mé-
dicos especializados no atendi-
mento dos trabalhadores. 
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SAQUE

BANCOS

Bancários denunciam falta de 
compromisso das empresas
RENATA ANDRADE
imprensa@bancariosbahia.org.br

Luta para barrar as demissões

NA TORA A declaração do ministro Gilmar Mendes, de que 
a suspeição de Moro só será julgada no próximo ano, em sessão 
presencial, ou seja, no pós pandemia, que ninguém sabe quan-
do será, confirma a disposição das elites em retardar o máximo 
possível. No ritmo que vai, chega a eleição presidencial de 2022 e 
nada. Claro, para não deixar Lula ser candidato.

SUJA MENOS O STF vai continuar empurrando com a bar-
riga a suspeição de Moro, pois negá-la agora seria mais desmo-
ralização para um Judiciário com credibilidade abalada. São 
irrefutáveis as provas que têm se materializado sobre os abusos 
e vigarices cometidos pelo ex-juiz de Curitiba na Lava Jato. Pro-
telar o julgamento é menos danoso para a Justiça(?) e as elites.

TODO DIA A recusa do STF em julgar a suspeição de Moro e a 
ofensiva por prisão em 2ª instância mostram que, no plano insti-
tucional, o Estado democrático de direito no Brasil vai continuar 
a “meia boca”. A direita e a extrema direita controlam as institui-
ções. A retomada da democracia com víeis social só será possível 
com mobilização popular. Multidões nas ruas. Diariamente.

BAIXO NÍVEL Soou como bajulação para garantir o empre-
go, o “abraço” que o locutor André Marques e o comentarista 
Márcio Guedes mandaram para Bolsonaro, na transmissão do 
jogo da Seleção Brasileira. Também um insulto às famílias dos 
mais de 151 mil mortos pela Covid, uma ofensa aos telespecta-
dores e um crime, pois a TV Brasil é uma emissora pública. ´

SÓ VOTO É triste saber que os abusivos aumentos nos preços 
dos alimentos, tolerados pelo governo, tenham prejudicado três 
vezes mais os mais pobres. Que a imensa maioria dos mortos 
por Covid foi gente carente, morador da periferia. Que o auxílio 
emergencial, salvação dos mais necessitados na pandemia, tenha 
sido reduzido à metade. Do povo, Bolsonaro só quer o voto.

NO INTUITO de denunciar a quebra de com-
promisso das organizações financeiras de não 
demitir durante a pandemia do Covid 19, os 

bancários realizam, hoje, o Dia Nacional de 
Luta Contra as Demissões nos Bancos. Os 
empregados trabalham sobrecarregados nas 
agências para atender bem os clientes, sofrem 
com assédio, são pressionados para bater me-
tas altíssimas e agora precisam se preocupar 
se serão demitidos no final do dia.

Sozinho, o Santander demitiu mais de 1 mil 
bancários em 2020. O Itaú colocou 400 pais e 
mães de família para fora e o Bradesco se nega 

a cancelar as 427 demissões realizadas até o 
momento. O Mercantil do Brasil dispensou 18 
funcionários somente em setembro.

A união do movimento sindical tem sido 
fundamental para chamar a atenção da po-
pulação e dos correntistas. Sindicatos de todo 
o país têm realizado protestos em frente às 
agências, tuitaços para denunciar a quebra de 
compromisso dos bancos e outras ações nas 
redes sociais desde o início do mês. 

Itaú, que lucrou quase R$ 8 bilhões no semestre, já demitiu centenas de pais e mães de família

Sindicato protesta contra o Itaú
A MOBILIZAÇÃO contra as cen-
tenas de demissões dos funcioná-
rios do Itaú segue a todo vapor. Os 
diretores do Sindicato dos Ban-
cários da Bahia e da Federação 
da Bahia e Sergipe percorreram, 
ontem, as agências do Iguatemi, 
avenida Tancredo Neves e Pituba, 
em Salvador, e realizaram para-
lisação e protestos, para alertar a 
sociedade e o funcionalismo para 
a atitude irresponsável do banco.

O Itaú já demitiu cerca de 400 
empregados em todo o Brasil, sen-
do 150 só na área de veículos. Na 
base do SBBA, foram demitidos 20 
bancários. Com lucratividade na 
casa dos R$ 8 bilhões nos primei-

ros seis meses de 2020, o maior 
banco privado do país demite, 
contrariando a imagem que tenta 
passar nas propagandas, de que é 
uma empresa com lado humano.

Nas manifestações, os dire-
tores do Sindicato e da Feeb-
base denunciaram ainda a total 
falta de compromisso do Itaú. 
O banco está demitindo ban-
cários por telefone, doentes e 
funcionários com 30 anos de 
empresa descartados por vide-
oconferência. Além disso, aler-
taram que a médica do trabalho 
não cumpre o papel de proteger 
os empregados que foram lesio-
nados dentro do próprio banco. 

Deus Danado
O ESPETÁCULO Deus Danado estreia hoje, às 
19h, no canal do Sesc Bahia no Youtube. Para 
assistir, é só ir no canal. A Cia Rapsódia de Te-
atro, através da montagem, retrata um lugar 
simbólico, que poderia ser o sertão nordestino 
e mostra um teatro fortemente influenciado 
pelo gesto (corpo-voz), pela imagem e pelas 
sensações. O espetáculo também será apresen-
tado nesta sexta-feira, sábado e domingo.

Espetáculo Deus 
Danado estreia hoje

FO
TO

S
 –

 M
A

N
O

E
L 

P
O

R
TO


