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DDurante toda pandemia o Sindicato vem reforçando seu compromisso 
ao se posicionar de forma contrária ao retorno do trabalho pre-

sencial nas agências e defender o regime home office com rodízio da 
equipe para evitar a contaminação. Entre outras cobranças feitas pelo 

movimento sindical está a de que os locais de trabalho sejam higienizados com 
mais frequência, evitando assim a disseminação do vírus. 

Outra medida adotada é o acompanhamento das agências 
onde há denúncias e confirmações de casos de Covid-19. 
Por esse motivo reforçamos para que os bancários, clien-
tes e usuários do serviço financeiro entrem em contato 
em caso de suspeitas dessas doenças. Isso permitirá 
que possamos atuar para garantir que todos os pro-
tocolos de prevenção sejam devidamente respeitados, 
mensurar a situação da pandemia e do surto de gripe 
na categoria, além de cobrar as providências cabíveis 
do setor público. Não tenha medo, garantimos o sigilo.

CLAYTON TEIXEIRA PEREIRA 
é presidente do Sindicato

FALA PRESIDENTE!FALA PRESIDENTE!

O Sindicato realizou em janei-
ro o curso on-line de Paterni-
dade Responsável. A iniciativa 
foi realizada em parceria com 
o Sindicato do ABC e propor-
cionou a capacitação de vá-
rios bancários de sua base. 
Interessados devem ficar aten-
do às informações nas redes 
sociais sobre próximas turmas. 

CURSO DE PATERNIDADE RESPONSÁVEL É OFERECIDO A BANCÁRIOS



COVID VOLTA A FECHAR AGÊNCIASCOVID VOLTA A FECHAR AGÊNCIAS

OO número de bancários do Sindicato afastados por casos de Co-
vid-19 tem aumentado substancialmente e elevado a quantidade 

de agências fechadas. Cerca de 90 funcionários testaram positivo so-
mente em janeiro e cerca de 30 estão afastados das atividades presen-
ciais. Com a nova onda de contaminação, foram fechadas somente na 
base do Sindicato as agências 0087 do Santander de Mogi, 0197 do 
Santander Suzano, Caixa da rua Dr. Deodato e Itaú Suzano (rua Benjamin 
Constant). Várias agências estão funcionando com quadro reduzido de 

Com cerca de 90 bancários contaminados, agências operam 
com quadro reduzido de funcionários gerando sobrecargas

funcionários, o que compromete ainda 
mais os atendimentos e a segurança 
de todos. Como os casos são regis-
trados diariamente e a higienização 
dos postos de trabalho pode levar 
de um a três dias o número de agên-
cias fechadas é alterado a cada dia.



Após cobranças do Sindicato, BB deixaApós cobranças do Sindicato, BB deixa  
DE EXIGIR VISITA PRESENCIALDE EXIGIR VISITA PRESENCIAL
OO Banco do Brasil dei-

xou de exigir visitas 
presenciais de gerentes PJ 
após pressão do movimen-
to sindical. Mesmo diante do 
aumento de contaminação 
por Covid-19 e Influenza, o 
banco obrigava essa práti-
ca para atingir metas. Agora, 
com essa conquista do Sin-
dicato, os gerentes podem 
priorizar reuniões com clientes 
via videoconferência. 

Os bancários do Bradesco 

das áreas de Monitoramento 

de Redes Sociais e de Transa-

ções PIX aprovaram o Acordo 

Coletivo de Trabalho com vi-

gência de dois anos que as-

segura, dentre outros pontos, o 

descanso de dois dias conse-

Bancários aprovam  
ACT do Bradesco

cutivos, coincidentes ao menos duas ve-
zes no mês com sábados e domingos; e 
folga de caráter compensatório. 



DDiretores do Sindicato dos Bancários de Mogi das Cruzes e Região 

percorreram as agências do Santander de sua base no sábado (22 

de janeiro), após a liminar que proibia a abertura dos bancos ter sido 

cassada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, durante a ma-

drugada. Apenas as agências 360 e 197 do Santander de Suzano fica-

ram fechadas por conta de casos de contaminação de Covid-19 nessas 

unidades. 

Nas demais agências, os diretores retardaram a abertura e conversaram 

com os funcionários sobre a importância da mobilização de todos, ainda 

mais nesse momento em que o vírus espalha novas ameaças e os bancos 

violam a legislação que é extremamente clara ao proibir o trabalho ban-

cário aos sábados.

Ordem judicial garantida pelo departamento jurídico para  
impedir a abertura das agências foi cassada pelo TRT

Liminar é cassada e Sindicato retarda 
abertura do Santander no sábado



GT Saúde cobra medidas  
mais rígidas ao Itaú

Fornecimento de máscaras N95
Limitação do número de clientes nas agências
Fim do fechamento definitivo das agências
Testagem de todos os trabalhadores da agência
Cumprimento do protocolo de afastamento
Fechamento de agências e sanitização adequada 
Ampliação da equipe de teleconsulta
Não direcionamento de trabalhadores de agências  
contaminadas para outras agências
Adequação do protocolo ao cenário atual
Afastamento de trabalhadores contaminados  
pelo surto de gripe
Reavaliação do horário bancário

OO Grupo de Trabalho (GT) de Saúde do 
Itaú cobrou da direção do banco uma 

série de medidas mais rigorosas para reduzir  
a alta contaminação dos funcionários  
por Covid-19. Confira a seguir:

Mesmo com a escalada 
dos casos de Covid-19 
e Influenza, a direção 
da Caixa segue co-
brando metas desuma-
nas de seus funcionários, 
que estão no limite para 
atender a população 
e não paralisar os ser-
viços. Em alerta, a Con-
traf-CUT, a Fenae e a 
Comissão Executiva dos 
Empregados da Caixa 
(CEE/ Caixa) cobram do 
banco melhores condi-
ções de trabalho e pro-
tocolos de prevenção.

Situação nas 
agências da Caixa 
é preocupante



Sorteados recebem prêmio da
CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO
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Alessandra - Santander

Eduardo - Santander

Bruna - Bradesco

Diego - Bradesco

Juliana - Itaú

David - Bradesco



Reservas até 05/02

LAZER E DIVERSÃO  
PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA

Dia: 12 de fevereiro / Saída: 7h30
Valor: R$ 100 (adulto) R$ 40 (criança)

Local: Rua Dr. Deodato Wertheimer, 
2.319, Mogi Moderno (sede do Sindicato)

INFORMAÇÕES 
INFORMAÇÕES 

(11) 97087-8521  
(11) 97087-8521  

COM BETO
COM BETO


