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Mesa permanente de saúde discute 
protocolos para a volta ao trabalho 
presencial (pág. 4)

COE BB e banco debatem retorno ao 
trabalho presencial (pág. 5)

#2deOutubro
Ceará é Fora Bolsonaro!

Em manifestação realizada dia 2/10, milhares de pessoas foram às ruas para protestar 
contra os desmandos do governo Bolsonaro (pág. 3)
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É PRECISO NEGOCIAR O RETORNO AO 
TRABALHO PRESENCIAL PARA PRESERVAR VIDAS

O movimento sindical bancário está muito preocupado com o retorno ao trabalho 
presencial nos bancos. Muitas instituições fi nanceiras estão enviando convocações 
ou o que elas chamam de “convite” ao retorno às agências, sem a devida nego-

ciação com as entidades sindicais. Nossa apreensão é de que esse retorno seja feito de 
forma desordenada e apressada colocando em risco a vida de todos, bancários, demais 
trabalhadores das agências, clientes e usuários.

Desde o início da pandemia, o movimento sindical bancário tem se desdobrado para 
proteger a saúde e a vida da categoria, tendo conquistado o home offi ce para milhares de 
trabalhadores, além do funcionamento em horário especial das agências. Temos também 
insistido na necessidade de negociar com cada banco sobre as especifi cidades do retorno 
ao trabalho presencial e estamos na mesa permanente de saúde para negociar com a 
Fenaban os protocolos para o retorno, porque o que está em jogo é a vida dos bancários 
e seus familiares, pois a pandemia ainda não está totalmente controlada.

Nós, do movimento sindical, acreditamos que o retorno não pode ser feito antes de um 
maior número de pessoas estar completamente imunizada e, ainda assim, com todos os 
cuidados necessários. O número de morte diárias ainda está alto, cerca de 500 pessoas por dia, e em muitas 
localidades do Brasil, a vacinação ainda está muito lenta. 

Os grupos de risco são os mais preocupantes e estamos vendo os bancos pedindo o retorno já a partir deste 
mês, inclusive de pessoas com comorbidades. Além disso, é preciso exigir dos bancos o cumprimento dos pro-
tocolos de saúde e sanitização e reforçar o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), como máscaras 
N95 e álcool em gel.

Uma pesquisa feita pelo Dieese avaliou as condições do home offi ce para a categoria após mais de um ano 
de duração dessa modalidade, medida negociada pelo Sindicato e que foi fundamental para garantir a segurança 
dos trabalhadores durante a pandemia. Os dados da pesquisa mostram que houve maior índice de diagnóstico 
positivo de Covid-19 (38%) entre os que permaneceram no trabalho presencial do que entre os que foram para 
o teletrabalho (23%). 

A pesquisa foi fundamental para avaliar as condições de trabalho da categoria em home offi ce, após quase 
dois anos. Revelou que a luta do movimento sindical para manter o teletrabalho reduziu o contágio e salvou vidas. 
Nosso desafi o agora é regular os acordos com os bancos, para que o trabalhador não aumente seus custos, e 
estabeleça limites de jornada, com a melhora nas condições de saúde. Somente no 1º semestre do ano, os cinco 
maiores bancos do país economizaram R$ 300 milhões com despesas administrativas como água, luz, gás, vigi-
lância, transporte, viagens, conservação de bens etc. É inaceitável que os bancários aumentem suas despesas 
mensais enquanto os bancos economizam e mantêm seus bilhões em lucros.

O fato de termos negociado no ano passado a ida de boa parte da categoria para o teletrabalho e discutirmos 
medidas protetivas para quem fi cou nas agências foi decisivo para salvarmos vidas. Agora, a formalização de um 
protocolo nacional para o retorno ao trabalho presencial é de vital importância para termos medidas de prote-
ção rígidas nos ambientes. Queremos um protocolo base acordado com os bancos porque a chamada “volta à 
normalidade” pode ser muito perigosa para todos. Nossa prioridade é preservar vidas. #VidaéLuta!
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POVO NAS RUAS EXIGE 
FORA BOLSONARO

Milhares de manifestantes foram às ruas de Fortaleza dia 2/10 para reivindicar vacina para todos, emprego, 
comida no prato e o impeachment de Bolsonaro, em ato convocado pelas Frentes Brasil Popular, Povo Sem 
Medo, Fórum Sindical, Popular e de Juventudes de Luta pelos Direitos e pelas Liberdades Democráticas.

Em todo o Brasil, com faixas e cartazes, os manifestantes criticaram ainda as privatizações, o elevado nível 
de desemprego e a fome e a política do ministro da Economia, o banqueiro Paulo Guedes. 

O ato de Fortaleza aconteceu no Centro, com concentração na Praça da Bandeira. Falas políticas e 
intervenções culturais marcaram a mobilização que saiu em caminhada até a Praça do Ferreira. Outras 

cinco cidades do Interior do Ceará confi rmaram atos pelo Fora Bolsonaro: Iguatu, Juazeiro do Norte, Sobral, 
Russas e Viçosa do Ceará.
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Mesa Permanente de Saúde debate 
protocolo contra Covid-19

Representantes do 
Comando Nacional 
dos Bancários e 

da Fenaban se reuniram 
dia 1º/10 na Mesa Per-
manente de Saúde para 
discutir o protocolo base 
de segurança contra a 
Covid. A formalização do 
protocolo é necessária 
no momento em que os 
bancos cada vez mais 
insistem na volta ao tra-
balho presencial.

“Um protocolo base 
é importante no momen-
to em que verifi camos 
que já existe um retorno ao trabalho 
presencial nas agências e departa-
mentos. Isso nos preocupa porque é 
fundamental termos medidas rígidas 
de proteção nos ambientes. Por mais 
que se tenha avançado com a vacina-
ção, o número de óbitos continua alto. 
Temos que manter as exigências de 
cuidados, no uso de máscaras, de não 
ter aglomeração, de haver higienização 

dos ambientes”, afi rmou Mauro Salles, 
secretário de Saúde do Trabalhador 
da Contraf-CUT, um dos integrantes 
da Mesa, representando a categoria.

A Fenaban pediu mais um tempo 
para formalizar o protocolo. Desde o 
ano passado a Mesa discute um proto-
colo único para todos os bancos, para 
garantir a segurança da categoria nos 
ambientes de trabalho. O Comando 

Nacional analisou uma 
proposta de protocolo 
feita pela Fenaban e apre-
sentou considerações 
sobre alguns pontos. 
Os representantes dos 
bancos ainda analisam 
as considerações. As 
entidades defendem um 
protocolo base, acordado 
pela categoria e pelos 
bancos porque a volta 
à chamada normalidade 
ainda preocupa.

A reunião decidiu 
também retomar os 
encontros regulares da 

Mesa Permanente de Saúde e marcou 
para o dia 25/10 novo encontro para 
tratar de outros pontos que envolvam 
a saúde dos bancários, como metas 
abusivas, sequelas da Covid-19 e 
atenção ao adoecido. Na ocasião, 
serão apresentados resultados da 
pesquisa feita na categoria sobre 
as sequelas nos contagiados pela 
pandemia.

Guedes volta a ameaçar empresas públicas
O ministro da Economia, Paulo 

Guedes, voltou a atacar as empresas 
públicas brasileiras, dia 27/9. Durante 
discurso em evento virtual da Interna-
tional Chamber of Commerce Brasil, 
Guedes voltou a defender a acelera-
ção do processo de privatização de 
estatais, como Petrobras e Banco do 
Brasil, nos próximos 10 anos. 

Na live, o ministro negou que o 
governo tenha ‘falhado’ com as priva-
tizações, mas admitiu que a entrega 
de estatais “não andou no ritmo que 
gostaríamos”. Ainda assim, celebrou 
“240 bilhões de reais em dois anos 
e meio” provenientes da venda de 
pequenas empresas ou de subsidiá-

rias. “Não foram grandes empresas, 
as grandes vêm agora: Correios, Ele-
trobras”, acrescentou.

O coordenador da Comissão de 
Empresa dos funcionários do Banco do 
Brasil (CEBB), João Fukunaga, ressal-
tou a competitividade e a importância 
do BB para o país. “É um absurdo dizer 
que o Banco do Brasil tem de ser pri-
vatizado. O banco é um dos maiores 
do país, que dá lucro atrás de lucro 
todos os anos. Esse tipo de fala, vindo 
de pessoas indicadas pelo mercado, 
só serve para atender aos interesses 
corporativos dos bancos privados em 
acabar com a concorrência pública”, 
disse. “A história do desenvolvimento 

de nosso país se confunde com a do 
Banco do Brasil, a primeira institui-
ção fi nanceira brasileira. Os inves-
timentos para a infraestrutura, o 
desenvolvimento industrial, do setor 
de serviços, comércio e agropecuário 
foram e são feitos pelo Banco do 
Brasil. Mas, pessoas e setores com 
interesses escusos menosprezam a 
importância do banco para o país”, 
completou.

O Banco do Brasil obteve lucro 
líquido ajustado de quase R$ 10 
bilhões no 1º semestre de 2021, 
crescimento de 48,4% em relação 
ao mesmo período de 2020, segundo 
análise elaborada pelo Dieese.
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Funcionários do BB reivindicam 
cuidados para o trabalho presencial

A Comissão de Empresa dos Funcio-
nários do Banco do Brasil (CEBB) 
e a direção do banco se reuniram 

dias 30/9 e 1º/10, para discutir o retorno 
ao trabalho presencial. Logo no início, os 
membros da CEBB reforçaram as críticas 
ao modo como a convocação do retorno 
foi feita, com ameaças de gestores aos 
trabalhadores que não querem retornar, 
e que ainda não é o momento de retornar, 
pois a pandemia continua, com uma média 
de mortes alta, e com a variante Delta, 
de alta transmissibilidade, predominando 
em vários estados.

O movimento sindical aponta ainda que 
trabalho presencial aumenta a concentra-
ção de pessoas e o risco de aglomeração 
nos prédios e agências, além de compar-
tilharem o mesmo ambiente, tais como 
banheiros e cozinhas. Por isso, o uso de 
máscaras PFF2/N95 tem de ser obrigató-
rio e fornecidas pela empresa, de acordo 
com as determinações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério 
da Saúde. Além da necessidade da vaci-
nação completa, com o respeito aos 15 
dias após a segunda dose, e da testagem 
dos trabalhadores que aceitarem voltar. 
A CEBB reivindica também a proibição da 
volta dos trabalhadores do grupo de risco 
e dos que coabitam com pessoas do gru-
po do risco. “Nós queremos estabelecer 
uma forma segura, que não haja riscos 
à saúde dos trabalhadores”, afi rmou o 
coordenador da CEBB, João Fukunaga.

O coordenador reivindica o fi m da 
pressão para o retorno imediato, pois 
este processo precisa ser programado e 
gradual. “Os próprios locais de trabalho 
precisam ser preparados, pois atualmente 
não têm condições de receber todos os 
funcionários com os cuidados necessários 
para evitar riscos à saúde de todos. Isso 
leva tempo e tem de ser baseado em cri-
térios técnicos”, completou.

Uma comissão bipartite será criada 
para a construção de um manual de con-
duta dos funcionários do BB no retorno 
ao trabalho presencial.

• Trabalho Remoto deve permanecer como estratégia para a continuidade 
do serviço, podendo ser adotado sempre que a natureza do trabalho 
permitir;

• Respeito às normas municipais, estaduais e federais, acerca de ações 
para enfrentamento da pandemia, nos ambientes do BB;

• Rodízio entre os trabalhadores da mesma equipe do trabalho remoto, 
para evitar a eventual contaminação de todas as pessoas de uma 
mesma área;

• Retorno ao trabalho presencial de forma gradual, considerando a 
situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil e na região onde a uni-
dade está localizada;

• Possibilidade da fl exibilização da jornada de trabalho dos funcionários 
(em até 1h para os que possuem jornada de 6h e até 2h para os de 
jornada de 8h) para que seja possível reduzir a quantidade de funcio-
nários presentes nos ambientes de forma simultânea e estipulando 
turnos de trabalho, desde que não haja prejuízos às atividades de-
senvolvidas na dependência;

• Priorização do atendimento não presencial ao público;

• Reuniões presenciais devem ser evitadas;

• Acompanhamento dos gestores da sua equipe, verifi cando diariamente 
o estado de saúde de todos e a eventual manifestação de sintomas; 

• Cuidados no deslocamento para o trabalho para evitar transporte 
público nos horários de pico.

Veja abaixo outras reivindicações dos trabalhadores
encaminhadas para o banco:
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SINDICATO VISITA AGÊNCIAS
DO BB EM FORTALEZA

Os diretores do Sindicato funcionários do Banco do Brasil visitaram, durante a última semana, diversas agências 
para conversar com os bancários sobre teletrabalho, Convenção Coletiva de Trabalho, além de realizar a entrega de 

um jornal especial do BB, trazendo os principais ganhos e conquistas e novidades sobre Cassi e Previ.

Caixa atende pedido da Contraf-CUT e prorroga teletrabalho
A Caixa Econômica Federal co-

municou à Contraf-CUT que o prazo 
para a continuidade da modalidade de 
teletrabalho nas unidades do banco 
foi prorrogado até o fi nal de 2021. 
A Contraf-CUT havia enviado ofício 
ao banco no dia 14/9 fazendo esta 
solicitação e reiterado o pedido dia 
27/9, devido à persistência da pan-
demia do novo coronavírus, causador 
da Covid-19. A data prevista para 

o retorno ao trabalho presencial no 
acordo específi co de teletrabalho em 
decorrência da pandemia se encarraria 
dia 30/9.

“A Caixa atendeu nosso pedido de 
prorrogação do home offi ce, o que 
é importante pois a pandemia ainda 
não acabou. Poderia não ter deixado a 
prorrogação pra última hora, pois isso 
afeta milhares de colegas e também 
suas famílias e interfere diretamente 

no dia a dia e na programação dos 
trabalhadores. Mas, os debates con-
tinuam pra proteger e dar melhores 
condições de trabalho para aqueles 
que estão trabalhando presencial-
mente, sobrecarregados devido ao 
excesso de atendimento e metas 
desumanas”, disse a coordenadora 
da Comissão Executiva dos Emprega-
dos (CEE) da Caixa, Fabiana Uehara 
Proscholdt.
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Bancários negociam protocolo para retorno 
ao trabalho presencial no Itaú

A COE Itaú e membros do GT 
de Saúde do Itaú se reuniram com 
a direção do banco, dia 28/9, para 
negociar o retorno ao trabalho pre-
sencial dos trabalhadores que estão 
em home offi ce, comunicado pelo Itaú 
no último dia 14/9.

Os representantes dos traba-
lhadores reforçaram que a pande-
mia ainda não está controlada. “O 
ritmo da vacinação ainda está longe 
do esperado e não atingiu os 70% 
de imunização com as duas doses. 
Portanto, com certeza, vários tra-
balhadores ainda não tomaram a 2ª 
dose da vacina, ou seja, não estão 
completamente imunizados”, critica 

Jair Alves, coordenador da COE Itaú, 
ao afi rmar que nenhum trabalhador 
deverá retornar sem a comprovação 
das doses da vacina, com o respeito 
aos 15 dias após a 2ª dose.

Durante a reunião, o movimento 
sindical apontou que o retorno de vários 
trabalhadores ao trabalho presencial 
aumenta o risco de aglomeração nos 
prédios e agências. Por isso, o uso de 
máscaras tem de ser obrigatório, além 
do fornecimento destes equipamentos 
de proteção individual (EPI) por parte da 
empresa e da sanitização dos ambien-
tes, de acordo com as determinações 
da OMS e Ministério da Saúde.

No encontro, a COE Itaú e os 

Bancários do Itaú protestam contra 
retorno ao trabalho presencial

O Sindicato dos Bancários do 
Ceará visitou diversas agências do 
Centro de Fortaleza, no dia 4/10, 
em Dia Nacional de Luta contra o 
retorno ao trabalho presencial sem 
prévia negociação com as entidades 
sindicais. 

Durante as manifestações, di-
retores do Sindicato se reuniram 
com os funcionários e denunciaram 
à sociedade a postura prejudicial do 
banco diante da pandemia, que ainda 
não acabou.

“O protesto hoje nas agências 
do Centro de Fortaleza (dia nacional 
de luta no Itaú) se deu pela forma 
precipitada e intransigente do banco 
Itaú, de convocar os funcionários que 
estavam de home offi ce, sem fazer 
testagem e sem checar se todos 
estão devidamente imunizados, in-
clusive o grupo de risco, colocando 
em perigo a vida dos seus funcioná-
rios e de seus clientes. Quem quer 
se preocupar como futuro, tem que 
cuidar do presente!”, destacou o 
diretor do Sindicato, Alex Citó.

membro do GT  Saúde entregaram 
um texto de sugestão do protocolo 
de prevenção de retorno ao trabalho 
presencial. Entre os principais pontos 
do documento está a reivindicação 
da realização de exames médicos 
de retorno. Deverá ser considerada 
também a avaliação médica, com 
acompanhamento pela medicina ocu-
pacional do banco.

Além disso, os trabalhadores 
com histórico de infecção pela Covid 
também deverão ser acompanhados 
pela medicina ocupacional do banco, 
para a devida readaptação ao trabalho 
gradativo em função das possíveis 
sequelas da doença.



Desemprego
Desemprego para de subir mas se mantém 

em patamar elevado e aumenta o número de 
trabalhadores sem direitos garantidos na CLT, 
de acordo com os dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, 

do IBGE, divulgada dia 30/9. A taxa de desem-
prego do trimestre encerrado em julho foi de 
13,7% em comparação ao trimestre anterior. 
Isso signifi ca 14,1 milhões de pessoas em 

busca de um emprego no país. O total dos sem 
direitos garantidos pela CLT são mais de 71,6 

milhões: 25 milhões trabalhando por conta pró-
pria, 36,3 milhões são informais, e 10,3 milhões 
trabalham sem carteira assinada. A população 

desalentada chega a 5,4 milhões.

Motociatas
O governo federal gastou R$ 1,06 milhão em 

apenas três motociatas de Bolsonaro. Os 
passeios ocorreram no Rio e em São Paulo, 
em maio, e em Chapecó (SC), em junho. O 
valor é apontado pela própria Presidência 

da República e pelo Gabinete de Segurança 
Institucional em um relatório sigiloso do Tri-

bunal de Contas da União. Segundo informou 
o governo ao TCU, os valores consideram 

apenas gastos com segurança do presidente, 
veículos e combustíveis usados no evento. 

O montante fi nal dos passeios é ainda maior, 
já que Bolsonaro ainda promoveu outras 

quatro motociatas além das investigadas pelo 
tribunal neste momento. 
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Santander volta a abrir
agências até às 16h

Savanização da Amazônia
O aumento da temperatura média global soma-
do ao processo de savanização da Amazônia 
vão deixar expostas a risco extremo de calor 
11,5 milhões de pessoas até 2100. O dado 

consta no estudo “Desmatamento e mudanças 
climáticas projetam aumento do risco de estres-
se térmico na Amazônia Brasileira”, publicado 
dia 1º/10 na revista Nature. Segundo o estudo, 
dos 5.565 municípios brasileiros, 16% deles —
onde moram 30 milhões de pessoas— sofrerão 
impactos por estresse térmico com a savaniza-
ção da fl oresta. Desses, 11,5 milhões têm risco 
extremo ao calor. Savanização é quando uma 

fl oresta se torna um território similar às savanas 
africanas ou o cerrado brasileiro. 

O Santander comunicou clientes 
que, a partir de 4/10, suas “lojas” 
voltarão a atender o público até às 
16h. Os gestores foram orientados a 
afi xar cartazes informando a alteração 
do horário, que volta a ser o mesmo 
de antes da pandemia: das 9h às 10h 
para atendimento exclusivo para o 
público prioritário e das 10h às 16h 
para o público em geral.

As entidades representativas dos 
funcionários lamentam que, mais uma 
vez, o banco tome uma medida que 
tem consequências diretas no dia a 
dia de trabalho sem negociar com a 
representação dos trabalhadores, em 
desrespeito ao que determina o acordo 
coletivo que o banco tem fi rmado com 
o movimento sindical.

A cláusula 35 do Acordo Coletivo 
de Trabalho fi rmado entre o banco e 
seus funcionários, em seu parágrafo 
primeiro defi ne que as demandas do 
Santander e dos empregados, que não 
tratem de questões econômicas e de 
interesse local dos sindicatos, deverão 
ser encaminhadas através do Comitê 
de Relações Trabalhistas.

PIONEIRO – A volta da abertura das 
agências até às 16h era uma pauta que 
estava sendo debatida entre os bancos 

que fazem parte da Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban), mas não 
houve consenso e o encaminhamento 
foi de que a medida seria tomada de 
forma individual. O Santander, como 
sempre, é o pioneiro entre os bancos 
nestas questões que podem causar 
algum dano aos trabalhadores. O banco 
não tem medo de mostrar que não se 
importa com o que possa acontecer 
com seus funcionários. A única coisa 
que importa é o lucro.

Uma pesquisa do Dieese avaliou as 
condições de teletrabalho da categoria 

após mais de um ano de duração dessa 
modalidade neste período de pandemia 
de Covid-19. Mais de 13 mil bancários 
responderam ao questionário e feitos 
vários recortes na pesquisa, que apon-
ta maior incidência de diagnóstico po-
sitivo de Covid-19 (38%) entre os que 
permaneceram no trabalho presencial 
do que entre aqueles que passaram 
a modalidade em home offi ce (23%). 
Chamou a atenção o fato de que o ban-
co que menos colocou trabalhadores 
em teletrabalho foi o que mais teve 
registros de contaminação.


