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BANCÁRIOS DENUNCIAM ALTO RISCO 
DE CONTAMINAÇÃO NAS AGÊNCIAS E 

COBRAM PROTEÇÃO

Diante do aumento signifi cativo de casos de Covid-19 e Infl uenza, bancários querem 
reforçar protocolos de segurança sanitária (págs. 4, 6, 7 e 8)

Bancários do BB denunciam gestão 
negocionista e uso político do banco 

(pág. 3)

Funcionários do Bradesco denunciam 
cobrança de metas abusivas em plena 
pandemia (pág. 5)
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É PRECISO PRESERVAR A SAÚDE E A VIDA 
DIANTE DO AUMENTO DE CASOS DE COVID-19
Contrariando a necessária seriedade diante de mais um agravamento da pande-

mia, o governo federal edita medidas para favorecer o lucro em detrimento da vida e 
saúde. Recentemente, o governo editou medida reduzindo de 15 para 10 dias o prazo 
de afastamento de trabalhadores com casos confi rmados de Covid, suspeitos ou que 
tiveram contato com casos suspeitos.

A Portaria, assinada em conjunto com o Ministério do Trabalho e Previdência, diz 
ainda que o período de afastamento pode ser reduzido para sete dias, caso o fun-
cionário apresente resultado negativo em teste por método molecular (RT-PCR ou 
RT-LAMP) ou teste de antígeno a partir do quinto dia após o contato. A redução para 
sete dias também vale para os casos suspeitos desde que o trabalhador esteja sem 
apresentar febre há 24 horas, sem tomar remédios antitérmico e com a melhora dos 
sintomas respiratórios.

De acordo com especialistas, os estudos que avaliam o tempo em que as pessoas 
eliminam vírus mostram que a chance de transmissão ainda é alta depois do quinto dia 
desde que começaram os sintomas. Somente no 10º dia é possível afi rmar que a grande maioria das pessoas 
com Covid-19 deixa de transmitir. A mudança não tem uma base científi ca sólida. Parece que realmente é 
só para diminuir o tempo de afastamento, sem levar em conta o risco. 

Com o avanço da vacinação, as empresas têm fl exibilizado suas medidas de segurança, mesmo sabendo 
que a imunização diminui consideravelmente as chances de desenvolver as formas graves da doença, mas 
não impede de contrair o vírus. É uma lógica para forçar a barra para manter todo mundo trabalhando, sem 
segurança e controle do contágio.

Com os bancos, estamos travando uma verdadeira queda de braço para mantermos o cumprimento dos 
protocolos que garantem a saúde e a segurança dos bancários e da população. As inúmeras propagandas 
das instituições fi nanceiras mostram um mundo feliz em que clientes estão a salvo de qualquer risco à sua 
saúde fi nanceira. Mas, na prática, esconde os riscos à vida para quem precisa utilizar os serviços bancários 
ou trabalha nas agências. É uma verdadeira incoerência dos bancos em gastar quase R$ 3 bilhões em pro-
paganda, em apenas nove meses (janeiro a setembro de 2021), e não investir em protocolos de segurança 
de seus trabalhadores e clientes e ainda demitir milhares de bancários, numa época de crise econômica 
agravada pela pandemia, mas que dá imenso lucro ao sistema fi nanceiro.

Preocupado com o aumento de casos na categoria, o Sindicato dos Bancários do Ceará tem monitorado 
diariamente o índice de contaminação, exigindo que os bancos testem os funcionários com sintomas e res-
peitem os protocolos de segurança, que incluem o afastamento do trabalhador, sanitização e fechamento das 
agências. Recebemos muitas denúncias e estamos cobrando incansavelmente todos os bancos. Sabemos 
que não podemos colocar trabalhadores e clientes em risco.

Nossa luta é em defesa da vida e da saúde de todos. Queremos o reforço dos protocolos de saúde para 
proteger a vida de bancários e clientes. Estamos nessa luta com você!

www.bancariosce.org.br bancariosce bancarioscebancariosdoceara seebce 85 99129 5101
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GESTÃO BOLSONARO NO BB: 
APADRINHAMENTOS E NEGACIONISMOS

O Banco do Brasil foi o único ban-
co a colaborar com um estudo 
sobre a chamada “imunidade 

de rebanho”, que consiste em deixar 
que a população se infecte livremente 
para desenvolver resistência ao vírus 
de forma natural. Isso aconteceu por 
meio da joint venture UBS BB que, em 
maio de 2021, divulgou um relatório 
afi rmando que o Brasil alcançaria a tal 
da imunidade de rebanho até outubro 
daquele ano e, dessa forma, os gover-
nos poderiam liberar o funcionamento 
de atividades que dependem de maior 
aglomeração social.

“Além de errar no resultado da 
análise, afi nal o Brasil ainda enfrenta a 
pandemia, quando o UBS BB divulgou 
seu relatório, fazia sete meses que 
80 pesquisadores de várias partes 
do mundo haviam publicado uma carta 
conjunta aberta dizendo que ‘a imu-
nidade de rebanho é uma perigosa 
falácia sem respaldo científi co’. No 
Reino Unido, também fazia cerca de 
um ano que o primeiro-ministro Boris 

Johnson havia desistido da ideia de 
deixar o vírus correr solto”, observou 
o coordenador da Comissão de Em-
presa dos Funcionários do Banco do 
Brasil (CEBB), João Fukunaga.

“Para além de patrocinar um es-
tudo que serviu apenas para colabo-
rar com as teorias defendidas pelo 
bolsonarismo, o presidente do BB, 
Fausto Ribeiro, também apresentou 
uma postura contrária à importância 
dos protocolos de segurança nas de-
pendências do banco”, pontuou Fuku-
naga lembrando que Fausto Ribeiro 
foi fl agrado diversas vezes visitando 
agências sem utilizar máscaras de 
proteção. “E, mesmo diante das 
avaliações de órgãos de saúde de 
que o fi m da pandemia não era uma 
perspectiva próxima, decidiu retirar 
do home offi ce os funcionários com 
comorbidades e os que trabalham em 
departamentos de prédios comerciais 
que não fazem atendimento ao públi-
co”, completou.

Os sindicatos chegaram a obter 

uma liminar na Justiça do Trabalho, 
determinando a continuidade do home 
offi ce, mas o BB recorreu e, com 
outra liminar, derrubou a medida que 
obrigava a empresa a adotar o mode-
lo de trabalho remoto. A direção do 
banco ainda decidiu, sem consultar 
os trabalhadores, divulgar um novo 
Manual de Trabalho, no início do ano, 
retirando o item que previa o fecha-
mento das unidades que tivessem 
caso confi rmado de funcionário con-
taminado nas últimas 72h.

DESMONTE CALCULADO – Ape-
sar de não mais falar abertamente 
em privatização, a política de des-
monte do BB segue em andamento. 
Fausto Ribeiro concluiu o programa 
de reestruturação, iniciado na ges-
tão anterior, de André Brandão, e 
que resultou no fechamento de 361 
unidades. O banco ainda utilizou a 
reestruturação para manter salários 
rebaixados sem reduzir a responsa-
bilidade de gerentes.
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Mediação: Contraf-CUT 
submeterá nota técnica 
do BB à auditoria de um 

especialista
O Ministério Pú-

blico do Trabalho 
realizou, dia 27/1, a 
continuidade da au-
diência de mediação, 
solicitada pela Con-
federação Nacional 
dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT), para 
o Banco do Brasil 
explicar a decisão 
unilateral de alterar o Manual de Trabalho Presencial, que dita os 
protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19 e outras doen-
ças virais.

No encontro anterior de mediação, realizado em 12/1, fi cou 
acordado que o Banco do Brasil faria uma Nota Técnica explicando a 
retirada do item que determinava o encerramento de expediente da 
dependência no mesmo dia da confi rmação de funcionário com teste 
positivo para Covid-19.

“A Contraf-CUT recebeu a Nota Técnica e não fi camos satisfei-
tos com a resposta, por não trazer respaldo de estudos e dados 
de entidades da Saúde. Além disso, recebemos a nota sem tempo 
hábil para avaliar com profi ssionais da área da saúde”, destacou o 
coordenador da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do 
Brasil (CEBB), João Fukunaga.

Diante deste fato, os representantes dos trabalhadores solici-
taram tempo para submeter a Nota Técnica à consulta de um mé-
dico sanitarista. A audiência, então, foi suspensa e sua continuação 
agendada para o dia 8 de fevereiro, às 10h, sendo que a Contraf-CUT 
apresentará o resultado da avaliação da nota sob a ótica de um es-
pecialista até o dia anterior.

Durante o encontro do da 27, os representantes do banco amea-
çaram não prosseguir mais com a audiência de conciliação, pelo fato 
de alguns sindicatos terem obtido liminares na Justiça para o home 
offi ce e para aplicação do Manual de Trabalho Presencial anterior 
às mudanças feitas pelo banco. Os representantes da Contraf-CUT 
responderam que as ações na Justiça não foram promovidas pela 
Confederação e sim pelas bases sindicais, que têm autonomia para 
utilizar este caminho.  

O subprocurador-geral Marques de Lima questionou se o banco 
está exigindo atestado de vacinação dos funcionários. A resposta 
foi que não existe a exigência, “por questão de direito individual”. O 
banco exige o ciclo vacinal completo apenas às pessoas enquadradas 
no grupo de risco, mantendo o trabalho presencial.

Trabalhadores do BB 
protestam por mais 

proteção contra Covid-19 
e Infl uenza

Trabalhadoras do Banco do Brasil realizaram, 
dia 27/1, um Dia Nacional de Luta em defesa 
dos protocolos de saúde nas unidades do BB, 
diante do aumento exponencial de funcionários 
contaminados em agências e unidades admi-
nistrativas do banco em todo o país.

Além de ações em várias unidades do país, 
os trabalhadores realizaram um tiutaço, entre 
às 11h e 12h. A hashtag #DiadeLutaBB che-
gou a fi car em 16º lugar nos Trending Topics 
do Twitter, ou seja, entre os temas mais co-
mentados do país na hora. “Essa mobilização 
foi importante para o banco perceber que os 
trabalhadores estão atentos sobre seus direi-
tos a um ambiente seguro de trabalho”, avaliou 
o coordenador da Comissão de Empresa dos 
Funcionários do Banco do Brasil (CEBB), João 
Fukunaga.

“Desde o início da pandemia, dialogamos com 
a direção do BB para exigir o cumprimento dos 
protocolos contra a Covid-19, o que gerou um 
Manual do Trabalho, com diretrizes de segu-
rança, acordado junto ao Ministério Público do 
Trabalho. Nós também negociamos regras para 
o trabalho em home offi ce. Mas, infelizmente, 
além de alterar de maneira unilateral o Manual 
do Trabalho, o banco acabou com o home offi ce 
no fi nal de dezembro do ano passado, mesmo 
diante do anúncio das autoridades de Saúde 
de que a pandemia estava longe de terminar”, 
destacou Fukunaga.

REIVINDICAÇÕES DO MOVIMENTO SIN-
DICAL E DOS BANCÁRIOS

• implementação dos protocolos de se-
gurança sanitária contra covid-19 e Infl uenza 
(H3N2) em todas as unidades e agências do 
BB.

• Encaminhamento de todos os emprega-
dos com alguma comorbidade, e os que traba-
lham em departamentos de prédios comerciais, 
sem atendimento ao público, para o home offi ce.

• Implementação de medidas que visem 
a priorização da saúde e da segurança dos 
trabalhadores, e que também tenham impacto 
na proteção da vida e da saúde dos clientes e 
usuários.
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Bradesco aumenta metas em pleno 
agravamento da pandemia

Mesmo com diversas 
agências fechadas para sani-
tização ou desfalcadas com 
o afastamento de bancários 
por covid-19 ou infl uenza 
(H3N2), o Bradesco está 
aumentando consideravel-
mente as metas de vendas. 

Os bancários estão pe-
dindo socorro, pois, com 
a diminuição do número 
de funcionários devido aos 
afastamentos por saúde e 
com o aumento do número 
de fechamento de agências 
em obediência ao protocolo 
covid, está praticamente 
impossível entregar os resultados 
exigidos. 

Entretanto, o banco parece não 
lembrar que no ano passado vivemos o 

pior momento da pandemia no Brasil, 
com recordes nos números de mortes. 
O banco parece não lembrar também 
que, com a chegada da variante Ômi-

MUDANÇAS NO ESTATUTO DA FUNCEF IMPACTAM DECISÕES 
SOBRE INVESTIMENTOS

Frente às violações referentes as 
mudanças estatutárias da Funcef, 
a Fenae chama a atenção para os 
impactos negativos na política de 
investimentos, visto que diminui a re-
presentatividade dos participantes, 
passando o poder total e irrestrito 
à patrocinadora.

“É inegável que o refl exo da viola-
ção no estatuto da Funcef transfere 
todo o poder da defi nição dos investi-
mentos da Fundação para a patroci-
nadora, a Caixa”, pontuou a diretora 
de Saúde e Previdência, Fabiana 
Matheus. Segundo a diretora, duas 
mudanças são bastantes signifi cati-
vas nas novas regras estatutárias. A 
primeira é a questão do fi m do voto 
qualifi cado para investimentos acima 
de 2% dos recursos garantidores 

nos Planos de Benefícios, que eram 
alçadas do Conselho Deliberativo. A 
segunda, diminui a alçada da diretoria 
de 1 para 0,5% do total dos recursos 
administrados pela Funcef ou 5% dos 
recursos garantidores de cada Plano 
de Benefícios, o que for menor. De 
acordo com o texto das novas regras 
publicado no site da Fundação.

“O que até pode parecer uma melho-
ria na governança, por estar diminuindo 
a alçada da Diretoria Executiva e estar 
transferindo responsabilidade para o 
Conselho Deliberativo (CD), não passa 
de um engodo, pois praticamente todas 
as decisões de investimentos estarão 
na alçada do CD, e isso seria bom se 
não houvesse o voto de minerva da 
patrocinadora”, criticou a diretora, que 
ainda pontuou que fl exibiliza a alçada 

do CD, apresentada pela justifi cativa 
da nova regra, o que vai se traduzir 
por um poder total e irrestrito para 
a Caixa.

Para o presidente da Fenae, Sergio 
Takemoto, são mudanças que repre-
sentam um enorme retrocesso e 
deveriam ser amplamente debatidas 
com os participantes. “As novas re-
gras não só dão plenos poderes para 
a patrocinadora, como diminui com a 
representação dos participantes nas 
decisões”, alertou o dirigente. De 
acordo com a Fundação, o estatuto 
sofreu “adequações” baseadas em 
manifestação da Previc (Superin-
tendência Nacional de Previdência 
Complementar), Sest (Secretaria 
de Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais) e Caixa.

cron, o número de contamina-
ções por covid voltou a bater 
recordes nesse início de ano. 
Além disso, as demissões e 
fechamento de agências tam-
bém não cessaram durante 
a pandemia, o que também 
impacta na entrega dos re-
sultados. De março de 2020, 
quando começou a pandemia, 
até setembro de 2021, o 
Bradesco extinguiu 9.498 
postos de trabalho, segundo 
o último balanço divulgado 
pelo banco.

O movimento sindical 
bancário cobrou, na última 

mesa de negociação com a Fenaban, 
no dia 18/1, a suspensão das demis-
sões durante a pandemia e das metas 
abusivas.



   Tribuna
Bancária6 |  EDIÇÃO 1700  |  31 DE JANEIRO A 5 DE FEVEREIRO DE 2022  |

Santander apresenta protocolo 
contra Covid-19 com alguns avanços

Em reunião com a Co-
missão de Organização 
dos Empregados (COE) 

do Santander, dia 26/1, o 
banco cedeu aos apelos dos 
trabalhadores e apresentou 
avanços no protocolo de 
prevenção à Covid-19.

Os representantes dos 
trabalhadores destacaram 
que os avanços nos proto-
colos foram obtidos graças 
à atuação do movimento 
sindical, ao cobrar do banco 
mais rigor nas medidas de 
segurança para garantir a saúde e a 
vida dos bancários, clientes e evitar 
a disseminação da doença para a 
sociedade. As entidades consideram 
os avanços conquistados muito im-
portantes, mas ainda insufi cientes, e 
avisam que continuarão monitorando 
as orientações técnicas e científi cas 
e, se preciso, procurarão o banco 
novamente.

HOME OFFICE – A COE continuará 
cobrando do banco a retomada do home 
offi ce como principal medida de segu-
rança nesse momento de agravamento 
da pandemia, além do respeito aos pro-
tocolos sanitários. É fundamental que 
os bancários continuem denunciando 
ao Sindicato os casos em que as me-
didas não sejam cumpridas. Denuncie 
pelo bancariosce@bancariosce.org.
br/ 85 32524266 ou 85 99129 5101 
(Whatsapp). Garantimos seu sigilo.

MEDIDAS CONQUISTADAS – 
Nenhum funcionário deve trabalhar 
com qualquer sintoma relacionado à 
Covid-19 ou gripe. Nos primeiros si-
nais, deve se afastar imediatamente, 
contatar o médico (preferencialmente 
a telemedicina), informar o gestor e 
se submeter ao teste. O afastamento 
foi reduzido para 10 dias conforme 
portaria e novas recomendações médi-

cas, no entanto, o retorno só se dará 
caso o trabalhador esteja há 24 horas 
sem tomar medicação antitérmica e 
sem sintomas. Caso ainda esteja com 
sintomas, deve procurar o médico e 
o retorno dependerá de orientação 
médica neste sentido.

O banco atendeu ao pedido do mo-
vimento sindical de reforçar a comu-
nicação interna de orientação. Quanto 
à sanitização, o banco informou que 
todas as equipes de limpeza têm sido 

reforçadas e que as limpe-
zas são diárias em todos os 
locais. Informou também que 
é feita com produtos especí-
fi cos para eliminar os vírus. 
No protocolo de higienização 
consta a limpeza de mesas, 
cadeiras, teclado, ATMs, por-
tas, piso, banheiros e todos 
os objetos da agência. A COE 
reforçou a necessidade de 
aumentar a regularidade das 
limpezas e, nos locais onde 
não estejam sendo feitas, os 
trabalhadores devem acionar 

seus sindicatos.
Atendendo ao pedido do movimento 

sindical, desde o início da pandemia o 
banco tem ressarcido os testes rá-
pidos. Para ter o ressarcimento, os 
gestores devem informar ao banco 
todos os contatantes e suspeitos, que 
imediatamente deverão receber um 
QRcode para ser utilizado na farmá-
cia mais próxima. Este procedimento 
consta na intranet e está disponível 
para todos os funcionários;

Cobranças que permanecem
• O banco disse que manterá o contingente de trabalhadores no presencial, 

baseado na necessidade do negócio e da produtividade. A COE reiterou 
o pedido para que o Santander reveja este posicionamento, pois aglo-
merações aumentam o risco de transmissão.

• O banco informou que não há critérios defi nidos para fechamento de 
agências, que em cada local a situação é avaliada individualmente. O 
movimento sindical apontou que isto é um grande problema, pois a falta 
de critério tem gerado dúvidas e difi culta a fi scalização.

• O Santander tem seguido as novas medidas implementadas pelo Ministério 
da Saúde, que defi nem como contatantes as pessoas que estiveram a 
menos de 1 metro, por mais de 15 minutos e com o uso inadequado das 
máscaras de quem teve a doença confi rmada. O banco informa que, em 
casos de dúvidas da metragem e do tempo, o trabalhador também deve 
ser afastado e submetido ao teste. O movimento sindical deixou claro 
ao banco que discorda deste critério, pois há fragilidade e difi culdade 
de aferir quanto tempo os trabalhadores fi caram em contato uns com 
os outros.
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Empregados cobram 
melhorias nos protocolos contra

a Covid-19 na Caixa
A Comissão Executiva dos Empre-

gados (CEE) da Caixa Econômica 
Federal se reuniu, dia 27/1, 

para discutir sobre as condições de 
trabalho no banco neste momento de 
retomada do crescimento dos casos de 
contaminação, internação e morte por 
Covid-19 no país. Segundo os relatos, 
existem vários problemas que prejudi-
cam as condições de trabalho no banco. 
Um dos principais está relacionado aos 
protocolos de segurança sanitária e 
prevenção contra a Covid-19.

Para a CEE/Caixa, o banco deve ser 
responsabilizado por estas ações de 
gestores por manter um programa 
de Gestão de Desempenho de Pes-
soas (GDP) que cobra o cumprimento 
de metas em plena pandemia. Outro 
ponto abordado na reunião da CEE foi 
o atraso nas negociações sobre adicio-
nal de carreira (delta). A Caixa insiste 
em manter o GDP como único ponto a 
ser considerado no cálculo dos valores 
a serem pagos aos empregados. Os 
empregados querem que o banco utilize 

outros objetivos para a realização do 
cálculo, como a comprovação de cursos 
e frequência ao trabalho. “O debate 
para o pagamento destes valores está 
atrasado. O banco precisa reabrir as 
negociações para tratar sobre o as-
sunto”, cobrou.

SAÚDE CAIXA – Outro ponto 
abordado na reunião foi a difi culdade 
encontrada pelos empregados de 
atendimento nos serviços de saúde 
devido à sobrecarga no sistema se 
saúde pública e também do Plano de 
Assistência à Saúde dos empregados, 
o Saúde Caixa, principalmente com 
relação aos serviços de telemedicina.

CARTEIRA DE VACINAÇÃO – A 
CEE destacou que em diversas cidades 
já existem decretos municipais que 
obrigam a apresentação da carteira 
de vacinação contra a Covid-19 para o 
ingresso em estabelecimentos comer-
ciais do Município e especifi camente 
na Caixa. A orientação da CEE é para 

os representantes dos trabalhadores 
procurem as prefeituras e câmaras 
municipais de suas bases para sugerir 
a aprovação de leis semelhantes onde 
elas ainda não existem.

A CEE vai orientar, por meio da 
Contraf-CUT, a realização de um Dia 
Nacional de Luta para denunciar estas 
e outras situações que contribuem 
para a falta de condições de trabalho 
na Caixa.

NEGOCIAÇÕES – Esta semana, 
após cobrança do movimento sindi-
cal, a Caixa entrou em contato com 
a representação dos trabalhadores e 
agendou duas reuniões de negociação. 
A primeira acontece no fi nal da tarde 
do dia 31/1 tendo como pauta os cri-
térios para a defi nição da promoção 
por mérito (Delta/plano de carreira) 
dos empregados. A outra reunião, 
dia 2/2, às 15h, é para tratar sobre 
os protocolos de segurança sanitária 
e prevenção contra a Covid-19, além 
das condições de trabalho no banco. 
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Rendimento do cearense
O rendimento médio mensal da população ocu-
pada no Ceará, em 2020, foi de R$ 1.845,00, 

maior que o do ano anterior, quando atingiu R$ 
1.674,00, ou seja, R$ 171,00 a mais. Embora 
seja superior à média do Nordeste, que foi de 
R$ 1.751,00, o rendimento médio cearense 
ainda é 33% inferior à média brasileira no 

mesmo ano, de R$ 2.447,00, ou seja, diferença 
de R$ 602,00. Os dados são do estudo “Análise 

da desigualdade dos rendimentos no estado 
do Ceará entre 2012 e 2020”, publicado pelo 
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica 
do Ceará (Ipece). O trabalho tem como base 

dados divulgados pelo IBGE.

Cortes do Orçamento
Ao sancionar o Orçamento de 2022, Bolsonaro 

vetou recursos que haviam sido aprovados 
para as áreas de pesquisas científi cas e para 

políticas públicas voltadas para indígenas e qui-
lombolas. Os cortes também atingiram projetos 
para a consolidação de assentamentos rurais, 

para pesquisas em universidades, para reforma 
agrária e regularização fundiária e para políticas 
de igualdade e enfrentamento à violência contra 

as mulheres. O presidente também cortou R$ 
11 milhões que iriam para pesquisa e desen-

volvimento tecnológico em saúde da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Ao todo, os cortes de 
Bolsonaro chegaram a R$ 3,18 bilhões. Por 
outro lado, foi mantido o fundo partidário de

R$ 4,9 bilhões.

   Tribuna
Bancária |  EDIÇÃO 1700  |  31 DE JANEIRO A 5 DE FEVEREIRO DE 2022  |

Sem ganho salarial real
A combinação de desemprego elevado, 

atividade econômica morna e disparada da 
infl ação tornaram piores as condições para 

as negociações de reajuste salarial em 
2021. No ano passado, os trabalhadores 

formais completaram três anos sem ganho 
real, segundo o boletim Salariômetro 

divulgado dia 26/1 pela Fipe (Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas). Além 
dos reajustes baixos, o Salariômetro tam-
bém registrou um aumento nos acordos 

e convenções que previram o pagamento 
escalonado dos índices de reajuste. O piso 

dos salários foi para R$ 1.332 em 2021, 
uma variação de 4,5% ante o ano anterior.

COE BB denuncia falta de 
segurança contra a Covid-19

A Comissão de Empre-
sa dos Funcionários 
do Banco do Brasil 

(CEBB) se reuniu com o 
banco, dia 28/1, para exigir 
a aplicação de medidas de 
segurança contra a Covid-19 
e outras doenças virais. O 
encontro ocorreu em meio 
ao aumento exponencial de 
funcionários contaminados 
em todo o país.

Os representantes dos 
trabalhadores apontaram 
que os protocolos de segu-
rança do Manual de Trabalho 
Presencial não são observados da 
mesma maneira em todas as uni-
dades. Há também registro de que 
os funcionários terceirizados, além 
de não receberem equipamentos de 
segurança adequados, não são orien-
tados da mesma maneira que os con-
cursados. “É um absurdo, na altura 
dos acontecimentos, que ainda seja 
necessário sentar com o banco para 
fazer exigências óbvias pela segurança 
dos trabalhadores”, lamentou o co-
ordenador da Comissão de Empresa 
dos Funcionários do Banco do Brasil 
(CEBB), João Fukunaga.

O banco também foi cobrado pela 

longa fi la de espera no atendimento 
da telemedicina da Cassi. “O BB tem 
responsabilidade direta, uma vez que 
divide a gestão com os diretores elei-
tos da entidade”, pontuou Fukunaga.

O movimento sindical pede ainda 
ao banco a rápida implementação das 
seguintes medidas: cobrança de pas-
saporte vacinal; redução do horário de 
atendimento nas agências; limitação 
de entrada dos clientes nas agências; 
punição para quem não usar máscara e 
para gestor que não orientar; punição 
para quem insistir em permanecer no 
local do trabalho com sintomas ou 
positivado; teletrabalho para locais 

de grande aglomeração a 
todos dos grupos de risco; 
fechamento de agências 
para sanitização e não ape-
nas higienização; estabele-
cimento de critérios para o 
fechamento das agências 
em caso de falta de funcio-
nário; e testagem de casos 
suspeitos.

O banco disse que irá 
analisar os pedidos, mas 
adiantou não haver pers-
pectivas para o trabalho 
remoto institucionalizado, 
alegando que a aplicação do 

teletrabalho poderia criar insegurança 
no ambiente de trabalho. “O banco 
precisa entender que não estamos 
exigindo a implementação do acordo 
de teletrabalho por capricho, mas 
porque é possível ao banco continuar 
funcionando normalmente com parte 
dos trabalhadores em home offi ce, 
como já aconteceu em 2020 e 2021. 
Agora que os índices de contaminação 
voltam a aumentar, não entendemos 
o motivo desta resistência em insti-
tucionalizar o teletrabalho, que pode 
contribuir para proteger não apenas 
os funcionários, mas também seus 
familiares”, respondeu Fukunaga.


