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Movimento sindical e Fenaban falaram 
sobre o novo coronavírus
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1ª AUDIOCONFERÊNCIA 13 DE 
MARÇO

O movimento sindical en-
caminhou oficio a Fenaban, 

solicitando informações sobre quais 
providencias os bancos estavam to-
mando para prevenção ao novo co-
ronavírus. No ofício os sindicatos 
relataram que a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) decretou o status de 
pandemia e que no Brasil, o numero de 
pessoas infectadas não para de crescer. 
Foi criado então o comitê bipartite para 
acompanhamento do tema e as comu-
nicações preventivas estavam entre as 
reivindicações do movimento sindical. 
Naquele momento a conscientização 
de todos era a maior preocupação e 
como prevenir em caso de contagio.

Cobramos quais seriam as ações 
para os grupos de risco (idosos, dia-
béticos, cardíacos, hipertensos, entre 
outros) incluindo as gestantes, além 
de pedirmos planos de contingencia 
para departamentos e principalmente 
agências bancárias. Solicitamos tam-
bém a antecipação da campanha de va-
cinação contra a gripe, que a Fenaban 
informou acontecer com uma semana 
de antecedência, até o momento.

 
Reunião com Fenaban
O Comando Nacional dos Bancários 

e a Federação Nacional dos Bancos 
(Fenaban) se reúnem por videoconfe-
rência, na manhã desta segunda-feira 
(23), para tratar sobre as atividades 
da categoria nos estabelecimentos 
bancários e as medidas a serem to-

madas diante da pandemia causada 
pelo novo coronavírus (COVID-19). O 
Comando Nacional vai expor sua preo-
cupação com os bancários pelo fato de 
as agências bancárias permanecerem 
lotadas nos últimos dias. Até agora, 
o movimento sindical apresentou as 
seguintes demandas aos banqueiros:

1. Fechamento das agências bancá-
rias e demais unidades;

2. Fechar agências das agências em 
hospitais e aeroportos, devido ao risco;

3. Suspensão das metas; 
4. Manter atendimento não pre-

sencial das atividades consideradas 
essenciais pelo decreto 10.282/2020; 
Que estabelece em seu artigo 3º § 1º 
inciso XX que são atividades essenciais 
no setor financeiro: “compensação 
bancária, redes de cartões de crédito 
e débito, caixas bancários eletrônicos 
e outros serviços não presenciais de 
instituições financeiras”.

5. Agendamento para casos de 
atendimento presencial em caso de 
extrema necessidade;

6. Redução da jornada para os que 
tiverem que ir ao local de trabalho; 

7. Garantia de deslocamento seguro 
para os que tiverem que fazer o atendi-
mento não presencial de alimentação e 
processamento do auto atendimento;

8. Suspensão das demissões;
9. Home office para todos os ban-

cários e bancárias, com exceção de 
quem terá que ir às agências para dar 
suporte ao funcionamento dos caixas 
eletrônicos. Devendo haver escala de 

Reunião sobre o coronavírus feita no Sindicato 
dos Bancários de Sorocaba e Região

ESPECIAL CORONAVÍRUS

Estaremos atualizando as notícias 
diariamente no www.bancario-
sorocaba.org.br e também no 

facebook Sindicato dos Bancários 
de Sorocaba e Região!

revezamento. Não podendo ser inclu-
ído no mesmo os funcionários que 
estão nos grupos de risco; que não tem 
com quem deixar os filhos menores e 
àqueles que co-habitem com pessoas 
enquadradas no grupo de risco, ex dos 
pais idosos;

10. Garantia da ultratividade dos 
Acordos e Convenções Coletivas até 
31/01/2021;

11. A MP 927 não será adotada sem 
negociação coletiva com o Comando;

12. Suspensão dos descomissiona-
mentos;

13. Antecipação do Vale Alimen-
tação;

14. Que os bancos façam campanha 
na mídia orientando os clientes sobre 
o uso dos meios digitais; caixas eletrô-
nicos e os riscos da contaminação do 
CORONAVÍRUS;

15. Disponibilizar máscara, luvas e 
álcoolgel para os que irão realizar essas 
atividades essenciais;

16. Suspensão dos vencimentos dos 

boletos por sessenta dias;
17. Isenção de tarifas (clientes com 

renda até dois salários mínimos) de três 
transferências eletrônicas mês (TED E 
DOC) para diminuir a contaminação 
pelo uso de cédulas;

SINDICATO DE SOROCABA
No Sindicato dos Bancários de Soro-

caba, nossa diretoria reunida também 
decidiu fechar a sede esportiva em to-
das as suas atividades a partir de 18.03, 
colocou funcionários em sistema de 
rodizio (apenas dois por dia), além de 
liberar os funcionários com idade aci-
ma de 60 anos.  O presencial de dois 
dirigentes diariamente (em sistema de 
rodízio) também foi acertado e a estes 
cabe resolver os assuntos pontuais. 
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Cursos  Preparatórios
CPA 20 - 04 de abril
CEA 20 - 23 de maio 

CPA 10 - 04 de julho
Paternidade Responsável: 11 de maio 

Preocupados, bancários 
cobram providências

SINDICALIZE-SE JÁ!
Sendo sindicalizado, você só tem a ganhar. Informe-se 
sobre os benefícios da sindicalização e preencha sua 
ficha pelo nosso site: www.bancariosorocaba.org.br, 
na aba “contato”, no canto direito superior da tela. 

Ou informe-se pelo telefone 3229.2990.

As informações preventivas bási-
cas foram veiculadas com agilidade, 
mas nem sempre são cumpridas com 
determinação, como, por exemplo, a 
higienização de maquinas e mobílias 
que deveria ser intensificada. Outra 
falha ficou por conta do que informam 
os RHs e o que os gestores estão sa-
bendo dentro das agências, estes os 
maiores responsáveis para adequar 
e resolver as prioridades individuais. 
As mães com filhos em idade escolar, 
quando da informação do fechamento 
das mesmas, estão tendo dificuldades 
para resolver com quem ficam as crian-
ças, enquanto o RH do banco diz que o 
gestor deve resolver.

Um pedido do movimento sindical 
que deve ser levado a sério é a au-
sência de cobrança das metas neste 
período, que ajudaria muito as admi-
nistrações resolver suas demandas, 
mas elas continuam sendo exigidas 
e o foco do gestor que deveria ser 
com pessoas, muda radicalmente e 
os olhos fecham para o preventivo e 
suas prioridades.

Os bancos possuem veículos infor-
mativos fundamentais para orientar 
seus clientes ao uso das ferramentas 
digitais e a decisão de prorrogar por 
60 dias o vencimento de dividas deve-
ria diminuir a frequência dentro das 
agências, mas não é isso que vemos 
diariamente.

Também as “fake News” causam 
problemas para o movimento sindi-
cal, quando recebemos informes de 
contagio em uma determinada agên-
cia e que um dos funcionários esta 
em estado critico, internado em um 
hospital de Sorocaba. Na apuração 
dos fatos, que é o que nos cabe fazer, 
a preventiva esta sendo observada 
e o estado crítico relatado passa 
ser um home Office, sem nenhuma 
gravidade.

O caso de gravidas e lactantes 
também estão sendo priorizado e até 
o momento apenas uma  negativa do 
médico em fornecer atestado para 
uma gravidez, que foge a alçada do 
banco, passando ser um problema 
entre a gestante e seu médico.

Coronavírus / Clovid 19
Tu d o  o  q u e  s e  p o s s a  f a -

lar agora seria no mínimo redun-
d â n c i a ,  to d o s  e stã o  fa l a n d o . 
O que pedimos hoje é para que como 
família, repassemos as orientações 
para nossos entes queridos, de que 
a melhor coisa a ser feita imedia-
tamente é ficar em casa e evitar 
aglomerações, hipermercados, pa-
darias, mercearias, restaurantes, 
qualquer que seja o comercio, em 
beneficio da saúde de todos nós. 
Quanto aos bancos às providencias que 
estão sendo tomadas são as mínimas 
que poderíamos esperar, mas a higie-
nização é de fato a maior providencia 
além das luvas e do álcool gel 70 graus. 
Também o cont ingenc iamento 
no atendimento, já que as agên-
cias  permanecem abertas,  pa-
rece no mínimo recomendável. 
O grupo de risco de nenhuma forma 
poderá ser esquecido, como diabéti-
cos, hipertensos, cardíacos, entre ou-
tros e inclusive as gravidas e lactantes, 
que merecem cuidados especiais. Uma 
abertura para as mães com filhos em 
idade escolar, em virtude das mesmas 
estarem fechadas, tem fala de todos os 

RHs para providencias que devem ser 
tomadas pelos gestores locais.

Nesta segunda (23) estamos em 
contato com a Fenaban para ob-
ter maiores resultados e informa-
ções quanto às demandas pontuais 
que levamos para analise do comi-
tê criado entre ambas as partes. 
Acompanhem através de nossa lista de 
transmissão todas as informações que 
estamos recebendo. Temos interesse 
que todos saibam o que a outra institui-
ção financeira esta programando, daí 
estamos repassando tudo para todos! 
Cuidados com a saúde é a prioridade!

Julio Cesar Machado
Presidente
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CPA 20 - 04 de abril
CEA 20 - 23 de maio 

CPA 10 - 04 de julho
Paternidade Responsável: 11 de maio 

Dia 04/03 foram sorteados os 
aniversariantes do mês de março, 
ganhadores do jantar oferecido pelo 
Sindicato dos Bancários de Sorocaba 
e Região, em parceria com a Chur-
rascaria Boi Branco. Os ganhadores: 
Thiago Anthony Camargo de Oliveira 
– Santander General Carneiro 0566; e 
Tabata Fernanda de Castro – Brades-

co Floriano 
Peixoto 0328 
- Itu. Para-
béns aos ga-
nhadores! O 
vídeo do sorteio está em nosso site e 
facebook e também no youtube: ht-
tps://youtu.be/KRD6AVEfuXw

Aniversariantes do mês

Coronavírus / Clovid 19

RHs para providencias que devem ser 
tomadas pelos gestores locais.

Nesta segunda (23) estamos em 
contato com a Fenaban para ob-
ter maiores resultados e informa-
ções quanto às demandas pontuais 
que levamos para analise do comi-
tê criado entre ambas as partes. 
Acompanhem através de nossa lista de 
transmissão todas as informações que 
estamos recebendo. Temos interesse 
que todos saibam o que a outra institui-
ção financeira esta programando, daí 
estamos repassando tudo para todos! 
Cuidados com a saúde é a prioridade!

Julio Cesar Machado
Presidente

Com o passar de apenas uma 
semana, percebemos que as infor-
mações dos bancos não chegaram 
satisfatoriamente entre os funcio-
nários e o sindicato fez o possível 
para manter a classe informada, 
divulgando todas as iniciativas to-
madas entre todos os trabalhado-
res, independente de qual banco. 
“Neste momento de crise, a infor-
mação é fundamental”, comenta 
Jose Renato tesoureiro do sindicato 
e funcionário Bradesco.

Na contramão dos acontecimen-
tos, o governo federal libera verbas 
para a população e estes vão se 
acumulando nas agências da Caixa, 
causando tumulto em algumas loca-
lidades. “É incrível como o brasileiro 
é despreparado para situações de 
crise. Ele vai para o banco, quando 
a orientação é não sair de casa”, 
afirma Cabrera dirigente liberado, 
que está auxiliando seus colegas 
de trabalho nas agências de maior 

concentração de populares.
No Bradesco, podemos desta-

car o rodizio de funcionários nas 
maiores agências, colocando 50% 
do quadro em “home office” en-
quanto a outra metade permanece 
no atendimento presencial, depois 
invertem as posições na semana 
seguinte. “foi a melhor iniciativa 

tomada até o momento”, afirma 
Julio Cesar, funcionário Bradesco e 
presidente do sindicato.

O Santander informou que li-
berará o 13º salario integral para 
todos os seus funcionários e acres-
centará 10% nas linhas de credito 
para aqueles que estiverem em dia 
com os pagamentos. Existem di-
vergências entre o informado pelo 
banco e a atitude dos gestores, que 
são os responsáveis em resolver as 
demandas. É o que esta acontecen-
do, por exemplo, com as mães que 
tem filhos em escolas que já fecha-
ram. “Não restam duvidas que neste 
momento de crise o dinheiro pode 
resolver alguns problemas, mas as 
mães estão se sentindo prejudica-
das” comenta Rodolfo, dirigente 
sindical e funcionário Santander.

No Banco do Brasil, diariamente 
chegam informações até aceitando 
a “auto declaração” dos colegas 
que se encontram em dificuldades 
e o contingenciamento também foi 
providenciado. “O maior problema 

A REALIDADE DE UMA SEMANA
foi o autoatendimento de algu-
mas agências que tem tradição de 
grande movimentação de clientes” 
declara Sonia Dell’Amo funcionaria 
BB e dirigente sindical liberada.

O Itaú talvez tenha sido o banco 
que passou poucas informações 
para o movimento sindical, mas 
tomou algumas iniciativas, no sen-
tido de prevenção, incentivando o 
home Office que já é uma pratica do 
banco. “A área gerencial do Itaú fica 
mais tempo nos clientes com todo 
o aparato digital disponibilizado” 
comunica Gilmar, dirigente sindical 
e funcionário Itaú.

O Banco Safra antecipou sua 
vacinação aos funcionários contra 
a gripe para inicio em 14 de mar-
ço, provando que é possível fazer 
a diferença. “Eles se anteciparam 
ao nosso pedido, mostra de preo-
cupação com os acontecimentos”, 
afirmou Gilberto dirigente sindical 
e funcionário Safra. 

No Mercantil do Brasil as infor-
mações estão desencontradas e o 
que acontece na Matriz em Belo 
Horizonte, ainda não chegou ao in-
terior de São Paulo. Os gestores são 
obrigados ligar todos os dias para 
solicitar providencia ou orientações 
de procedimento. Em 20 de março, 
enfim um informativo por escrito 
dava noticia do que esta sendo feito 
na matriz. Vamos providenciar as 
mesmas iniciativas aqui.

Basicamente a preocupação de 
todos os bancos ficou por conta dos 
grupos de risco e higienização das 
localidades por conta do fluxo de 
pessoas, prevenindo  as possíveis 
formas de contagio.

Departamento jurídico está 
atendendo em plantão

Para evitar circulação e exposição 
desnecessárias devido aos perigos 
de contaminação por coronavírus, o 
Departamento jurídico do Sindicato 
está atendendo em sistema de 
plantão.

O  ate n d i m e nto  te l e fô n i co 
continuará das 9h às 12h e das 
14h às 17h. Os advogados também 
estarão à disposição via Whatsapp 
(19) 99840.1633.

Quem desejar pode optar por 
atendimento por Skype, chamada de 
vídeo pelo whatsapp e facetime.

Agendamentos  presenc ia i s 
serão avaliados para os casos em 
que for estritamente necessário. É 

fundamental o empenho de todos 
para a preservação da saúde geral.

No site do sindicato foi postada 
uma reportagem sobre como ficarão 
os direitos trabalhistas em home 
office, em tempos de coronavírus. 
Para vê-la acesse https://www.
bancariosorocaba.com.br/single-
post/2020/03/18/Saiba-como-ficam-
os-direitos-trabalhistas-e-home-
office-em-tempos-de-coronavírus.

Estaremos informando qualquer 
mudança no atendimento jurídico que 
se fizerem possíveis ou necessárias.

Agradecemos a compreensão de 
todos e esperamos que tudo retorne 
ao normal o mais breve possível.

Atendimento Depto. Jurídico: Tel: 3229.2990.

Espaço 
Jurídico


