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Mogi das Cruzes

Contra desmonte
e demissões

Plano de reestruturação prevê o
fechamento de agências do Banco do
Brasil, perdas de gratificação e redução
do papel do banco público; estimativa
é dispensar 5 mil trabalhadores

O

ano de 2021 chegou com tudo para
os trabalhadores do Banco do Brasil. Em meio a
maior crise sanitária de
nosso tempo, a instituição
financeira pegou todos de
surpresa ao anunciar um
plano de reestruturação
que prevê o fechamento
de agências e outras unidades, além de um Plano
de Demissões Voluntários
(PDV) que tem por meta
dispensar 5 mil trabalhadores do banco, entre outras medidas consideradas
muito ruins.
A estimativa é promover
mudanças em 870 pontos
de atendimento por meio

do fechamento de agências,
postos de atendimento e
escritórios, além de converter 243 agências em postos.
Também estão previstas
a transformação de oito
postos de atendimento em
agências, de 145 unidades
de negócios em Lojas BB,
além da relocalização de
85 unidades de negócios
e a criação de 28 unidades
de negócios.
A medida provocou reações no meio sindical,
que considera um ataque
à categoria e a toda sociedade, pois pode acarretar na redução do papel
do Banco do Brasil como
banco público. O Coman-

do Nacional estuda medidas judiciais e orienta os
bancários que procurem
o sindicato.
PDV
O PDV prevê duas modalidades de desligamento: o
Programa de Adequação
de Quadros (PAQ), para
o que a direção do banco
considera excessos nas
unidades; e o Programa
de Desligamento Extraordinário (PDE), para todos
os funcionários do BB que
atenderem aos pré-requisitos.
O banco também quer
fazer mudanças no atual
modelo e na remuneração
dos caixas executivos, que
deixariam de ter a gratificação permanente e passariam a ter uma gratificação
proporcional apenas aos
dias de atuação, se houver.

JUSTIÇA SUSPENDE
mudanças no Banesprev

Santander foi obrigado a retirar proposta
de criação do novo Plano CD e também a não
apresentar qualquer outra reestruturação

P

or uma decisão da
Justiça, o Santander
foi obrigado a retirar a proposta de criação do Novo
Plano CD do Banesprev
e ainda a não apresentar
nenhuma outra proposta de reestruturação do
Fundo até o julgamento da Ação Civil Pública
também ajuizada pelo

Sindicato dos Bancários
de Porto Alegre.
A decisão favorável aos
participantes se junta a
outras liminares obtidas
pelas entidades sindicais
em todo o país, com o
apoio da Afubesp, Afabesp e Abesprev, com coordenação da Fetec-SP e
Contraf.

Bancários podem
ser prioridade no
Plano Nacional
de Vacinação

Tramita no Ministério
da Saúde uma Indicação
para que os bancários
sejam incluídos como
prioridade no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. O pedido,
de iniciativa do deputado federal Ricardo Silva
(PSB/SP), defende que a
medida irá preservar a
vida não só dos bancários e seus familiares, mas
também dos clientes que
entram em contato com
estes trabalhadores em
atendimentos presenciais.
O movimento sindical
defende a iniciativa.

FALA PRESIDENTE!

UM NOVO TEMPO IMPOSTO PELA PANDEMIA

C

omeçamos não só um novo ano, 2021 sinaliza o início de um novo tempo. A
pandemia obrigou todos nós a se reinventar de alguma forma. Nossa categoria
soube se mobilizar para conquistar e defender seus direitos. São nesses momentos
que fica ainda mais claro a importância do papel do Sindicato.
Enquanto a pandemia pegou todos de surpresa e revirou a vida
de milhares de famílias que perderam a renda e o emprego, a
mobilização do movimento sindical garantiu home office ou
afastamento para mais da metade dos trabalhadores, além de
reajustes e a manutenção de todos os direitos.
A inclusão de todos os empregados no plano Saúde Caixa
foi a mais importante conquista da Campanha Nacional 2020.
Seguimos à espera da vacina contra esse vírus, defendemos
que ela seja para todos e todas e não uma política de mercado. E que 2021 sinalize tempos melhores.
CLAYTON TEIXEIRA PEREIRA é presidente do Sindicato

ITAÚ inscreve para Programa Bolsa
Auxílio Educação 2021 até dia 29
Benefício é válido
para primeira e
segunda graduação,
primeira pós e
também contempla
o ensino à distância

O

Itaú está com inscrições abertas até
o dia 29 de janeiro para o
Programa Bolsa Auxílio
Educação 2021. O benefício é destinado para a
primeira e a segunda graduação e para a primeira
pós-graduação.
A novidade deste ano é

Inscrições podem ser feitas pelo IU Conecta

que serão aceitas inscrições para ensino à distância. A inscrição pode
ser realizada acessando

o IU Conecta pela rota:
Para mim> Benefícios>
Bolsa Auxilio Educação>
Inscrição no ranking.

Conquista da Campanha 2020,
Saúde Caixa para todos é reaberto

SINDICATO REVERTE
DEMISSÃO INJUSTA
NO BRADESCO

A direção da Caixa reabriu o Saúde Caixa para
todos os empregados, uma
das maiores conquistas da
Campanha Nacional dos
Bancários de 2020.
A demanda já era antiga
dos trabalhadores, desde 31 de agosto de 2018,
quando os novos contratados não foram inseridos

O departamento Jurídico
do Sindicato conseguiu reverter a demissão de uma
bancária do Bradesco de
sua base desligada injustamente pela instituição
por estar em período de
pré-estabilidade de aposentadoria, direito assegurado
na Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) da categoria. Foi determinado o
cancelamento da rescisão
contratual e o retorno da
funcionária às suas atividades profissionais.
O Sindicato orienta os
demais bancários que estejam em pré-estabilidade de aposentadoria, que
comuniquem o fato imediatamente ao banco.

no plano de assistência
à saúde. Cerca de 10 mil
empregados devem entrar
no Saúde Caixa.
O acordo do novo plano de saúde manteve os
princípios de pacto intergeracional, solidariedade
e mutualismo e a inclusão
dos novos contratados,
principalmente dos PcDs.

Na PANDEMIA, foi o SINDICATO
que garantiu seus DIREITOS
Para fazer a luta, precisamos de mais associados.
Venha fortalecer a entidade que garante seus direitos

A

pandemia mostrou como o Sindicato é fundamental para garantir direitos aos trabalhadores. No
caso dos bancários, a categoria saiu à
frente mais uma vez e garantiu home
Convidamos você a se
office ou afastamento para mais da
juntar a nós e fortalecer
metade dos trabalhadores.
nossa luta. Como você viu,
Em meio a tantas dificuldades que
nos momentos difíceis como
agravaram a recessão econômica com
dessa pandemia, foi o
as medidas de isolamento, a categoria
Sindicato quem esteve ao
bancária, mesmo nesse cenário adverseu lado defendendo seus
so, também saiu vitoriosa na Campadireitos. Além de unir forças
nha Nacional Unificada, garantindo
e mobilização, sócios e
reajustes e manutenção de todas as
sócias têm acesso a uma
cláusulas da CCT por dois anos.
extensa rede de convênios
Direitos conquistados historicaque assegura descontos
mente pela categoria, como PLR,
exclusivos e preços
jornada, VA e VR, entre outros, só
especiais em vários
foram assegurados aos bancários
estabelecimentos
devido à luta do movimento sindie serviços”.
cal. Diante desse cenário de incertezas que se formou no ano de 2020
em função da pandemia, a atuação
do Sindicato foi ainda mais
Para se tornar associado, entre em contato
evidente, assim como
com o Sindicato pelo WhatsApp 97087-8521.
a importância de sua
Compartilhe com os colegas bancários e
luta para ampliar
bancárias e faça da nossa categoria ainda mais forte!
essas conquistas.
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