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Os bancários do Bradesco aprovaram na última sexta-feira (11), a
proposta do banco sobre  o teletrabalho no pós-pandemia. No
total, 93,30% dos votos foram favoráveis. 

 O diretor do Sindicato Edegar Alves Martins, que é o representante
da Fetec-CN/CUT (Federação dos Trabalhadores em Empresas de
Crédito do Centro Norte) na COE (Comissão de Organização dos
Empregados) do Bradesco, diz que vale destacar que: “o acordo é
relacionado somente com o home office no pós-pandemia. 
Não é válido para trabalhadores que estão em teletrabalho
somente em virtude da pandemia”.
O entendimento da COE é que a proposta contempla os principais
pontos cobrados no âmbito da campanha nacional dos bancários.
Questões estas que foram para a mesa de negociação após
consulta com 11 mil bancários incluídos no teletrabalho logo no
início da pandemia. 
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notebook ou desktop, mouse, teclado e etc
Jornada de trabalho controlada com horários de descanso e
para refeições
Curso pra quem aderir ao teletrabalho
Suporte de apoio para a rotina profissional do bancário
Grupo de Trabalho de acompanhamento do acordo pelo
Sindicato Saúde:  Orientação do banco sobre as medidas de
prevenção das doenças e acidentes do trabalho e exame
periódico de quem estiver em teletrabalho.

Avanços no acordo aprovado sobre teletrabalho Ajuda de custo
de R$ 1.080 no primeiro ano. Se o banco fornecer a cadeira, a
quantia será de R$ 960.Ajuda de custo no segundo ano em
diante de R$ 960, que poderá ser paga de uma vez ou
mensalmente.

  Banco vai fornecer equipamentos: 



Usar máscara nas agências é mais uma proteção

Como um protocolo de segurança a ser
seguido por bancários e clientes, o uso
da máscara é fundamental e obrigatório
nas agências para diminuir as chances
de propagação do novo coronavírus, por
ser um ambiente fechado. O EPI
(Equipamento de Proteção Individual)
serve para proteger a boca e o
nariz.  Após negociação do movimento
sindical desde o início da pandemia de
Covid-19, os bancos foram obrigados a
fornecer os EPIs para todos os
funcionários, 

Vale destacar que o isolamento social é
um dos principais mecanismos para
barrar a contaminação, principalmente
porque as pessoas assintomáticas são as
grandes disseminadoras. Quem não tem
qualquer sinal da doença continua
falando, espirrando, tossindo e
transmitindo o vírus através das
gotículas emitidas.

sendo bancários ou terceirizados. As
empresas disponibilizaram álcool gel
70% e máscaras descartáveis e de
acrílico.
A utilização da máscara pode impedir
uma segunda onda de contaminação e
mortes pela Covid-19, prevista para
acontecer em outubro e novembro, de
acordo com a OMS (Organização
Mundial da Saúde). No Brasil, cerca de 4
milhões de pessoas foram infectadas e
mais de 134 mil morreram.

O descaso de Bolsonaro com o novo coronavírus
agravou os impactos da pandemia no Brasil.
Desde fevereiro, quando o primeiro caso oficial
foi identificado no país, quase 140 mil pessoas
morreram em decorrência da Covid-19 e mais
de 4 milhões foram contaminadas.

 O número coloca a doença no topo das que mais
mataram. Segundo as classificações de causas
naturais ou externas de mortalidade do SIM
(Sistema de Informação sobre Mortalidade),
historicamente as doenças isquêmicas do
coração lideraram o ranking de causa-morte.

 No ano passado, foram 116 mil óbitos. Menor do
que a Covid-19.Entre as doenças respiratórias, a
pneumonia sempre foi a que mais matou. O
recorde de mortes em uma única temporada
também foi verificado no ano passado, com 83
mil óbitos.Tem mais, os óbitos causados pela
Covid-19 em seis meses representam mais do
que o dobro do recorde histórico de homicídios,
ocorrido em 2017, quando 62 mil pessoas
morreram de forma violenta no Brasil.

As discussões sobre o papel da mulher são fundamentais,
especialmente durante a pandemia causada pelo novo
coronavírus.
 A partir das 19h desta quinta-feira (17/09), o 4º Encontro das
Bancárias da Bahia e Sergipe vai debater assuntos com
esses direcionamentos, por videoconferência.Segundo a ONU
Mulheres, elas serão atingidas de forma agressiva pelo
impacto social do coronavírus, pois representam 70% dos
trabalhadores na linha de frente de serviços no setor social e
de saúde.
 Ainda são mães e cuidadoras de familiares e são três vezes
mais responsáveis pelos cuidados de casa, em relação aos
homens.

Muitas mulheres, como é o caso das bancárias, precisam
conciliar as horas trabalhadas com funções domésticas,
enfrentando jornada dupla ou até tripla. 
Por isso, o encontro contará com palestras comandadas pela
deputada federal Alice Portugal (PCdoB-BA) e pela ex-
deputada Ângela Albino sobre questões como mulher, poder
e solidariedade em tempos de pandemia. 
As bancárias da base do Sindicato da Bahia devem enviar e-
mail para departamentodegenero10@gmail.com com
nome, banco, agência, telefone e e-mail para realizar a
inscrição para o 4º Encontro das Bancárias da Bahia e
Sergipe. Participem.

ENCONTRO DAS BANCÁRIAS DISCUTE
 TEMAS RELEVANTES
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