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Bancos passam
a usar mecanis-
mos previstos
na MP 927

MP905, Votação adiada

Reunião da Coe do Itaú

“Bancárias e bancários, a informação é a
melhor “arma” para se defender do corona-
vírus e da ganância dos donos do capital”

www.bancariosms.com.br

Sindicato continua fazendo gestão

COMANDO NACIONAL JÁ HAVIA REIVINDICADO A NÃO UTILIZAÇÃO
Depois de o Santander anunciar

que “de acordo com as regras conti-
das na Medida Provisória nº 927/20”,
passaria a conceder “férias pelo pe-
ríodo de 15 dias, como medida de
viabilizar o isolamento e preservar a
saúde do colaborador”, agora, o Ban-
co do Brasil fez anúncio semelhante.
(matéria completa no site)

Além de utilizarem os mecanis-
mos que tratam sobre as férias e o
banco de horas, os bancos também
fizeram uso do mecanismo da MP
que dispensa a negociação prévia
com as representações sindicais dos
trabalhadores. Apesar de comunica-
da, em nenhum momento a Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e

os sindicatos foram chamados a ne-
gociar sobre os temas.

Assim que a MP 927/2020 foi
editada, o Comando Nacional dos
Bancários convocou uma reunião
com a Fenaban e destacou ainda a
importância do respeito à Conven-
ção Coletiva e à negociação coletiva
e, por isso, que não fossem adotadas
as medidas previstas na MP. “Não
vamos aceitar nenhuma alteração no
contrato de trabalho que prejudique
a categoria”, disse a presidenta da
Contraf-CUT, Juvandia Moreira, na-
quela ocasião.

“Respeitamos as decisões toma-
das em mesa de negociações e que-
remos que os bancos também res-
peitem”, declara Juvandia.

Essa semana fomos surpreendi-
do com a edição de um decreto da
prefeitura de Dourados liberando a
abertura do comércio e dos bancos.
Imediatamente entramos em conta-
to com os representantes dos ban-
cos da nossa região para garantir que
o atendimento continuasse restrito.

Nesta terça-feira (07/04) ainda
pela manhã protocolamos ofício na
prefeitura e, também no “Comitê de
Crise do Covid em Dourados” citan-
do os riscos, tanto de saúde quanto
da integridade física, a que o decre-
to estaria levando aos bancários, cli-
entes e usuários dos bancos.

Depois de protocolado enviamos
o documento aos Ministérios Públi-
cos (Estadual, Federal, e do Traba-

lho) solicitando intervenção. (Maté-
ria no site).

CARRO DE SOM – O sindicato
desde a semana passada tem per-
corrido, com o carro de som , todas
as agências no sentido de orientar/
conscientizar clientes e usuários aos
cuidados a serem tomados principal-
mente no distanciamento nas filas.

“Estamos atentos com as ques-
tões de todos os municípios da nos-
sa base sindical, neste setido conti-
nuamos solicitando que a categoria
nos demandem com os problemas
enfrentados para que possamos fa-
zer gestão no sentido de resolvê-los
ou ao menos amenizar a situação”.
Declara o presidente do Sindicato,
Carlos Alberto Longo.

A votação da Medida Provisória
MP 905 – do chamado contrato ver-
de e amarelo – que flexibiliza direi-
tos com a justificativa de criação de
vagas, que estava prevista para esta
terça-feira (7), foi adiada pela dire-
ção da Câmara dos Deputados, por
falta de acordo entre os líderes par-
tidários. Vale lembrar que essa MP
impõe jornada de 8 horas e traba-
lho aos sábados para a categoria
bancária. “Em um cenário onde o
mundo está voltado pra o combate
a covid-19, alguns parlamentares li-
gados ao governo insistem em ata-
car a classe trabalhadora e, em es-
pecial, os bancários, querendo
ampliar as horas trabalhadas, impor
o trabalho aos sábados e feriados e
alterar as regras da PLR para pior.
Mas, graças a atuação das lideran-
ças dos partidos de oposição, mais
uma barbaridade contra os direitos
foi evitada, pelo menos, por enquan-
to. Seguiremos na vigília para que
essa MP não vá a votação”, afirmou
Jeferson Meira, secretário de Rela-
ções do Trabalho da (Contraf-CUT).

(Jornada de 8h e aos sábados)

A partir das 13h desta quarta-
feira (08/04), a COE (Comissão de
Organização dos Empregados) do
Itaú vai se reunir, através de video-
conferência, para discutir a situação
dos funcionários do banco em todo
Brasil. A intenção é traçar ações
para solucionar os problemas regi-
onais e unificar a pauta de reivindi-
cações. A partir disto, será feita ava-
liação para verificar a necessidade
de solicitar reunião com a direção do
Itaú para que sejam apresentadas
soluções para as demandas.

Coe do Santander
A COE do Santander reforçou as

medidas preventivas durante a
pandemia, cobradas e já colocadas
em prática pela empresa, na reunião
desta segunda(06/04). Sobre os
grupos de risco, que contemplam
funcionários com idade acima de 60
anos, grávidas, pessoas com doen-
ças crônicas e outros, a orientação é
que procurem o médico para que
seja solicitado atestado de 14 dias
para enviar ao banco.
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