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Fonte: Bancários Bahia

MPT cobra explicações do BB por 
mudança em protocolos
O MPT (Ministério Público do Trabalho) quer 
esclarecimento do Banco do Brasil, por ter 
alterado o manual de trabalho presencial, 
afrouxando as regras de prevenção contra a 
Covid-19, justamente no momento em que os 
casos da doença explodem.Centenas de 
agências estão tendo de fechar por conta da 
contaminação. Os trabalhadores estão 
preocupados. Mas a direção do BB ignora 
completamente e retirou itens importantes do 
protocolo, como o encerramento de expediente 
no mesmo dia da confirmação de funcionário 
com Covid-19. Na tentativa de justificar, os 
representantes do banco informaram que, no 
caso de unidades menores, quando houvesse a 
confirmação de teste positivo, o espaço seria 
fechado e todos enviados para o trabalho 
remoto. No entanto, nas unidades maiores, seria 
isolada a área e só seriam afastados os 
trabalhadores próximos ou que tiveram contato 
direto.Durante audiência com a direção do 
banco, nesta semana, o MPT solicitou a 
elaboração de uma Nota Explicativa sobre o 
ponto cortado, que deve ser apresentada em 
uma outra audiência marcada para 27 de 
janeiro, às 14h30.

Caixa prorroga trabalho remoto até 31 de março
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 trabalho remoto na Caixa foi prorrogado 

Opara o dia 31 de março. A notícia foi dada 
através de comunicado aos trabalhadores 

no dia 30 de dezembro. Em ofício à Geret (Gerência 
Nacional de Relações Trabalhistas), a CEE 
(Comissão Executiva de Empregados) solicitou a 
prorrogação do teletrabalho em decorrência da 
pandemia de Covid-19, sobretudo com a nova 
variante. Para as entidades representantes, é 
preciso cautela, especialmente com a alta do 
número de casos e internações no país, além da 
devolução de vários prédios do banco. Com isso, 
falta lugar para os bancários e tem causado 
superlotação nas unidades e descumprimento dos 
protocolos contra a Covid-19.  Tem mais. A direção 
da empresa tem a responsabilidade de fornecer 
equipamento de proteção para cont inuar 
resguardando a vida de todos.

Caixa prorroga trabalho remoto até
31 de março

Apesar de ter sido constituído para atuar como 
ó r g ã o  d o  E s t a d o  n a  p r o m o ç ã o  d o 
desenvolvimento através do crédito diferenciado 
às atividades produtivas da região Nordeste, o 
BNB é alvo de ataques do governo Bolsonaro, 
que não se preocupa com a missão do 
banco.Uma das ameaças ao BNB foi Medida 
Provisória 1.052/21. A MP pretendia mutilar o 
FNE, por meio da redução da administração do 
Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste a quase zero e da extinção do DEL 
CREDERE – taxa auferida pelo risco do crédito. 
Mas, a luta do movimento sindical conseguiu 
impedir o retrocesso.O BNB também tem sido 
usado para emplacar apadrinhados da base do 
governo federal no alto escalão. Além de defender 
os trabalhadores, o movimento sindical está 
mobilizado contra a prática de tratar o BNB como 
moeda de troca da esfera política.

BNB promove o desenvolvimento
do Nordeste

Com atestado médico, o trabalhador deve tirar um tempo para ter condições de se recuperar da doença. 
Quer dizer que, neste período, qualquer atividade laboral tem de ser interrompida. Mas, nem sempre é o 
que acontece.
O movimento sindical recebeu denúncias de que funcionários do Santander com sintomas de Influenza 
ou Covid-19 afastados do trabalho mediante atestado médico são pressionados pelos gestores a 
trabalharem de casa. Um absurdo.
Os bancários devem informar por e-mail aos gestores as recomendações médicas e anexar o atestado 
para que fique registrado no sistema. Também devem justificar o afastamento médico no ponto 
eletrônico e seguir as instruções dos protocolos de prevenção à Covid-19 e à Influenza, disponíveis na 
intranet do banco. 
Se o empregado for pressionado, assediado ou sofrer cobrança para retornar ao trabalho presencial 
antes da autorização do médico ou para que permaneça trabalhando remotamente, mesmo com 
atestado, o Sindicato deve ser acionado.
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