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uncionárias e funcionários do Bradesco 

Faprovaram, em Assembleia virtual, o acordo 
que trata do “Programa de Capacitação 

Designado CIPA 2021/2022, com vigência de dois 
anos a contar da data de sua assinatura. 

Foram 95,65% de votos pela aprovação, em 
votação que ocorreu nos dias 9 e 10 de novembro.

O programa de capacitação é uma conquista dos 
bancários. Pelo acordo, o banco se compromete a 
realizar o treinamento durante o expediente de 
trabalho, em horários planejados conjuntamente 
entre empregado e gestor. Além disso, os 
sindicatos terão acesso à relação mensal dos 
designados, o que pode permitir que seja feito um 
trabalho junto com estes empregados.

Bancários de Juazeiro e Região aprovam
Acordo de CIPA com o Bradesco

Caixa está longe de atender
a demanda de pessoal

Bradesco cresce à custa de demissão.
Absurdo!

O período de crise que o país atravessa não 
atingiu nem um pouco os bancos. Sobram 
exemplos. É o caso do Bradesco. A empresa 
obteve lucro líquido de R$ 19,602 bilhões nos nove 
primeiros meses de 2021. Mesmo assim demitiu 
8.198 funcionários em 12 meses.

Redução de despesas 
alavanca o lucro dos bancos
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Auxílio creche e babá são reajustados
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Conciliar trabalho e maternidade/paternidade é 
algo que tende a ser desafiador. Mas, bancárias e 
bancários contam com um direito garantido na 
Convenção Coletiva de Trabalho, que é o Auxílio 
Creche e o Auxílio Babá. Esse direito existe para 
filhas e filhos de até 71 meses, com despesas 
comprovadas mensalmente, seja em instituições 
de ensino ou creches ,  ou  também com 
profissional particular registrado (CLT).As 
crianças com deficiência possuem o direito sem 
limite para a idade. Tal condição deve ser 
comprovada por meio de atestado médico emitido 
pelo INSS, por instituição autorizada ou médico 
vinculado ao convênio mantido pelo banco.A 
solicitação de reembolso deverá ser feita pelo 
bancário, mediante apresentação do comprovante 
de pagamento da instituição de ensino ou da babá, 
no prazo de 30 dias – exceto nos casos em que 
haja alguma política mais benéfica em cada 
banco.Como o auxílio é direcionado às crianças, 
não aos trabalhadores, caso as mães ou pais 
sejam funcionários do mesmo banco, o benefício 
não será cumulativo. Em 2020 o valor era de R$ 
488,61, mas com o reajuste deste ano, o valor 
atualizado passa a ser de R$ 558,16.

Bradesco cresce à custa de demissão.
Absurdo!

 período de crise que o país atravessa não 

Oatingiu nem um pouco os bancos. Sobram 
exemplos. É o caso do Bradesco. A 

empresa obteve lucro líquido de R$ 19,602 bilhões 
nos nove primeiros meses de 2021. Mesmo assim 
demitiu 8.198 funcionários em 12 meses. 

Também fechou centenas de agências , 
sucateando o atendimento. No período, 765 
agências e 120 PA (Postos de Atendimento) 
tiveram o atendimento encerrados, prejudicando 
milhares de pessoas que não vivem nos centros 
urbanos.

A política do banco reafirma as denúncias feitas 
pelo Sindicato dos Bancários da Bahia, de que os 
funcionários trabalham sobrecarregados, com 
acúmulo de funções e pressão por metas. Não à 
toa centenas de trabalhadores adoecem e têm de 
se afastar das atividades.

Sem nenhuma responsabilidade social, o 
Bradesco está bem longe do que propaga nas 
campanhas de publicidade. Os clientes também 
pagam a conta, com tarifas altíssimas e um 
serviço sem qualidade, decorrente do baixo 
número de bancários. 
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Auxílio creche e babá são reajustados

Fonte: Sindicato dos Bancários

Acesse o site www.bancariosjuazeiro.org.br para mais notícias 


