
EM ASSEMBLEIA, BANCÁRIOS DO BB DE JUAZEIRO DO BB,
APROVAM ACORDO EMERGENCIAL NA PANDEMIA

 
Em assembleia virtual realizada no dia 10 de
março, os bancários do Banco do Brasil da
base do Sindicato de Juazeiro e Região
aprovaram o acordo coletivo de trabalho
emergencial (pandemia covid-19), que prevê o
não descomissionamento por desempenho
enquanto durar a pandemia; anistia de 10% do
saldo total de horas negativas a compensar e
prazo de compensação de horas negativas de
18 meses. 

A renovação do acordo era uma demanda
vinda dos funcionários que foi negociada pelo
comando nacional dos bancários com o banco
do brasil. O próximo passo será o
encaminhamento para a assinatura do acordo
aprovado.

Ascom Bancários Juazeiro 

BANCÁRIO DEVE COMUNICAR CONTAMINAÇÃO POR COVID
Em todo o Brasil, o Bradesco tem demitido funcionários por causa
da omissão na confirmação ou suspeita de Covid-19. Há denúncias
de que o gestor esconde a informação da equipe médica do banco.
Os dois casos podem acarretar em demissão por justa causa.
 
O Sindicato alerta que o processo de comunicação precisa ser feito
o mais rápido possível para diminuir os riscos de contaminação de
outros bancários. O Viva Bem precisa ser informado imediatamente,
exigindo também a aplicação do protocolo de proteção. Diante do
agravamento da pandemia, o Comando Nacional tem feito esforços
para rediscutir os protocolos com a Fenaban. 

O empregado, seja do Bradesco ou de qualquer outro banco, não
deve esconder ou mentir sobre a condição para o gestor. Vale
ressaltar que se o bancário sofrer qualquer tipo de assédio para
continuar trabalhando, mesmo estando contaminado e não
comunicar que testou positivo ou está com suspeita, deve denunciar
ao Sindicato.

Com informações Bancários Bahia

M A R Ç O   2 0 2 1 V O L U M E  N º  1 3 5



Diante do decreto do Governador da Bahia, Rui Costa, ficou determinado que apenas atividades essenciais poderiam
funcionar normalmente na cidade de Juazeiro. Na manhã do doa 08 de março, foi flagrado pelo Sindicato algumas
agências com filas enormes e grande índice de disseminação do Covid-19. Nesse sentido, o sindicato orienta que as
pessoas não compareçam as agências. 

O Presidente do Sindicato dos Bancários de Juazeiro, Maribaldes da Purificação, afirmou que não adianta ter lockdown e
continuar essas aglomerações nos bancos e nas casas lotéricas. 

“Os bancos tem que ser totalmente fechados para garantir a saúde do trabalhador e da população. Questiono se o
público que frequenta os bancos estão imunes ao Covid, se essas filas imensas e o uso do caixa eletrônico não tem
nenhum risco de transmissão do vírus. Comércio fechado e bancos lotados. Isso é um absurdo com a categoria e é
preciso respeito com os mesmos”, disse indignado, Maribaldes. 

“Peço a população que nesse momento de alto índice de casos na região, não frequentem as agências bancárias,
utilizem outros meios digitais o máximo que puderem e preservem sua saúde e a dos demais”, concluiu Maribaldes. 

Ascom SEEB Juazeiro

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE JUAZEIRO REPUDIA GRANDES FILAS E
MOVIMENTAÇÃO NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS DA REGIÃO EM PERÍODO  DE

LOCKDOWN

O movimento sindical cobra novamente ao Ministério da
Saúde que todos os bancários sejam vacinados contra a
Covid-19 o quanto antes. O pedido para a inclusão dos
trabalhadores no grupo prioritário para receber a vacina já
tinha sido feito em janeiro ao ministro Eduardo Pazuello, mas
a resposta do Ministério não foi positiva. 

O povo está pagando a conta da irresponsabilidade do
governo Bolsonaro, que ainda desencoraja o uso da máscara
e o distanciamento social. O movimento sindical também
cobra o reforço aos protocolos de segurança para proteger
bancários e sociedade. 

No início da pandemia, a categoria reivindicou que os bancos
adotassem todas as medidas protetivas, como o uso de EPIs
(Equipamentos de Proteção Individual) e regime de
teletrabalho. 

ENTIDADES COBRAM VACINAÇÃO PARA OS BANCÁRIOS


