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Covid-19 trouxe nova realidade
Há um ano, os brasileiros e as brasileiras 

convivem com um inimigo implacável: o Sars-
Cov-2, o coronavírus responsável pela Covid-19, 
uma doença que já matou quase 300 mil pessoas 
no Brasil, segundo levantamento do consórcio de 
veículos de comunicação. 

Não há como não pensar sobre como es-
taríamos caso o governo federal tivesse proposto 
uma política de gestão da pandemia desde o início. 
Negacionista e irresponsável, o governo Bolsona-
ro minimizou o problema, trocou quatro vezes o 
ministro da Saúde, empurrou a responsabilidade 
por todas as decisões para os estados e municípios, 
maquiou e escondeu dados da imprensa, fez propa-
ganda de medicamento sem comprovação cientí-
fica, investiu uma grande quantidade de dinheiro 
público neste medicamento, negou a eficácia da 
vacina, ofendeu as famílias enlutadas. Isso só para 
citar alguns exemplos.
         
 Categoria na linha de frente

Em meio a tudo isso, os bancários e as 
bancárias tiveram que assumir a responsabilidade 
de manter agências abertas. Com o pagamento do 
auxílio emergencial, a situação se agravou para os 
funcionários e clientes da Caixa, que enfrentaram 
filas e aglomerações. Nos outros bancos, a situação 
também não foi fácil.  

A luta por medidas preventivas ao coro-
navírus começaram ainda em março de 2020. No 
dia 16 os bancários instalavam, junto com a Fen-
aban, um Comitê de Crise. Ainda neste mêsos  
bancários  começaram a reunir informações sobre 
protocolos internacionais e iniciavam as tratativas 
por medidas protetivas em diversas frentes. Mas o 
número de casos ainda era pequeno, e os bancos 
não queriam mudar nada no atendimento.

A categoria bancária nunca subestimou a 
pandemia e seus representantes sempre enten-
deram a importância de estar um passo à frente. 
Houve negociação com a Fenaban e pressão sobre 

os bancos para a adoção de medidas protetivas.
        
 Regulamentação do home office
Diante do quadro nacional, a campanha sala-

rial, que focava a renovação do Acordo Coletivo de 
Trabalho com aumento real e outras reivindicações, 
levou para a mesa um elemento crucial para salvar 
vidas: a regulamentação do home office. “Hoje já 
temos acordos prevendo a continuidade desta for-
ma de trabalho depois da pandemia. Os sindicatos, 
federações e confederações tiveram o importante 
papel mediador para não permitir que os bancos se 
aproveitem disso para transferir todo o custo do tra-
balho para o bancário”, destaca o diretor da Fetra-
fi-RS, Mauro Salles.

Além da implementação do teletrabalho, 
Salles salienta outras medidas conquistadas pelo 
movimento sindical, como a garantia do emprego, 
redução do horário de atendimento e fornecimento 
de equipamentos de proteção individual, além da 
manutenção da Participação nos Lucros e Resulta-
dos (PLR), entre outros avanços.

A partir das 
recomendações da Organi-
zação Mundial da Saúde os 
sindicatos buscaram colocar 
o máximo de bancários em 
homeoffice, principalmente 
aqueles do grupo de risco 
e fazer com que os bancos 
adotassem medidas prote-
tivas para os bancários que 
continuassem atendendo 
presencialmente a população.

Além dos protocolos 
próprios de cada banco, ain-
da há os protocolos Estadual 
e Municipais. O que precisa 

A aceleração da vacinação contra a 
Covid-19 é, no momento, a bandeira do 
movimento sindical. O Comando Nacion-
al dos Bancários já solicitou à Fenaban que 
busque a inclusão da categoria no Plano Na-
cional de Imunização, pelo fato do serviço 
bancário ser considerado essencial e, por isso, 
continuar funcionando mesmo no momento 
mais complicado da pandemia.

Enquanto a vacina não chega para todos 
e todas, a conscientização da população e as 
medidas preventivas são as únicas saídas para 
controlar a proliferação do coronavírus. Além 
disso, o movimento sindical segue em nego-
ciação permanente com os bancos, principal-
mente neste momento em que, na contramão 
dos dados, as instituições financeiras buscam 
flexibilizar protocolos.

Vacina já para todos e todas

Conheça os protocolos de cada banco

- Casos suspeitos no domicílio: Não ir trabalhar. 
Usar serviço de telemedicina pelo 0800 799 
9922 ou liviasaude.com.br
- Casos confirmados no domicílio: O emprego fica 
em Projeto Remoto por 14 dias, sendo necessário 
apresentar documento comprobatório.
“O protocolo é razoável. Tem medidas, quando 
a bandeira está preta, por exemplo, que não são 
previstas. Podemos sempre melhorar e cobrar 
também o Estado, que tem a responsabilidade de 
decretar medidas mais restritivas de isolamento 
social”, analisa a empregada da Caixa e diretora 
de Políticas Sociais da Fenae, Rachel de Araújo 
Weber, que lembra da importância dos bancários 
estarem atentos ao cumprimento das medidas e 
informarem o seu Sindicato quando algum item 
não estiver sendo cumprido.

Itaú
- Casos suspeitos não devem ir trabalhar. Entre 
em contato com seu gestor e busque atendimen-
to médico, de preferência por telemedicina.
- Em caso confirmado de Covid-19, cabe ao gestor 
da unidade entrar em contato com o funcionário 
para identificar todos os bancários que tiveram 
contato com o mesmo nas últimas 48 horas ou 
após o aparecimento de sintomas. Todos estes 
bancários devem ser colocados em quarentena.
- Se houver caso confirmado com quem coabita, 
não ir trabalhar e entrar em contato imediato com 
o gestor.
- A agência em que trabalhou o funcionário com 
Covid-19 deve ser fechada até ser higienizada e só 
pode ser aberta com bancários que não tiveram 
contato com o colega infectado.
- A equipe que teve contato com o colega infec-
tado deve permanecer afastada até a realização 
de teste. Se positivo, os bancários devem ser afas-
tados por 14 dias. Se negativo, são considerados 
aptos a voltarem ao trabalho.

Santander
- Bancários com suspeita devem procurar 
orientação médica e não ir trabalhar presen-
cialmente. No Portal RH e APP de Pessoas, 
deve responder o “Como você Está?” e seguir 
as orientações médicas.
- Em casos confirmados, o funcionário deve ficar 
em isolamento e todos aqueles com quem teve 
contato devem aguardar em casa, até orientação 
médica. O banco orienta que o teste só seja feito 
após convocação médica, para garantir a eficácia 
e a possibilidade de receber reembolso.
- O bancário que testou positivo deve enviar 
um e-mail para a caixa jurídica RH-Gestão Lo-
gística Ocupacional com uma cópia do resul-
tado, nome, data e informações do médico, 
farmacêutico e o código de identificação infor-
mado no e-mail de solicitação do teste.
- Caso haja um caso confirmado de coronavírus 
em sua casa, não vá trabalhar. Entre em contato 
com seu gestor.
- De maneira alguma o funcionário deve voltar ao 
trabalho enquanto seguir apresentando sintomas 
do Covid.
- Reembolsos de testes só valem para testes rá-
pidos solicitados pela área médica. O funcioná-
rio também precisa se cadastrar no Portal RH 
– seção “Como você está?”.

ficar claro é que os bancos precisam obedecer 
as restrições que forem mais rígidas. 

O Governo do RS trabalha por um sistema 
de regiões e bandeiras, classificadas em quatro 
cores, sendo que na preta os estabelecimentos 
estão impedidos de abrir, com atendimento 
somente por agendamento. Não podem haver 
filas nas agências e só podem receber um clien-
te por funcionário, de forma que as equipes 
precisam ser reduzidas em 50%.

Banco do Brasil
- Casos suspeitos: deve procurar imediatamen-
te um médico.Em caso de afastamento, o ban-
co de fechar para a higienização do ambiente.
- Casos confirmados: se o funcionário traba-
lhou presencialmente nas últimas 72 duas ho-
ras, o expediente deve ser encerrado na hora e 
a agência higienizada. O funcionário deve per-
manecer afastado e as horas não trabalhadas, 
de toda a equipe, abonadas.
- Casos suspeitos no domicílio: se o funcionário 
estiver assintomático, pode continuar traba-
lhando. Se houver recomendação médica por 
isolamento, o gestor deve acatar a recomenda-
ção e definir o afastamento (trabalho remoto, 
banco de horas, etc.). Se apresentar sintomas, 
o funcionário é um caso suspeito.

Banrisul
- Em caso de suspeita, o funcionário não deve ir 
trabalhar, entrando em contato com seu gestor 
imediatamente e procurar médico.
- Diante de um caso positivo, o que é compro-
vado por teste, afasta-se o colega ou funcioná-
rio infectado do quadro, independentemente 
se é estagiário(a), profissional da limpeza e vi-
gilante. Toda equipe deve ser testada, a agên-
cia fechada até ser sanitizada. A unidade só 
pode abrir com uma equipe de revezamento e 
os colegas voltarem ao trabalho após testarem 
negativo ao coronavírus.
- Se alguém com quem você mora confirmar 
Covid-19, não vá trabalhar e entre imediata-
mente em contato com seu gestor.

Bradesco
- Casos suspeitos não devem ir trabalhar, e comu-
nicar via Viva Bem e ao gestor. Procure atendi-
mento médico, de preferência telemedicina;
- Se confirmado o caso, a agência deve ser fe-
chada até sanitização. Toda a equipe que teve 
contato com o funcionário deve ser colocada 
em quarentena, até serem testados. A agência 
só pode abrir com outra equipe.
- Caso haja caso confirmado na família, inde-
pendente de apresentar sintomas, o funcioná-
rio não deve ir trabalhar, entrando em contato 
com o gestor e Viva Bem.

Caixa
- Casos suspeitos: Não ir trabalhar. Usar serviço de te-
lemedicina pelo 0800 799 9922 ou viasaude.com.br
- Casos confirmados: Fica em Projeto Remoto ou 
atestado por 14 dias, conforme orientação médi-
ca. Agência deve ser sanitizada e todos os empre-
gados que tiveram contato com o colega precisam 
ser testado. Se tiver sintomas, mesmo que o re-
sultado negativo, deve ficar afastado por 72 horas

Denuncie! 
Se estiver enfrentando qualquer dificuldade ou seu gestor não estiver cumprindo 
as medidas restritivas, entre em contato com o Sindicato imediatamente através 
do fone 54 3223.2166, email bancax@bancax.org.br ou wtsp 54 9972 0922.

Em conformidade com o que estabelece o Estatuto do Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos Bancários de Caxias do Sul e Re-
gião, a Diretoria Colegiada convoca todos os seus associados(as), qui-
tes com a tesouraria, para todos os procedimentos relacionados com a 
Assembleia Eleitoral, a ser realizada das 8h do dia 18 de maio às 18h do 
dia 20 de maio de 2021, podendo o período de votação ser prorrogado a 
critério da Comissão Eleitoral. O registro de chapas será junto à Comis-
são Eleitoral, por meio do whatsapp (54) 9 9972 0922 e e-mail bancax@
bancax.org.br, começando na presente data e prorrogando-se até às 17 
horas do dia 08 de abril de 2021. Todas as demais informações a res-
peito do processo eleitoral serão fornecidas, mediante solicitação nos 
endereços eletrônicos acima, dirigidos à Comissão Eleitoral. A votação 
à distância ocorrerá entre os dias do mês de maio acima referidos, por 
meio de processo digital, cujo acesso estará no www.bancax.org.br. 
Caso não seja atingido o quórum em primeira convocação, o segundo 
turno da eleição será realizado nos dias 15, 16 e 17  de junho de 2021, 
na forma horários previstos para o primeiro turno. Havendo empate en-
tre as chapas concorrentes nova eleição será realizada nos dias 28 e 
29 de junho de 2021, na mesma forma e horário de votação. Em razão 
da necessidade de distanciamento social, o Conselho Deliberativo com 
ratificação da Assembleia Geral, decidiu: 
► Durante a pandemia o boletim Voz do Bancário será divulgado exclu-
sivamente no www.bancax.org.br.
► O modo de “identificação do eleitor(a)” previsto no artigo 113 da Nor-
ma Estatutária, durante a pandemia, poderá extraordinariamente ser 
substituído pela conferência de dados pessoais, tais como números de 
telefone, CPF, matrícula funcional etc.

Caxias do Sul, 23 de março de 2021.

COMISSÃO ELEITORAL
Luiz Fernando Loro    Jairo Roberto Bays    Rui Miguel Borges da Silva

Edital de Convocação de Processo Eleitoral

CAIXA, BANCO DO BRASIL E BANRISUL
ESTAO SOB ATAQUE!

VAMOS DEFENDER OS BANCOS PÚBLICOS


