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Sindicatos garantem empregos
no Itaú e no Santander

Pressão faz Caixa am-
pliar canais digitais

Vote Chapa Viver Cassi
4/33. Eleição até sexta

O Itaú e o Santander não demiti-
rão enquanto a pandemia gerada
pelo coronavírus não for superada. A
decisão foi comunicada ao Comando
Nacional dos Bancários, nesta terça
(24/03), em reunião por videoconfe-
rência, quando os bancos deram res-
postas a parte reivindicações apre-
sentadas pelo movimento sindical.

Segundo Carlos Longo, presiden-
te do Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região, “trata-se de im-

portante vitória dos sindicatos e
esta-mos cobrando o mesmo com-
promisso do Bradesco. Continuare-
mos atentos para que a cobrança de
metas seja suspensa nesse momen-
to grave da história mundial”.

As negociações coletivas já pos-
sibilitaram a liberação de mais de
200 mil bancários para o trabalho
em casa (teletrabalho), o que inclui
todos que fazem parte dos grupos
de risco e gestantes.

Bancos só começaram a agir
depois de pressão dos sindicatos

Neste momento em que a pande-
mia ameaça milhares de vidas, cada
medida de proteção à saúde coletiva
que o Sindicato conquista é impor-
tante. A Caixa e o Banco do Brasil
anunciaram que vão liberar os funci-
onários para trabalhar em casa, man-
tendo só os serviços essenciais e o
atendimento presencial apenas para
pessoas que não têm outro meio.

Santander, Itaú e Bradesco tam-
bém anunciaram medidas de contin-
genciamento para a entrada nas
agências. A nível nacional o Santan-
der diminuiu unidades por localida-
de fechando algumas agências e dan-
do férias coletivas a parte do quadro.

Outras conquistas - Todos os
que estão com suspeita de terem
contraído o vírus e os que tiveram
contato com estes foram liberados
do trabalho e as unidades em que
eles trabalham são higienizadas se-
gundo as orientações das autorida-
des sanitárias, conforme acordado.

Os bancos também prometeram
intensificar as campanhas de comu-
nicação, inclusive na TV, sobre as
medidas sanitárias de prevenção e
as posturas sociais a serem tomadas
para impedir ou reduzir a propaga-
ção da doença. Esse é o compromis-
so. O bancário deve denunciar se não
estiver ocorrendo o acordado.

Sindicato age também a nível local
Desde o início da crise da pandemia o movimento sindical tem cobrado

insistentemente a Fenaban e os bancos medidas efetivas de proteção a ca-
tegoria. O Sindicato através de seu presidente Carlos Longo tem participa-
do de várias reuniões nacionais via videoconferência para elaborar pautas
e discutir as questões a serem levadas ao Comitê de Crise.

O Sindicato também solicitou medidas das prefeituras das 13 cidades
da nossa base sindical (algumas já atenderam a solicitação) e no governo
estadual para que editem decretos de fechamento das agências.

Orientação a população - Outra ação do sindicato foi o uso do
carro de som da entidade na segunda-feira (23), numa parceria com o Con-
selho de Saúde de Dourados, que percorreu o centro da cidade com grava-
ção orientando a população e, na frente das agências a orientação foi dada
pessoalmente através do carro de som pelo presidente do Conselho de Saú-
de, enfermeiro Genivaldo Dias da Silva.

Orientação através das rádios – No sentido de atingir um con-
tingente maior de clientes e usuários dos bancos, nesta quarta-feira (25), a
orientação está sendo feita através das rádios de Dourados (todas colabo-
rando sem cobrança pelo serviço), estamos solicitando o mesmo das rádios
das demais cidades da nossa base.

Após cobrança do movimento
sindical no combate da propagação
do coronavírus, a Caixa anunciou
um pacote de medidas para ampli-
ar a oferta de serviços digitais e re-
motos. Padronizou canais eletrôni-
cos, como o internet banking e a
central telefônica de atendimento.
A Agência Digital começa a atender
correntistas e poupadores a partir
desta quinta-feira (26/03), quando
o cliente terá acesso a atendimento
na própria agência de forma remo-
ta. Basta digitar a unidade e núme-
ro da conta.

Tá nas redes sociais

Termina na sexta-feira (27), a
eleição para a escolha da nova Dire-
toria, do Conselho Deliberativo e
também do Conselho Fiscal da Cai-
xa de Assistência dos Funcionários
do Banco do Brasil. Os mandatos
vão de 1º de junho de 2020 a 31 de
maio de 2024. O Sindicato dos Ban-
cários de Dourados e Região apoia
a Chapa 4 / 33 Viver Cassi, que é
encabeçada por Cláudio Said e tem
o número 4 para o voto na Diretoria
de Planos de Saúde e Relaciona-
mento com Clientes e Conselho
Deliberativo e 33 para o Conselho
Fiscal. É importante lembrar que o
associado tem de votar separada-
mente, registrar uma escolha e de-
pois a outra. Em tempos de distan-
ciamento social, a votação pode ser
feita no site www.cassi.com.br ou do
aplicativo da CASSI.
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