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Nesta pandemia, o movimento sindical tem recebido várias denúncias mostrando o 
desrespeito dos bancos à vida e à saúde dos bancários. Dentre as principais reclama-
ções estão cobrança por metas, desrespeitos no home offi  ce e até agências que con-
tinuam operando mesmo com casos comprovados de covid-19. Bancários, denunciem 
para que o Sindicato possa resolver os problemas o mais rápido possível!

O Seeb Catanduva possui um canal específi co para isso, seguro e no qual as informações 
são extremamente sigilosas. Se preferir, pode fazê-lo ainda via e-mail (seebcat@bancarios-
decatanduva.com.br) ou através do contato (17) 99259-1987. Não se esqueça de que as in-
formações devem ser bem fundamentadas, de forma que possam ser checadas pelo Sindicato 
antes de encaminharmos à instituição. E lembre-se de informar o banco e o nome da agência.

A demanda surgiu após relatos de 
trabalhadores demitidos recentemente 
que encontram difi culdades para mar-
car consultas e outros procedimentos 
por causa das restrições impostas pela 
pandemia.

A Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) 2018/2020 da categoria estipula 
prazos limitados de uso dos convênios 
de assistência médica e hospitalar para 
os empregados demitidos. Porém, tra-
balhadores recém desligados do Mer-
cantil do Brasil estão apreensivos, pois 
podem perder o benefício sem usufruí-
-lo integralmente por conta de falta de 
datas para o atendimento.

Diante da situação, o movimento 
sindical solicitou do banco a extensão 
de prazos de assistência médica e hos-
pitalar aos empregados recém despedi-
dos, frente à excepcionalidade imposta 

MOVIMENTO SINDICAL 
COBRA AMPLIAÇÃO DE 
PRAZO DO PLANO DE 

SAÚDE PARA DEMITIDOS
DO MERCANTIL 

pelo atual momento.
O secretário geral do Sindicato, Júlio 

César Trigo, destacou que a assistência 
médica e hospitalar aos bancários demi-
tidos é mais uma das diversas conquistas 
do movimento sindical na CCT. Por isso, a 
reivindicação para ampliação dos prazos 
para usufruto do benefício nesse momen-
to se faz urgente e necessária para res-
guardar o direito desses trabalhadores. 
“A pandemia alterou o funcionamento de 
diversos estabelecimentos de saúde e os 
ex-funcionários não estão conseguindo 
agendar consultas com menos de 60 dias, 
correndo o risco de perderem o benefício 
sem usufruí-lo integralmente. Esses tra-
balhadores dedicaram anos de trabalho 
e suor para o crescimento da empresa e 
que agora precisam de atendimento mé-
dico e ambulatoriais dignos e necessário”, 
defendeu o dirigente. 

Após cobrança do movimento sindical, 
o Mercantil autorizou, por meio de dispo-
nibilização de verba fi nanceira específi ca, 
que agências e unidades de atendimen-
to comprem máscaras no comércio local 
para seus bancários. O Mercantil tam-
bém anunciou que possui pequeno esto-
que emergencial de máscaras e que, na 
medida do possível, enviará os equipa-
mentos às unidades que apresentarem 
difi culdade de comprá-los localmente. 
As unidades do Mercantil têm grande 
fl uxo de aposentados e benefi ciários do 
INSS, principalmente nos cinco primeiros 
e cinco últimos dias úteis de cada mês. 
O sindicato também conquistou o contin-
genciamento de clientes para evitar aglo-
merações nas agências do banco.

     APÓS PRESSÃO,
   BANCO DISPONIBILIZA 
MÁSCARAS A FUNCIONÁRIOS

SAÚDE 
EM 1º

LUGAR
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A pandemia do novo coronavírus (Co-
vid-19) tem provocado muito terror e in-
constâncias mundo afora, mas também 
uma explosão de gestos de comprome-
timento e correntes de solidariedade, re-
conhecendo os profi ssionais que estão 
arriscando suas próprias vidas para aten-
der a população nos serviços essenciais. 
Tal qual os trabalhadores da área da saú-
de e outras categorias que não pararam 
suas atividades, bancári@s estão na linha 
de frente, correndo riscos para atender 
as pessoas que precisam ir aos bancos. 
São heróis enfrentando esse momento de 
pandemia para que os mais necessitados 
consigam saldar seus compromissos, sa-
car dinheiro ou benefícios, mesmo com as 
limitações que a atual situação impõe. 

A categoria também foi das primeiras a 
se organizar para negociar e garantir pro-
teção contra o coronavírus no ambiente de 
trabalho. Por isso, mesmo realizando ser-
viço fundamental para a população, mais 
de 230 mil bancários estão hoje trabalhan-
do de casa, em sistema de home offi  ce.  
Uma grande conquista para os trabalha-
dores frente a tantos desafi os impostos 
pelos bancos neste período.

Outro grande desafi o será também en-
frentado nos próximos meses: a negociação 
do acordo coletivo. Mas, acreditamos que 
com organização e resistência será possí-
vel superá-lo. Temos que ter a consciência 
de que estamos enfrentando um governo 
totalmente adverso aos trabalhadores, e 
que com o distanciamento social fi ca mais 
difícil fazer as discussões de pauta e mes-
mo a mobilização que a categoria fazia an-
teriormente. Por isso o fortalecimento da união 
entre bancários e movimento sindical será 
fundamental para pressionar o governo e os 
bancos para atender as demandas, garantir a 
manutenção dos direitos e ampliar conquistas.

Faculdade Católica 
(EAD)

Rua Paraíba, nº 306, Centro  
Catanduva/SP

Contato: (17) 3524-2627 / 
(17) 99196-3150

Concede 20% de desconto ao 
bancário � liado ao Sindicato ou 

dependente de bancário sindica-
lizado, mediante apresentação de 

carteirinha do Sindicato.

VEJA MAIS NO SITE
bancariosdecatanduva.com.br

categoria fortalecida!

Em tempos de excesso de 
desinformação, é fundamental 
buscar fontes con� áveis para 
não se deixar enganar. É tam-
bém por esse motivo que o 
Seeb Catanduva conta com um 
departamento jurídico, espe-
cializado em direito bancário, 
para que os trabalhadores este-
jam sempre bem assessorados 
em relação aos seus direitos.

Pensando em ampliar a 
gama de serviços oferecidos, 
o Jurídico conta, agora, com 
uma novidade: bancários tam-
bém terão orientações através 
de entrevistas periódicas sobre 
diversos outros temas escolhi-
dos pelos trabalhadores. Os 
vídeos serão disponibilizados 
via nossos canais de comuni-
cação. Categoria informada é 

Desde o início da pandemia 
do coronavírus (Covid-19), o 
Sindicato tem conseguido, em 
negociações junto às institui-
ções fi nanceiras, conquistas 
importantes para a preserva-
ção da saúde, dos salários, dos 
direitos e dos empregos dos 
bancários: adoção de protoco-
los em caso de contaminação 
(como fechamento de agên-
cias e quarentena para quem 
teve contato com o trabalhador 
adoecido), rodízio de equipes 
nas agências, afastamento dos 
bancários que estão no grupo 

de risco à covid-19 e home offi  ce 
para boa parte da categoria. 

Neste momento, mais do que 
nunca, a participação dos trabalha-
dores, por meio da sindicalização 
e da mobilização, é fundamental 
para fortalecimento da entidade 
e da categoria bancária. A sin-
dicalização sustenta a entidade 
e aumenta a representação nas 
negociações cotidianas que o Sin-
dicato tem feito durante a pande-
mia e o fará na pós-pandemia.

SERVIÇO:

O Sindicato disponibili-
za gratuitamente assessoria 
jurídica a todos os bancários 
lotados na base territorial da 
entidade.  Neste período de 
pandemia, seguindo as orien-
tações da OMS, os atendimen-
tos estão sendo realizados de 
maneira virtual; via teleaten-
dimento ou, em caso de ne-
cessidade presencial, median-
te agendamento prévio. Para 
ter acesso ao serviço, entre em 
contato pelo (17) 99259-1987.

Campanha Sindicato Solidário. Colabore!
A Contraf-CUT está pro-

movendo a campanha Sin-
dicato Solidário, que tem por 
objetivo unir bancários de todo 
o país para ajudar a quem mais 
precisa, neste cenário de crise 
do Coronavírus e mesmo após 
a pandemia. O momento, que 
exige mobilização e ação, conta 
com o Seeb Catanduva, como 
Sindicato Cidadão, no auxílio 
àqueles que precisam mais do 

que nunca de alimentos, rou-
pas e itens de higiene pessoal. 

“A ideia da Campanha é des-
pertar o espírito solidário nas 
pessoas. Foi uma forma que o 
movimento sindical encontrou 
para ajudar os mais vulneráveis 
e necessitados.  É preciso mos-
trar que ninguém está sozinho, 
mesmo com o distanciamento 
social”, explica o presidente do 
Sindicato, Roberto Vicentim.

Acesse o hotsite da Cam-
panha (sindicatosolidario.com). 
O endereço conta com vídeos 
e informações sobre as campa-
nhas em andamento em todos 
os sindicatos e federações do 
país, mapeando a lista de asso-
ciações indicadas pelos sindica-
tos - incluindo as do município 
de Catanduva e região - para 
recolher doações e contribui-
ções solidárias para entidades 
� lantrópicas e comunidades.

COMO PARTICIPAR:

Fortaleça a 
categoria durante 

e pós-pandemia 

de Covid-19

CONVÊNIOS EXCLUSIVOS

Faça sua sindicalização e 
fi que por dentro de outras 

vantagens de ser sindicalizado!


