
Goiânia, 09 de abril de 2020 

Após cobrança por parte do movimento 
sindical, Bradesco segue outros bancos e 

afirma que não haverá demissões 
 

Bradesco assumiu o compromisso 
com o movimento sindical de não demitir 
funcionários durante a pandemia do 
Covid 19 que assola o mundo. A 
informação veio após reunião com o 
movimento sindical.  

Os sindicalistas já pressionavam a 
instituição financeira para que este 
compromisso fosse formalizado, “essa é 
uma vitória da categoria, que através do 
Sindicato conseguiu negociar com o 
banco este compromisso que tranquiliza 
os bancários e suas famílias neste 
momento crítico que estamos passando.” Disse o presidente do Sindicato dos 
Bancários no Estado de Goiás, Sergio Luiz da Costa.  

O banco também informou que irá distribuir equipamentos de segurança para 
todos os bancários, objetivando a proteção dos trabalhadores contra possíveis 
infecções pelo coronavírus, dentre eles máscaras de acrílico e de tecido. O banco 
disse ainda que flexibilizará o final do plano do Seguro Bradesco para os 
trabalhadores que saíram no PDV em 2018 e tiveram seus planos encerrados agora, 
durante a pandemia. Quem estiver nesta situação e precisar de atendimento médico 
deve entrar em contato com o Viva Bem, que o Bradesco irá avaliar caso a caso. 

Com a confirmação do Bradesco, são três os bancos que assumiram o 
compromisso de não demitir funcionários durante a pandemia, Itaú, Santander e 
Bradesco o três maiores bancos privados do país garantem que não haverá 
demissões.   

 

Goiânia, 15 de setembro de 2020

Teletrabalho no Bradesco
Proposta de acordo será submetida à 
apreciação dos bancários
 O Sindicato dos Bancários de Goiás realiza 
assembleia dos empregados do Bradesco nesta quinta-
feira, 17, no período das 09 às 17h, para deliberação 
sobre a proposta de Acordo sobre Teletrabalho na 
instituição financeira.
 A recomendação da Comissão Nacional de 
Negociações é pela aprovação da proposta negociada 
pelo movimento sindical. Os principais itens negociados 
são os seguintes:
• R$ 1.080  de ajuda de custo no primeiro ano, 
no caso do empregado comprar a cadeira; se o 
banco fornecer a cadeira, a quantia será de R$ 
960;
• R$ 960 de ajuda de custo do segundo ano em 
diante, paga de uma vez ou mensalmente;
• Equipamentos fornecidos pelo banco (notebook 
ou desktop, mouse, teclado, etc);
• Jornada de trabalho será controlada e horários 
de descanso e de refeições serão respeitados;
• Curso pra quem aderir ao teletrabalho;
• Acompanhamento especial no periódico;

Edital de convocação
Assembleia dos empregados do Bradesco

Ficam convocados os empregados do Banco Bradesco S/A para participarem da assembleia 
extraordinária que será realizada no dia 17 de setembro de 2020 de forma on-line no link que será 
disponibilizado no site oficial do Sindicato dos Bancários de Goiás (www.bancariosgo.org.br), no 
horário das 09  às  17 horas, para deliberarem sobre a aprovação ou rejeição da proposta de Acordo 
Coletivo sobre Teletrabalho. A assembleia será válida com qualquer número de participantes.
As informações necessárias para análise e posicionamentos sobre aceitação ou rejeição por parte 
dos empregados estão disponibilizadas no site (www.bancáriosgo.org.br).

Goiânia(GO), 15 de setembro de 2020

SERGIO LUIZ DA COSTA
Presidente do Sindicato dos Bancários de Goiás

• Compromisso de orientar os empregados em 
regime de teletrabalho sobre medidas sobre à 
prevenção de doenças e acidentes do trabalho. 
Haverá acompanhamento especial no exame 
periódico de quem estiver em teletrabalho;
 • Grupo de Trabalho de acompanhamento do 
acordo pelo Sindicato.


