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Situação da Cassi
é tema de discussão
com a ANS

Reunião com Regional
discute metas abusivas
Dirigentes das bases do Vida Bancária se reuniram dia 2/05 com
a superintendente do banco em Londrina

C

om a participação de dirigentes dos
Sindicatos de Apucarana, Arapoti,
Cornélio Procópio e de Londrina,
foi realizada no dia 2 de maio reunião com
a superintendente Regional do Banco
do Brasil, Mônica Valério. A conversa
começou com criticas à forma como vêm
sendo cobradas as metas abusivas pelos
gestores, o que tem motivado muitas
queixas dos funcionários e funcionárias.
Outro ponto abordado foi o
descomissionamento sem que sejam
observados os três ciclos avaliatórios
da GDP (Gestão de Pessoas) para que

ocorra a perda de função. A Regional
se comprometeu em analisar os casos
ocorridos e disse que vai zelar pelo
cumprimento do ACT (Acordo Coletivo
de Trabalho). “Ela nos disse que vai atuar
alinhada ao funcionalismo durante sua
gestão e que apesar do novo modelo
de gestão do BB vai trabalhar para
equacionar as demandas em relação
às metas, de forma que o processo de
cobrança se dê de forma saudável”, relata
Ivaí Lopes Barroso, diretor do Sindicato
de Cornélio Procópio e representante do
Vida Bancária na Comissão de Empresa

As Entidades Representativas dos
Funcionários da ativa e aposentados do
Banco do Brasil que compõem a Mesa de
Negociação da Cassi se reuniram no dia
30 de abril, no Rio de Janeiro (RJ), com
o diretor-presidente da ANS (Agência
Nacional de Saúde Suplementar),
Leandro Fonseca da Silva, para discutir
a possibilidade de instauração do
Regime de Direção Fiscal na Cassi.
Leandro disse que esse procedimento
será decidido pelo colegiado da ANS e
enfatizou que Diretor Fiscal não tem
por prerrogativa afastar a diretoria da
entidade fiscalizada ou assumir as suas
funções, e sim acompanhar “in loco”
se as normas estão sendo seguidas,
avaliando itens como demonstrações
contábeis e adequação das garantias
financeiras, de forma a ter uma visão
geral da situação da operadora.

Saiba Mais

Leia estas e mais informações no endereço

www.vidabancaria.com.br

dos Funcionários do Banco do Brasil.
Ivaí afirma que em relação ao GDP,
foi solicitado pelos Sindicatos que
o programa não seja utilizado para
retaliações, mas sim como avaliação
justa e humana, que contemple os
aspectos adaptativos na carreira
do funcionário, servindo para
reposicionamento de estratégias na
vida laboral. “Isso faz parte do nosso
ACT e também do Código de Ética.
Ambos devem ser cumpridos para
o bom andamento dos trabalhos na
rede de agências do BB”, ressalta.
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Dia 9/05 use preto
contra a privatização
e os retrocessos
O Coletivo de Dirigentes
Sindicais do Bradesco cobrou
propostas concretas do banco
na reunião do dia 30/04

Coletivo de dirigentes do PR
cobra solução de problemas

D

irigentes dos Sindicatos filiados
à Fetec-CUT/PR (Federação dos
Trabalhadores
nas
Empresas
de Crédito do Paraná) se reuniram com
representantes do Bradesco no dia 30 de
abril, em Curitiba, para debater as demandas
dos funcionários existentes no Estado.
Foram abordadas questões relacionadas
à falta de pessoal nas agências, cobranças
cada vez mais abusivas pelo cumprimento de
metas e, consequentemente, o aumento do
adoecimento de bancários e bancárias.
Também foram discutidos os resultados
da pesquisa de satisfação em relação ao
Saúde Bradesco, feita junto aos funcionários

e funcionárias, que apontou os pontos
falhos no atendimento do Plano. “Os
representantes do banco se comprometeram
em fazer um estudo sobre as melhorias que
reivindicamos e dar retorno no prazo de
90 dias. Vamos aguardar as providências a
serem tomadas, mas deixamos bem claro
que estamos priorizando as negociações
e caso não sejamos atendidos serão
organizadas ações sindicais nacionalmente
para regularizar esses problemas”, relata
Valdecir Cenali, diretor do Sindicato de
Londrina e representante do Vida Bancária
na COE (Comissão de Organização dos
Empregados) do Bradesco.

Neste dia 9 de maio empregados e
empregadas da Caixa Econômica Federal em
todo o País devem usar roupas pretas no Dia
Nacional de Luta em defesa do banco público
e contra o fatiamento do seu patrimônio. No
mesmo dia, deve ocorrer o leilão da Lotex,
adiado por inúmeras vezes sem que fossem
apresentadas justificativas.
“A orientação da CEE (Comissão Executiva
dos Empregados) é para intensificar o
movimento de resistência e a luta em
defesa da Caixa e da sociedade brasileira,
que poderá perder os diversos serviços e
programas sociais desenvolvidos pelo banco
caso seja levada à frente a privatização”,
alerta Felipe Pacheco, presidente do
Sindicato de Londrina.
De acordo com Felipe, em 2017, as
loterias da Caixa arrecadaram quase R$ 13,9
bilhões. Desse total, cerca de R$ 5,4 bilhões
foram transferidos aos programas sociais
do governo federal relacionados a diversos
setores, como a educação, esportes, saúde e
segurança pública.
“Se o desmonte for levado em frente, o
País também vai perder o seu principal
agente de financiamento habitacional
voltado para a população carente, porque
não interessa ao governo Bolsonaro manter
o programa Minha Casa Minha Vida,
responsável pela construção de milhares
de moradias populares nos últimos anos e a
geração de inúmeros empregos”, acrescenta.
No dia 9/05 use preto para defender a
Caixa e os brasileiros!

Luta em defesa da Previdência
segue firme na base do Vida
A mobilização em defesa da
aposentadoria e contra a reforma
da Previdência proposta pelo
governo Jair Bolsonaro (PSL) está
O Sindicato de Londrina participou
da atividade em defesa da
ocorrendo de diversas formas com o
Previdência no Dia 1º de Maio
objetivo de pressionar sua rejeição
pelo Congresso Nacional. Os
Sindicatos do Vida Bancária
estão recolhendo em suas bases
assinaturas contra a reforma e
participando de atividades em
conjunto com outras entidades.
No dia 1º de Maio – Dia da
Classe Trabalhadora, dirigentes
Audiência Pública em Jandaia do Sul,
solicitada pelo Sindicato de Apucarana, do Sindicato de Londrina
discutiu a reforma da Previdência estiveram presentes no Ato

discutiu a reforma da Previdência

Público realizado no Centro Cívico,
com a presença de cerca de 300
pessoas, que depois saíram em
carreata até o Residencial Flores do
Campo, na Zona Norte da cidade.
O Sindicato de Apucarana
tomou a iniciativa de propor à
Câmara Municipal de Jandaia do
Sul a realização de uma Audiência
Pública, realizada no dia 2 de
maio, para discutir a reforma
da Previdência. O evento teve
a participação de vereadores,
populares e do deputado estadual
Arilson Chiorato (PT) e do deputado
federal Ênio Verri (PT).
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Reestruturação
prejudica saúde
mental dos bancários

Sindicatos cutistas do PR
levantaram demandas do
Estado na reunião com a
área de Relações Sindicais

Sindicatos se posicionam
contra trabalho aos sábados

E

m reunião realizada no dia 22 de abril,
em Curitiba, o Coletivo de Dirigentes
Sindicais da Fetec-CUT/PR (Federação
dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito
do Paraná) se reuniram com representantes do
setor de Relações de Trabalho do Santander
para discutir as demandas do Estado. Na
ocasião, os Sindicatos se posicionaram
contra a abertura de agências aos sábados,
argumentando
que
isso
desrespeita a jornada de trabalho
da categoria bancária, além de
oferecer riscos à segurança.
Sob a justificativa de prestar
orientação financeira a clientes
e não clientes, o banco fará
esse atendimento aos sábados
durante os meses de maio e
junho em 26 cidades do País. No Paraná, o
projeto piloto será testado em agências de
Curitiba e de Maringá.
“É bom que todos os funcionários e
funcionárias do Santander fiquem atentos

aos seus direitos e não aceitem pressões para
trabalhar aos sábados de forma ‘voluntária’.
A jornada da categoria é de segunda a sextafeira, conforme estabelece a legislação”,
ressalta Agnaldo Gonçalves, diretor do
Sindicato de Apucarana, orientando a todos
a denunciar quaisquer tentativas de coação
para que trabalhem fora do horário normal de
atendimento nos bancos.

Denuncie ao
Sindicato
pressões para
trabalhar aos
sábados

Cartão Ben Visa Vale

Com a troca de bandeira dos
cartões do Auxílio-refeição e
do Auxílio Cesta-alimentação,
funcionários e funcionárias do
Santander estão enfrentando
problemas para fazer compras.
Para buscar informações entre
em contato com a Ben Visa Vale pelos
seguintes telefones: 4004-4474 (regiões
metropolitanas) ou 0800-723-4474 (demais
localidades). O atendimento é feito de
segunda a sexta-feira das 8h00 às 20h00.

Lucro no Brasil fica em R$ 3,4 bi no primeiro trimestre
O Santander Brasil obteve lucro líquido de
R$ 3,485 bilhões no primeiro trimestre de 2019,
valor que representa alta de 21,9% em relação
ao que foi contabilizado no mesmo período
do ano passado. Esse excelente desempenho
levou a filial brasileira a participar com 29% do
resultado global do banco espanhol que foi de
€ 1,840 bilhões (com alta de 10,4% no período).
Apesar disso, no primeiro trimestre de 2019
o Santander Brasil abriu apenas 220 postos de
trabalho, menos da metade dos 623 postos
fechados em 2018. A holding encerrou o ano

passado com 48.232 empregados. As receitas
com prestação de serviços somadas com a
renda das tarifas cresceram 9,6% em 12 meses,
totalizando R$ 4,5 bilhões. Enquanto isso, as
despesas de pessoal tiveram alta de apenas 0,4%,
atingindo R$ 2,3 bilhões. Assim, a cobertura
dessas despesas pelas receitas secundárias do
banco foi de 195% no 1º trimestre.
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Não bastassem as metas absurdas impostas à
categoria nos últimos tempos, a reestruturação que
está ocorrendo no setor financeiro para implantar
o atendimento digital em larga escala está
prejudicando muito a saúde mental de bancários
e bancárias. Para implementar esse novo modelo,
os bancos estão fechando inúmeras “agências de
tijolo”, o que provoca muita insegurança em relação
ao emprego, e ao mesmo tempo estabelecendo
mudanças nas funções dos funcionários para que
todos passem a atuar na área comercial.
De acordo com Zoraide Sanches, secretária de
Saúde do Sindicato de Apucarana, esse processo
agora está afetando os caixas do Itaú, que tiveram
as metas de
venda
de
produtos
elevadas de
1.200 para
2.000. “O
banco está
impondo
um enorme
sacrifício a todos, não levando em conta a
capacidade que cada um tem para atuar nesta
área, para a qual não foram contratados, nem
mesmo os efeitos que essa pressão psicológica
causa”, critica. Zoraide lembra que, por conta dessa
reestruturação focada tão somente no aumento
dos lucros já exorbitantes, o Itaú é campeão em
casos de adoecimentos mentais. “As pressões
constantes para atingir metas cada vez mais
altas, aliadas ao fantasma da demissão destroem
os nevos dos bancários e bancárias, servindo de
gatilho para a depressão e outras complicações
psicológicas”, aponta.
Na reunião agendada para dia 7 de maio, em
São Paulo, a COE (Comissão de Organização
dos Empregados) vai discutir com o Itaú temas
relacionados ao emprego e fechamento de
agências. O objetivo é garantir a realocação de
pessoal para evitar uma nova onda de demissões
em massa, bem como reduzir a tensão entre os
funcionários em relação ao futuro.

Lucro de R$ 6,9 bilhões
O lucro líquido do Itaú nos três primeiros meses
de 2019 atingiu R$ 6,9 bilhões, valor que aponta
uma alta de 7,1% em relação ao mesmo período

do ano anterior. O retorno sobre o patrimônio
líquido médio anualizado (ROE) foi de 23,6%
no primeiro trimestre.
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A equipe do Bradesco de
Santa Mariana é tricampeã
do Torneio do Trabalhador
de Cornélio Procópio

CORNÉLIO PROCÓPIO

Bradesco de Santa Mariana é
tri-campeão do Torneio Suíço

A

equipe do Bradesco de Santa Mariana
sagrou-se tricampeã do Torneio de
Futebol Suíço do Trabalhador Bancário,
organizado pelo Sindicato de Cornélio Procópio
no dia 4 de maio no Itapoã Clube de Campo.
O Bradesco de Cornélio Procópio ficou com o
segundo lugar na competição deste ano.
O jogador José Aparecido de Souza (Dé), que
é vigilante, foi o artilheiro do certame, com 6
gols marcados vestindo a camisa do Bradesco
de Santa Mariana. Seu colega de equipe, Caio
da Silva, ficou com o troféu de goleiro menos
vazado.

A competição também teve a participação das
equipes da Caixa Econômica Federal e do Banco
do Brasil. “Agradecemos as quatro equipes, bem
como as demais pessoas que prestigiaram o
Torneio do Trabalhador Bancário, atividade que
fortalece os laços de amizade entre a categoria
e valoriza a prática desse esporte tão popular
em nosso País”, comenta Elizeu Marcos Galvão,
presidente do Sindicato de Cornélio Procópio.
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LONDRINA

Campeonato de Futebol Suíço será
realizado na AABB. Inscreva sua equipe!
Estão abertas as inscrições para as
equipes interessadas em participar do
Campeonato Bancário de Futebol Suíço,
organizado pelo Sindicato de Londrina e que
este ano será disputado na AABB. A Ficha de
Inscrição e o Regulamento do certame estão
disponibilizados no Portal Vida Bancária e
a novidade deste ano é a possibilidade de
participação de equipes e jogadores das
bases dos Sindicatos de Apucarana, Arapoti
e de Cornélio Procópio.

EXPEDIENTE

Entre os 18 atletas que farão parte da
equipe também podem ser inscritos, até
o máximo de seis jogadores, vigilante que
trabalha em agência bancária, dependente
(pai, filho ou cônjuge de bancária ou bancário
filiado) e financiários. Para mais informações
lique (43) 3372-8787.
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Chapa Unidade e
Resistência é eleita
com 99,56% dos votos
Integrantes da Chapa Unidade e Resistência foram eleitos para a gestão 2019/2023 do
Sindicato de Cornélio Procópio com 99,56%
dos votos válidos. A eleição, que teve chapa
única, foi realizada no dia 25 de abril em todos
os locais de trabalho bancário na base territorial da entidade. Na apuração, foram registrados 230 votos para a Chapa 1 e apenas um em
branco, resultado este que demonstra a aceitação, pelos bancários associados e associadas,
das propostas de atuação para o novo período.
“Agradecemos os votos de confiança de
todos que nos apoiaram nesta eleição e garantimos que nesta nova gestão não mediremos
esforços na defesa dos direitos da categoria,
bem como na busca de novas conquistas e na
luta contra a política de retrocessos que está
em curso no País”, garante Elizeu Marcos Galvão, presidente reeleito pela Chapa Unidade e
Resistência.
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APUCARANA

Morre o primeiro
presidente do Sindicato
O primeiro presidente do Sindicato
de Apucarana, Acyr Iwankiw, faleceu
na madrugada do dia 28 de abril. Ele foi
funcionário do Banco do Brasil e atuou
à frente do Sindicato entre 1958 e 1962.
Após sair do banco passou a trabalhar
como cartorário no 2º Tabelionato de
Notas de Apucarana.
A diretoria do Sindicato se solidariza
com os familiares neste momento de dor.
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