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Estudo do Dieese revela a receita de sucesso das instituições financeiras em meio à crise que 
sufoca camadas mais pobres do País

Cinco maiores bancos lucram 
R$ 50,5 bilhões em seis meses

Campanha busca a 
doação de órgãos 
e a prevenção do 
câncer do intestino

 Setembro Verde

A cada período os lucros dos bancos crescem 
assustadoramente no Brasil, contrastando com 
outros setores da economia e com a maioria da 

população, que do outro lado da balança se afunda em 
dívidas por conta do alto custo de vida e das demais 
dificuldades impostas pela crise financeira. Atuando 
num mundo à parte, os cinco maiores bancos do País 
(Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, 
Itaú e Santander) lucraram no primeiro semestre deste 
ano um total de R$ 50,5 bilhões, com alta de 20,7% 
em 12 meses, conforme aponta estudo realizado pelo 
DIEESE (Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos).

 De acordo com os 
balanços analisados pelo 
Dieese, o BB fechou 1.507 
vagas de emprego entre 
junho de 2018 e junho de 
2019, enquanto a Caixa 
eliminou 2.046 postos de trabalho. Por outro lado, 
o Bradesco ampliou seu quadro com 1.515 novos 
contratados e o Santander com 904.

O presidente do Sindicato, Felipe Pacheco, avalia 
que com base no ótimo desempenho obtido pelos 
bancos no primeiro semestre a categoria tem que 
buscar avanços nas negociações permanentes para 
assegurar a manutenção dos empregos no processo 
de reestruturação pelo qual está passando o setor. “A 
revolução tecnológica está transformando a atuação 
dos bancos, mas sabemos que o atendimento 
presencial nas agências ainda gera uma grande 
demanda, por isso temos que lutar pelo emprego 
e garantir condições de trabalho para a categoria”, 
ressalta.
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Os participantes da Funcef (Fundação 
dos Economiários Federais) estão 
enfrentando problemas no atendimento 
em todo o País com a redução do número 
de funcionários nas representações 
regionais. De acordo com a Fenae 
(Federação Nacional das Associações de 
Pessoal da Caixa Econômica Federal), o 
Estado da Bahia, por exemplo, o quinto 
maior em área territorial do Brasil, hoje 
conta com apenas um representante. 
Um único funcionário para atender a 
todos os participantes residentes nos 417 
municípios espalhados pelos quase 570 
quilômetros quadrados da Bahia.

A situação dos participantes se 
repete em outros Estados no Brasil, 
como Santa Catarina, Paraná, Espírito 
Santo, demonstrando o descaso com o 
atendimento. “Em função disso, ativos e 
aposentados que não conseguem resolver 
seus problemas no teleatendimento 
são obrigados, muitas vezes, a viajar 
longas distâncias e disputar a atenção do 
único funcionário destacado para isso, 
como ocorre em Curitiba”, denuncia o 
presidente do Sindicato, Felipe Pacheco.

Na avaliação dele, os problemas 
decorrentes da falta de pessoal na Funcef 
prejudica ainda mais os aposentados, 
pois muitas necessitam de atendimento 
presencial. “Infelizmente o desmonte que 
vem afetando a Caixa e demais empresas 
públicas está se alastrando também para 
a nossa previdência complementar e 
o Plano de Saúde. Para combater isso 
temos que construir uma reação nacional 
exigindo respeito e a manutenção de 
nossos direitos fundamentais”.

Desmonte chega ao 
atendimento nas 
regionais da Funcef

exigidos pela ANS (Agência Nacional de 
Saúde Suplementar) e pelos órgãos de 
controle do governo, como a CGPAR, 
que determina, entre outras mudanças, a 
instituição da cobrança por dependente e/
ou por faixa etária, implantação da paridade 
contributiva, autopatrocínio para os futuros 
aposentados.

Laurito Lira Filho, diretor do Sindicato 
afirma que a retomada da negociação com 
as entidades é um sinal de que a campanha 
em defesa da Cassi está surtindo efeitos. 
“Estão sendo realizadas diversas atividades 
em todo o País, vamos entregar ao banco 
no dia 28 milhares de assinaturas no 
documento que destaca a importância da 
Cassi e agora, apesar de estar agendada 
reunião para construir uma proposta de 
consenso, somente com uma grande 
mobilização vamos conseguir os avanços 
pretendidos nas negociações”, avalia.

Negociação sobre a Cassi 
é agendada para o dia 25/09 

Participe  do 3º Censo da Diversidade
Já está disponibilizado no site da Febraban (Federação Brasileira de 

Bancos) o 3º Censo da Diversidade, Conquista da Campanha Nacional 
Unificada de 2018, que vai levantar o perfil da categoria bancária e 
gerar subsídios para as negociações sobre as políticas de inclusão dos 
bancos e de igualdade de oportunidades. O questionário tem seis 
partes e está disponível no site https://diversidade.febraban.org.br.

São perguntas para levantar informações sobre gênero, orientação 
sexual, raça e PCDs (pessoas com deficiência), visando traçar o perfil 
daqueles que trabalham no setor financeiro.

A diretoria do Banco do Brasil 
resolveu atender à solicitação feita 
pela Contraf-CUT (Confederação 

Nacional dos Trabalhadores no Ramo 
Financeiro) e demais entidades de 
representação dos funcionários e 
funcionárias e agendou reunião para o dia 
25 de setembro para negociar a situação da 
Cassi. No dia 5 de setembro, as entidades 
enviaram uma proposta ao banco com o 
pedido para prorrogação do “Memorando 
de Intenções”, para que sejam garantidos 
os recursos adicionais para a Cassi até 2022, 
até que seja construída uma solução para 
o saneamento das finanças da caixa de 
assistência à saúde.

No último dia 10, o BB respondeu às 
entidades se negando a prorrogar o aporte 
adicional e disse que sentaria para discutir 
a situação da Cassi se a proposta a ser 
fechada se enquadrar nos parâmetros 
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Justiça condena 
banco por assédio 
moral coletivo

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br

Saiba MaisSaiba Mais

Criado GT para discutir a 
remuneração variável

Integrantes da COE (Comissão de Organização 
dos Empregados) se reuniram no dia 18 de setembro, 
em São Paulo, com representantes do Itaú na mesa 
de negociações permanentes. Foram discutidas 
questões referentes à remuneração e emprego, sobre 
as quais os dirigentes sindicais apresentaram ao 
banco dados da pesquisa realizada com os bancários 
e bancárias a respeito dos programas SQV (Score de 
Qualidade de Venda) e o Agir (Ação Gerencial Itaú 
para Resultado).

Com base nos resultados da pesquisa, a COE 
reivindicou a formação de um GT (Grupo de trabalho) 
para debater especificamente a remuneração, o que 
foi aceito pelo Itaú. Para Eunice Miyamoto, diretora 
do Sindicato, com este GT será possível aprofundar 
as discussões relacionadas às regras do SQV e rever 
a premiação do Agir. “Esses programas têm um 
impacto negativo na vida dos funcionários, porque 
é caracterizado por punições muitas vezes injustas, 
enquanto o outro não remunera de forma adequada, 
além de ter uma política de elevação das metas para 
níveis inalcançáveis”, critica.

No debate sobre emprego, o banco apresentou 
números de admissões e demissões verificados desde 
2018. O tema será retomado em reunião agendada 
para o dia 28 de novembro ou 5 de dezembro.

Agindo no Brasil à margem da legislação, o Santander foi 
condenado a pagar indenização de R$ 274 milhões por dano 
moral coletivo contra os funcionários e funcionárias. A decisão 

foi do juiz Gustavo Carvalho Chehab, da 3ª Vara da Justiça do Trabalho de 
Brasília, com base em denúncias apresentadas pelo Ministério Público do 
Trabalho. Além disso, o juiz proibiu o banco de submeter trabalhadores 
a metas abusivas e exigiu que a definição das metas seja feita por 
negociação coletiva entre a empresa e os Sindicatos que representam a 
categoria bancária.

Débora Melo, secretária de Assuntos Jurídicos do Sindicato de 
Londrina, afirma que esta não foi a primeira vez que o Santander foi 
condenado por este mesmo juiz. “As cobranças pelo cumprimento de 
metas absurdas são comuns em todo o País, mas mesmo sabendo que 
assédio moral é crime, o banco adota essa política sem se importar com 
as consequências para a saúde física e psicológica dos funcionários”.

Sindicato protesta contra falta de funcionários
A falta de pessoal na área comercial 

levou o Sindicato a paralisar no dia 
20 de setembro as atividades da 
agência 6947, localizada na Avenida 
Higienópolis, em Londrina. Segundo 
Levi Ribeiro, diretor do Sindicato 
de Londrina, apenas uma bancária 
estava trabalhando neste setor nos 
últimos dias, gerando reclamações dos 
clientes e uma enorme sobrecarga de 
serviços para os poucos funcionários.  

“Cobramos do banco um aumento no 
quadro de pessoal para atendimento 
na área comercial, caso contrário 
manteríamos a agência paralisada”, 
relata Levi, afirmando que antes das 
11h00 foi transferida outra bancária 
para aquela unidade.

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br

Saiba MaisSaiba Mais

Dirigentes do Sindicato 
paralisaram a agência do 

Itaú para resolver problemas 
nas condições de trabalho

Dirigentes do Sindicato 
paralisaram a agência do 

Itaú para resolver problemas 
nas condições de trabalho



4 - VIDA BANCÁRIA

Edição semanal. Distribuição gratuita. Permitida a reprodução; favor citar a fonte. Contato: Av. Rio de Janeiro, 854 - Londrina - PR. CEP: 86010-150. 
Fone: (43) 3372-8787. Diretores responsáveis: Ana Cláudia Ribeiro (Londrina: 3372-8787-seebld@sercomtel.com.br). 

Jornalista editor-responsável: Armando Duarte Jr. (2.495/PR).  Revisão: Ana Claudia Ribeiro, Josué Rodrigues e Levi Ribeiro. Impressão: Folha de Londrina. 
Tiragem:  2.200 exemplares.

Sindicato indica 
Curso on-line da UFRN

EXPEDIENTE VIDA BANCÁRIA 

LICENÇA PATERNIDADE VIDASaúde
Setembro Verde

Nesta época do 
ano, com o fim do 
Inverno e a chegada da 
Primavera, a umidade 
do ar está muito baixa, 
oferecendo riscos às 
pessoas de contraírem 
doenças respiratórias. 
Com o ressecamento 
das mucosas, o organismo fica mais sujeito 
a ser atacado, principalmente em quem sofre 
com rinite, asma, bronquite ou outro tipo de 
infecção nas vias aéreas.

Para a categoria bancária, a situação é 
mais complicada, pois as agências ficam 
em prédios totalmente fechados, sem a 
ventilação natural e os aparelhos de ar-
condicionado acabam retirando o pouco da 
umidade do ambiente, podendo provocar 
infecções na boca, garganta, nariz, faringe, 
laringe, traqueia e no pulmão.

Para evitar isso, a temperatura tem 
que estar sempre em níveis adequados e a 
higienização em dia, já que esses aparelhos 
são potenciais depósitos de bactérias, fungos, 
mofo, poeira e outros agentes nocivos à saúde.

Dicas de prevenção
Para prevenir doenças respiratórias é 

indicado adotar as seguintes medidas no dia 
a dia: 
• beber água constantemente;
• lavar as mãos com frequência e utilizar 
álcool gel sempre que possível;
• comer verduras, frutas e legumes;
• não fumar e evitar áreas frequentadas por 
fumantes;
• instalar um umidificador de ambiente;
• não tomar banhos muito quentes e 
demorados para não ressecar a pele;
• evitar a exposição direta ao ar mais frio 
que sai do ar-condicionado.

CONVÊNIO

Com o objetivo de oferecer vantagens 
aos bancários e bancárias filiados e ao 
mesmo tempo possibilitar uma maior 
qualificação para atuar no setor financeiro, 
o Sindicato firmou convênio com a PUC-
PR (Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná), campus de Londrina. Para quem 
se matricular nos cursos de Graduação 
Presencial, Graduação On-line e Graduação 
Semi-presencial o desconto será de 15% no 
valor da mensalidade nominal e nos cursos 
de Pós-graduação, Latu Sensu e MBA 
Executivo ou Especialização vai ser de 12%.

Sindicalizados têm descontos especiais 
em Graduação e Pós na PUC-PR

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br

Saiba MaisSaiba Mais

Cuidado com as 
doenças respiratórias!

Mês de sensibilização para a doação 
de órgãos e a prevenção do câncer do 

intestino

Imagem Pixabay

A Licença-paternidade 
ampliada de 20 dias 
é uma conquista 

da categoria bancária na 
Campanha Unificada de 2016 
e pode ser requerida pelos pais 
que trabalham em bancos que 
aderiram ao Programa Empresa 
Cidadã. Para gozar deste direito 
é preciso que o bancário pai 
participe de curso ou atividade 
sobre Paternidade Responsável, 
solicite a Carta de Confirmação 
do mesmo junto ao Sindicato, 
com exceção para funcionários 
do Banco do Brasil, e apresente 
o requerimento da prorrogação 
da Licença em até dois dias após 
o parto.

Neste sentido, o Sindicato 
indica o curso on-line “Pai presente: Cuidado 
e Compromisso”, desenvolvido e certificado 
pela UFRN (Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte). São apenas 12 horas/aula 
e o conteúdo é distribuído em nove módulos.

“A Licença-paternidade ampliada é muito 
importante para que o pai possa ter mais 
tempo para ajudar a cuidar do filho recém-
nascido e auxiliar a mãe neste momento em 

que ambos merecem uma atenção especial”, 
ressalta Dulce Silveira, secretária de Saúde do 
Sindicato.

Foto: Pixabay

O convênio abrange bancários e bancárias 
filiados, bem como os seus dependentes e no 
ato da matrícula é necessário apresentar a 
Carta de Apresentação emitida pelo Sindicato.

No campus de Londrina são mais de 30 
cursos de Graduação e diversos outros de 
Especialização e de Pós-Graduação, com 
docentes e técnicos capacitados e uma 
estrutura completa para atender todas as 
áreas do conhecimento. Para obter mais 
informações acesse o site https://www.
pucpr.br/campus-londrina/ ou ligue para o 
telefone (43) 3372-6000. 


