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Comando Nacional define com 
bancos medidas de proteção

 Lave bem as mãos com água e sabão 
frequentemente ou com álcool gel

 Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou 
tossir para evitar a transmissão do vírus

 Não toque olhos, nariz e boca sem que 
as suas mãos estejam limpas

 Evite aglomerações se estiver com 
resfriado ou com sintomas de gripe

 Mantenha os ambientes bem ventilados

 Não compartilhe objetos pessoais ou de 
trabalho, como computadores

O uso de máscara é indicado somente 
para pessoas que apresentem sintomas

Cuidados básicos para 
evitar o contágio

Campanha 
destaca a 
prevenção do 
câncer colorretal

MARÇO AZUL

O Comando Nacional dos Bancários 
se reuniu com a Fenaban (Federação 
Nacional dos Bancos) no dia 16 de março, 
em São Paulo, para cobrar posicionamento 
do setor sobre medidas de proteção aos 
bancários e clientes diante do avanço do 
coronavírus.

 O QUE FICOU ACERTADO

 A criação de um comitê bipartite de 
crise, para acompanhamento do tema 
e implementação de comunicação 
preventiva, que tem um impacto na vida do 
trabalho e no dia a dia das pessoas.

A FENABAN VAI SE REUNIR COM 
157 BANCOS DIA 18 E FARÁ AS 

SEGUINTES ORIENTAÇÕES

 Limpeza e higiene: reforçar limpeza 
e higiene em todos os locais de trabalho, 
conforme orientação do Ministério 
da Saúde, e fazer orientações aos 
funcionários;

 Cancelamento de eventos, treinamentos 
e reuniões que tenham aglomerações;

 Cancelamento de viagens. E adoção de 
quarentena para bancários que voltarem 
de viagens ao exterior;

 Fenaban orientará que bancários que 
estão no grupo de risco, como gestantes, 
idosos, diabéticos, doentes cardíacos, 
entre outros, possam fazer teletrabalho 
(home office);

 Vacinação: antecipar a campanha de 
vacinação da gripe para 15 de abril.

 O COMANDO TAMBÉM REIVINDICOU

 Suspensão das metas, uma vez que vários 
bancários acabam trabalhando doentes 
para cumprir as metas;

 Ultratividade: foi solicitada a ultratividade 
da CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) da 
categoria bancária, ou seja, o Comando quer 
que a CCT continue em vigor mesmo que não 
seja renovada após 31 de agosto de 2020, 
que é a data de sua validade. Essa medida é 
necessária uma vez que, para a Campanha 
Nacional da categoria, é necessário que se 
façam encontros por bancos, conferências 
estaduais e nacional, e alguns estados já 
decretaram ou ainda podem decretar a 
proibição de aglomerações, o que impedirá 
a realização do processo democrático 
necessário para a elaboração de nossa pauta 
de reivindicações;

 Antecipação das férias: outra 
reivindicação é que, quando não for possível 
fazer home office, que os bancos antecipem 
as férias de bancários e bancárias que têm 
filhos e que não têm com quem deixá-los, 
diante da suspenção das aulas em grande 
parte das escolas;

 Caso suspeito: o Comando solicitou que 
os bancos suspendam temporariamente o 
trabalho em locais onde houver algum caso 
suspeito;

 Suspensão temporária de agências que 
funcionam em hospitais e aeroportos;

 Suspensão de demissões: os bancos 
declararam que “não há conexão desse 
tema com a pandemia”.

“Os bancos já estão implementando 
algumas dessas medidas e aguardamos 
retorno da Fenaban em relação às outras. 
Mas é bom ressaltar que os bancários e 
bancárias que tiverem dúvidas ou que tiverem 
problemas relacionados ao coronavírus 
procurem os Sindicatos”, orienta Zoraide 
Sanches, secretária de Saúde do Sindicato de 
Apucarana.
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Sindicatos intensificam luta 
contra a reestruturação

Sindicato adota 
medidas de 
prevenção ao 
coronavírus

Vote chapas 4 e 33 
nas eleições da Cassi

O presidente do Sindicato de Arapoti, Carlos 
Roberto de Freitas (no centro), defendeu a luta em 
defesa da Caixa e dos direitos dos empregados

O presidente do Sindicato de Arapoti, Carlos 
Roberto de Freitas (no centro), defendeu a luta em 
defesa da Caixa e dos direitos dos empregados

Funcionários e funcionárias do 
Banco do Brasil elegerão entre os dias 
16 e 27 de março o diretor de Planos de 
Saúde e Relacionamento com Clientes 
e os membros dos conselhos Fiscal e 
Deliberativo da Cassi. A Contraf-CUT e 
os Sindicatos do Vida Bancária apoiam 
a Chapa Viver Cassi, que tem candidatos 
com o número 4 para a Diretoria e 
Conselho Deliberativo e 33 para o 

Conselho Fiscal.
“Os candidatos das chapas 4 e 

33 reúnem experiência por terem 
trabalhado em áreas de gestão no 
BB e compromisso com os direitos 
dos funcionários, pois já atuaram 
em entidades representativas. Isso é 
fundamental para recuperar a nossa 
caixa de assistência”, avalia Laurito Lira 
Filho, diretor do Sindicato de Londrina. 

A campanha em defesa dos bancos públicos 
prossegue com atividades realizadas 
todas as semanas com o objetivo de 

ganhar apoio dos empregados e da população. 
Em Arapoti, no dia 10 de março dirigentes 
do Sindicato se reuniram com empregados e 
empregadas para discutir a reestruturação que 
está ocorrendo na Caixa Econômica Federal.

Os Sindicatos de Apucarana e de Londrina 
também realizaram reuniões nestes bancos e 
na semana passada distribuíram a última edição 
do informativo O Espelho aos funcionários do 
Banco do Brasil. Estão sendo dados informes 
sobre a mobilização que está sendo feita 
contra o desmonte das empresas públicas e os 
ataques feitos contra os trabalhadores, com 
transferências compulsórias, corte de funções e 
redução salarial.

Segundo Carlos Roberto de Freitas, 
presidente do Sindicato de Arapoti, a Contraf-
CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro), o Comitê Nacional em 
Defesa das Empresas Públicas e outras entidades 
se reuniram com deputados e senadores para 
discutir os processos de reestruturação que 
estão ocorrendo na Caixa e no BB, prejudicando 
de forma acentuada o papel destes dois bancos 
públicos federais.

“Com o intuito de preparar o BB e a Caixa 
para a privatização, o governo federal tem 
tomado uma série de medidas e inclusive com 
mudanças na legislação, facilitando a venda 
desses importantes patrimônios dos brasileiros. 
Na esteira desse processo passam por cima de 
direitos, atentam contra os empregos e colocam 
em risco a soberania do País”, aponta Carlos.

Agnaldo Gonçalves (à dir.), diretor do 
Sindicato de Apucarana, na mobilização 
em defesa dos bancos públicos

LONDRINA

Com o objetivo de auxiliar as autoridades, o 
Comando Nacional dos Bancários e seguindo 
orientações da OMS (Organização Mundial da 
Saúde), a Diretoria do Sindicato de Londrina 
deliberou em reunião realizada no dia 16 de março 
algumas medidas preventivas em relação ao 
coronavírus (Covid-19). Veja o que está sendo feito:

- Vida Bancária: a distribuição do jornal impresso 
Vida Bancária estará suspensa temporariamente. 
O Sindicato deixará exemplares nas agências 
para serem fixados no mural e uma edição digital 
estará disponibilizada nas redes sociais; 

- Sede Administrativa: o atendimento à 
categoria está mantido, porém será priorizada 
a comunicação por telefone, e-mail, WhatsApp 
e redes sociais. Também estão sendo tomadas 
medidas de higienização no local.

Contatos: telefone (43) 3372-8787
 WhatsApp: (43) 99604-0139
 E-mail: seebld@sercomtel.com.br
 Facebook: bancários.londrina

  - Sede Campestre: estão suspensas por 20 
dias as reservas para utilização da Chácara do 
Sindicato, localizada em Sertaneja.

- Comunicação: todas as informações 
relacionadas à contenção do coronavírus estarão 
sendo divulgadas por meio dos canais on line 
do Sindicato, bem como as medidas a serem 
implementadas pelos bancos aprovadas pelo 
Comitê de Crise, formado entre o Comando 
Nacional dos Bancários e a Fenaban (Federação 
Nacional dos Bancos).

- Importante: qualquer irregularidade 
constatada em relação aos meios de prevenção 
do coronavírus deve ser denunciada ao Sindicato 
por meio dos canais acima informados. 

Agnaldo Gonçalves (à dir.), diretor do 
Sindicato de Apucarana, na mobilização 
em defesa dos bancos públicos
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Abono de faltas e 
fim das punições  
por não atingir 

metas estão sendo 
reivindicadas

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

Saiba MaisSaiba Mais

Funcionários terão 
melhorias no
Plano Dental

AVANÇO

Bancárias conquistam apoio 
contra a violência doméstica

O Sindicato de Cornélio Procópio realizou 
protesto no dia 4 de março contra a demissão 
injustificada de um funcionário do Itaú, 
retardando a abertura da principal agência 
do banco em sua base territorial. Ivaí Lopes 
Barroso, presidente do Sindicato de Cornélio 
Procópio, afirma que todos os bancos estão 
fazendo desligamentos, mas no Itaú o número de 
demissões é maior.

"Apesar de lucrar mais de 28 bilhões em 2019, 
o banco segue enxugando seu quadro e demitindo 
trabalhadores que estão há anos contribuindo 
para o lucro estratosférico do banco sem 
apresentar justificativa plausível", critica.

Ivaí afirma que a agência de Cornélio, 
como as demais de todo o País, opera com um 
número reduzido de funcionários, muito aquém 
do necessário para dar conta da demanda de 
serviços e atingir as metas abusivas impostas a 
todo momento.

Atendendo à reivindicação apresentada 
pelo Comando Nacional dos Bancários 
em março de 2019, a Fenaban 

(Federação Nacional dos Bancos) concordou 
em assinar, no último dia 11 um Acordo Aditivo 
à CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) da 
categoria que dá as diretrizes para a criação 
de um programa de prevenção à 
prática de violência doméstica e 
familiar contra bancárias, além 
de apoio àquelas que forem 
vítimas. O objetivo é fazer com 
que os bancos passam a levar 
em conta esse tipo de situação, 
deixando de punir com demissão 
trabalhadoras que precisam 
faltar ou que tenham redução da 
produtividade.

“É muito grande o número de casos de 
violência doméstica no País e as bancárias, 
infelizmente, não estão livres dessa prática. 
Por isso, com este programa será possível 
minimizar seus problemas, bem como o 
sofrimento psicológico que elas têm enquanto 
vítimas que precisam de apoio”, argumenta 

Sindicato de Cornélio Procópio protesta 
contra demissão injustificada de bancário

Eunice Miyamoto, diretora do Sindicato de 
Londrina e secretária da Mulher Trabalhadora 
da CUT Paraná.

Eunice afirma que entre outros pontos, 
a Secretaria da Mulher Trabalhadora da 
Contraf-CUT defende junto aos bancos a não 
obrigatoriedade do cumprimento de metas 

no período de risco, o abono às 
faltas, a garantia do emprego, 
atendimento psicológico e social 
para as bancárias vítimas de 
violência doméstica.

“Esperamos que a Fenaban 
tenha sensibilidade e atenda 
as nossas reivindicações, 
contribuindo para mudar esse 
triste cenário que temos no País, 

em que 13 mulheres são assassinadas por 
dia e milhares de outras são obrigadas a se 
ausentar do trabalho por 18 dias por conta das 
agressões sofridas".

Por meio de comunicado enviado às 
agências no dia 12 de março, o Bradesco 
anunciou que irá fazer melhorias no Plano 
Dental, antiga reivindicação dos funcionários 
e funcionárias e reapresentada pela COE 
(Comissão de Organização dos Empregados) 
em dezembro de 2018. Depois disso, em 
rodada de negociação realizada em março 
de 2019, os dirigentes sindicais conseguiram 
definir um calendário de reuniões nas 
Federações Estaduais da categoria para 
levantar as demandas de cada base.

Entre as melhorias anunciadas pelo 
Bradesco estão o aumento da tabela 
de reembolso para 2X; a redução da 
coparticipação de 50% para 30% nos 
procedimentos de prótese cobertos 
pelo plano contratado e a cobertura 
de documentação ortodôntica (com 
participação de 30%).

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

Saiba MaisSaiba Mais

O presidente do Sindicato de Cornélio 
Procópio, Ivaí Lopes Barroso (centro),  no 
protesto em defesa dos empregos noItaú

O presidente do Sindicato de Cornélio 
Procópio, Ivaí Lopes Barroso (centro),  no 
protesto em defesa dos empregos noItaú
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Bancárias de Apucarana e 
de Arapoti recebem brindes
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Entram em vigor 
novas alíquotas 
de contribuição 
para o INSS

Bancárias das bases dos 
Sindicatos de Apucarana 
e de Arapoti receberam 

brindes referentes ao Dia 
Internacional da Mulher – 8 de 
Março, como forma de ressaltar 
a importância desta data. 
O Sindicato de Apucarana 
distribuiu este ano pão de mel 
acompanhado de um marcador 
de páginas, ressaltando a luta em 
defesa de uma sociedade mais 
justa, dos direitos e da igualdade 
de oportunidades.

O Sindicato de Arapoti 
homenageou as bancárias com 
garrafas squeeze personalizadas 
com a logomarca do Sindicato 
e contendo a frase “Símbolo de 
força, amor e determinação”. 
Para Carlos Roberto de Freitas, 
presidente do Sindicato de 
Arapoti, o Dia Internacional 
da Mulher não pode passar em 
branco, porque remete a luta iniciada 
há mais de 120 anos por trabalhadoras 
dos EUA e de outros países por melhores 
condições de trabalho, redução da 
jornada e pelo recebimento de salários 
iguais aos pagos aos homens.

“A falta de igualdade é uma demanda 

que ainda existe não só nos bancos, mas 
em diversos outros setores. Além disso, 
precisamos intensificar o combate a todo 
tipo de violência contra a mulher, seja 
física ou psicológica, para eliminar o que 
ainda resta da herança machista em nossa 
sociedade”, defende.

Bancárias do Itaú em Ibaiti 
com o brinde recebido 
pelo Dia Internacional 

da Mulher

A partir do dia 1º de março deste ano 
entraram em vigor as novas alíquotas 
de contribuição para o INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social) para os 
servidores federais e trabalhadores da 
iniciativa privada, incidindo sobre os 
salários a serem pagos em abril. No caso 
dos funcionários públicos, as mudanças 
atingem tanto os ativos, quanto os 
aposentados e pensionistas.

Essa alteração nos valores é um reflexo 
da reforma da Previdência, promulgada 
pelo governo federal em novembro 
de 2019. As alíquotas progressivas 
dos servidores, que variam de 7,5% 
a 22%, incidirão sobre cada faixa de 
remuneração, de forma semelhante ao 
cálculo do Imposto de Renda. No caso 
dos servidores aposentados, incluindo 
aqueles com doenças incapacitantes, e 
dos pensionistas, a contribuição é a partir 
do teto do Regime Geral.

Contribuição pode chegar a 14%
Já para os trabalhadores que atuam 

no setor privado a contribuição será 
calculada por percentuais que variam de 
7,5% a 14%, aplicados sobre cada faixa 
de remuneração, e não sobre todo o 
salário. Quem recebe 1 salário mínimo 
por mês, por exemplo, terá alíquota 
de 7,5%. Para aqueles que recebem o 
teto do INSS (atualmente R$ 6.101,06) 
a alíquota efetiva total será de 11,69%, 
que é o resultado da soma das diferentes 
alíquotas que incidirão sobre cada faixa da 
remuneração.

Ficaram de fora dessa mudança os 
trabalhadores autônomos (contribuintes 
individuais), inclusive, como prestadores 
de serviços a empresas e para os segurados 
da Previdência facultativos.

EFEITO DA REFORMA


