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Bancári@s estão na linha de frente da pandemia

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) tem provocado muitas 
cenas chocantes mundo afora, mas também uma explosão de 
gestos de amor e correntes de solidariedade, reconhecendo os 

profissionais que estão arriscando suas próprias vidas para atender a 
população nos serviços essenciais. Tal qual os médicos, enfermeiros, 
socorristas, caminhoneiros, farmacêuticos 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, sacar dinheiro 

ou benefícios e tocar a vida com as limitações que a atual situação 
impõe.  Mais do que trabalho, bancários e bancárias desempenham uma 
importante missão perante à sociedade, em especial os empregad@s da 
Caixa Econômica Federal, submetidos a longas jornadas e atendimentos 
intermináveis para efetuar o pagamento do Auxílio Emergencial a 
milhões de brasileiros. 

Parabéns pelo empenho e a dedicação de todos que não medem 
esforços para prestar o atendimento necessário à população, cumprindo 
com louvor o seu papel de bem servir clientes e não clientes que batem 
às portas dos bancos.
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Maio é o mês 
de atenção para 
a redução dos 
acidentes de 
trânsito

Maio Amarelo
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Sobrecarga de serviços 
coloca em risco empregados

Paulo Guedes 
volta a defender
privatização do BB

FINANCIÁRIOS

Coletivo define a Minuta de reivindicações da Campanha 2020
Integrantes do Coletivo Nacional 

dos Financiários definiram no dia 7 de 
maio a Minuta de Reivindicações para 
a Campanha de 2020. A categoria  tem 
data base em 1º de junho e após ser 
submetida à deliberação da Minuta 
à Assembleia dos trabalhadores 
serão iniciadas as negociações com a 
Fenacrefi (Federação Interestadual das 

A CEE (Comissão Executiva dos 
Empregados) enviou no dia 8 de maio 
um novo ofício à direção da Caixa 

Econômica Federal cobrando negociações 
em torno das reivindicações apresentadas ao 
banco em relação aos inúmeros problemas 
decorrentes da falta de planejamento para 
pagamento do Auxílio Emergencial. Entre 
outros pontos, a CEE solicita a contratação 
imediata dos aprovados que constam do 
cadastro reserva do concurso de 2014, bem 
como a efetivação dos admitidos na Caixa 
por via de liminar ou de decisão judicial não 
transitada em julgado.

Os representantes dos empregados 
também defendem a não abertura das 
agências aos sábados e a descentralização 
do pagamento do Auxílio Emergencial, 
como forma de aliviar a pesada sobrecarga 
de serviços gerada no banco depois que 
o governo federal decidiu instituir este 

benefício aos brasileiros em situação de 
vulnerabilidade financeira.

Na avaliação do presidente do Sindicato 
de Londrina, Felipe Pacheco, além de definir 
uma logística adequada para o atendimento 
de milhões de pessoas, a direção da Caixa 
precisa acelerar as contratações para evitar o 
esgotamento dos empregados e empregadas 
que estão na linha de frente. “A jornada de 
trabalho está muito pesada e com a abertura 
das agências aos sábados sobra pouco 
tempo para que eles se recuperem física 
e psicologicamente”, argumenta Felipe, 
lembrando que isso também prejudica o 
sistema imunológico, deixando todos mais 
vulneráveis ao novo coronavírus. 

A privatização do Banco do Brasil foi um 
dos assuntos tratados na reunião ministerial 
do governo Jair Bolsonaro, realizada no dia 
22 de abril, cujo vídeo tem causado polêmica 
no meio político após denúncias feitas pelo 
ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Na 
ocasião, segundo informou a IstoÉDinheiro, 
o banqueiro/ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse que é “preciso vender logo a 
p. do BB”.

O tom desrespeitoso do ministro em 
relação a um dos principais bancos do País, 
segundo o jornal O Globo, seria motivado 
pela demora na liberação de crédito para 
os projetos de concessões lançado pelo 
governo federal. “O que o Paulo Guedes 
disse não é novidade, pois o presidente 
do BB, Rubem Novaes, tem agido nessa 
mesma direção, ao tocar o banco como se 
fosse uma instituição privada e vendendo 
aos poucos as áreas mais lucrativas”, afirma 
Laurito Porto de Lira Filho, diretor do 
Sindicato de Londrina.

Cassi - A diretoria da Cassi (Caixa 
de Assistência) dos Funcionários do 
Banco do Brasil pretende implementar 
um novo modelo de custeio, conforme 
informou o diretor eleito Luiz Satoru, em 
reunião realizada no dia 14 de maio com 
a Contraf-CUT (Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro) e 
outras entidades. Segundo ele, a entidade 
está estudando o aumento nos custos para 
os associados. O objetivo é desonerar o 
banco em relação à sua responsabilidade 
sobre a saúde dos funcionários.

Instituições de Crédito, Financiamento e 
Investimento).

As principais reivindicações dos 
financiários para este ano são: renovação 
de todas as cláusulas da atual CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho) 
pelo período de dois anos, assinatura 
de um Termo de Compromisso para a 
prorrogação das cláusulas econômicas 

até setembro de 2020, com discussão 
futura sobre a aplicação do INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor) 
sobre os valores da CCT vigente, 
retroativo a 1º de junho do mesmo ano. 
Além de aumento real para igual período 
e o pagamento de PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados) para os exercícios 
de 2020 e 2021.
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Assembleia virtual aprova 
renovação do Acordo Aditivo

Banco deve pagar 
1/3 de férias na 
folha de Maio

Conforme estabeleceu negociação feita 
entre a COE (Comissão de Organização dos 
Empregados) e a direção do Bradesco, no dia 
17 de abril, os funcionários e funcionárias que 
foram colocados em férias devido à pandemia 
do novo coronavírus receberão na folha de 
pagamento de maio o 1/3 de férias e, no caso 
daqueles que optaram por não tirar 30 dias, o 
valor correspondente aos 10 dias vendidos.

Na negociação, a COE conseguiu que o 
banco colocasse em férias o pessoal que 
atuava em áreas que ficaram inativas ou que 
tiveram suas atividades muito reduzidas, 
como o financiamento de carros. Segundo 
Valdecir Cenali, diretor do Sindicato de 
Londrina e representante do Vida Bancária na 
COE, a princípio o banco estava determinado 
a dar os 30 dias de férias, mas os dirigentes 
sindicais solicitaram para que fosse dado 
20 dias, possibilitando que os outros 10 dias 
sejam usados como o bancário achar melhor, 
vendendo ou descansando após o fim da 
pandemia.

“Todos devem ficar atentos ao pagamento 
das férias e se ocorrer algum erro entrem em 
contato conosco para cobrar do Bradesco a 
regularização”, orienta Valdecir.

Funcionários e funcionárias do 
Santander de todo o País aprovaram 
nos dias 13 e 14 de maio, por meio de 

Assembleias virtuais, o Acordo Coletivo 
de Trabalho, Aditivo à CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho) da categoria, bem 
como o Acordo do PPRS (Programa 
Próprio de Resultados Santander) e os 
Termos de Compromisso da Cabesp 
(Caixa Beneficente dos Funcionários 
do Banco do Estado de São Paulo) 
e do Banesprev (Fundo Banespa de 
Seguridade Social).

A votação eletrônica registrou 98% 
de aprovação dos instrumentos que 
garantem os direitos específicos.

Os Acordos foram negociados entre 
a COE (Comissão de Organização dos 
Empregados) e representantes da diretoria 
do banco. Leonardo Rentz, diretor do 
Sindicato de Londrina e representante do 
Vida Bancária na COE Santander, afirma 
que o Aditivo tem validade de dois anos, 
com destaque para a continuidade das 
discussões no âmbito do CRT (Comitê de 
Relações Trabalhistas). “O Acordo Aditivo 
estabelece prazo de 30 dias após a sua 
assinatura para que sejam retomadas as 
negociações sobre reivindicações que ainda 
não foram atendidas pelo banco. Entre as 

A Assembleia virtual dos bancários e 
bancárias do Itaú, realizada nos dias 11 e 12 
de maio pelos sites dos Sindicatos de todo o 
País, aprovou o Acordo de Banco de Horas 
Negativo, assegurando direitos àqueles que 
estão afastados ou em regime de rodízio 
nas agências, por conta da pandemia 
de coronavírus (Covid-19). O Acordo, 
negociado entre o banco e a COE (Comissão 
Organização dos Empregados), prevê abono 
das horas devidas dos meses de março e abril 
e ainda desconto de 10% nas horas devidas a 
partir do mês de maio.

Também foi garantida que a reposição 
das horas devidas só poderá ser feita no 
mês seguinte ao final da quarentena, por um 
período de 12 meses, limitado a duas horas 

a mais por dia e apenas em dias úteis, de 
segunda a sexta-feira. No caso do bancário 
que for trabalhar em sábados, domingos e 
feriados, essas horas não serão consideradas 
como reposição, portanto, terão de ser pagas 
como horas extras.

O Acordo prevê ainda que se o bancário for 
demitido após a quarentena as horas devidas 
serão perdoadas, ou seja, elas não serão 
descontadas em sua rescisão. Vale lembrar 
que o Itaú assumiu o compromisso de não 
demitir sem justa causa durante a pandemia.

Acordo com o 
Grupo BV assegura 
renda e estabilidade

Após ter sido aprovado por 99% dos 
funcionários, em Assembleia virtual 
realizada no dia 7 de maio, o Acordo Coletivo 
de Trabalho negociado entre a Contraf-CUT 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro) e o Grupo BV (banco 
e financeira), garante o pagamento pela BV 
de um abono para complementar o valor a 
ser recebido pelos funcionários durante a 
pandemia.

A estabilidade no emprego ocorrerá 
até quando vigorar o Acordo e por igual 
período após o restabelecimento da jornada 
e salário. Também está previsto que o 
funcionário deixará de trabalhar 5 dias por 
mês e que a BV terá um Banco de Horas 
enquanto durar a pandemia.  

quais está a isenção de tarifas e a redução 
das taxas de juros dos funcionários”, 
explica.
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Carlos Roberto de Freitas é 
candidato à reeleição na Presidência 

do Sindicato de Arapoti

EXPEDIENTE VIDA BANCÁRIA 

Bancos disponibilizam 
serviços de telemedicina 
aos bancários

Sanitização de agências é uma 
vitória do movimento sindical

Eleição do Sindicato tem Chapa única
A Chapa “Sempre na Luta” é a única 

inscrita no processo eleitoral do Sindicato 
de Arapoti, que vai definir a composição 
do Sistema Diretivo (Diretoria Executiva, 
Diretoria Adjunta e Conselho Fiscal) para a 
gestão 2020/2024. O atual presidente da 
entidade, Carlos Roberto de Freitas, bancário 
do Bradesco, é candidato à reeleição.

A votação vai ocorrer no dia 23 de julho 
por meio de uma urna fixa e as demais 
itinerantes, que percorrerão todas as 
agências situadas na Região de Arapoti. 

LONDRINA Assembleias dos 
Sindicatos elegem 
seus delegados

Os Sindicatos da Regional Vida 
Bancária (Apucarana, Arapoti, Cornélio 
Procópio e Londrina) realizaram nos 
últimos dias Assembleias para escolher 
seus representantes no XII Congresso da 
FETEC-CUT/PR (Federação Estadual dos 
Trabalhadores nas Empresas de Crédito 
do Paraná). Este ano, devido às medidas de 
prevenção à pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), o evento vai ocorrer de forma 
remota no dia 23 de maio.

Na pauta do Congresso está a Prestação 
de Contas do mandato que está se 
encerrando, eleição da nova Diretoria e dos 
membros do Conselho Fiscal da FETEC-
CUT/PR para a nova gestão , a aprovação 
de alterações estatutárias e definição das 
estratégias e diretrizes da entidade para o 
próximo mandato.

“Teremos debates importantes a fazer 
neste Congresso, que vão desde as mudanças 
impostas à sociedade pela pandemia do novo 
coronavírus até os ataques que estão  sendo 
feitos pelo governo federal e o Congresso, 
com alterações na legislação trabalhista”, 
aponta Ivaí Lopes Barroso, presidente 
do Sindicato de Cornélio Procópio. Para 
enfrentar tudo isso, Ivaí avalia que a 
categoria precisa estar unida em torno de 
suas entidades de representação, como a 
FETEC e a Contraf-CUT (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores no Ramo 
Financeiro), que têm o papel de organizar as 
lutas dos bancários.
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Na semana passada uma agência do Itaú 
e outra da Caixa Econômica Federal, 
localizadas no Centro de Londrina, 

foram fechadas e passaram pelo processo 
de sanitização após funcionários terem 
apresentado suspeitas de Covid-19. Nos dois 
casos, as administrações destes dois bancos 
seguiram os protocolos definidos entre o 
Comando Nacional dos Bancários e a Fenaban 
(Federação Nacional dos Bancos) para evitar 
a disseminação do novo coronavírus, que 
também estabelecem fornecimento de EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual), álcool 
gel e higienização das agências.

Segundo informações do Itaú e da Caixa, os 
funcionários com suspeita de Covid-19 tiveram 
resultado negativo nos testes e retomaram 
suas atividades assim que recuperaram suas 
condições de saúde.

Para a secretária de Saúde do Sindicato 
de Londrina, Eunice Miyamoto, os 
procedimentos adotados pelos bancos foi 
adequado e garantiu tranquilidade não 
só aos funcionários, como também aos 
clientes. “Nos casos de suspeita da Covid-19, 
o protocolo estabelece o afastamento dos 
funcionários por 14 dias, além da sanitização 
das agências”, explica Eunice, afirmando 
que essa medida preventiva é fundamental, 
porque o novo coronavírus tem um grau muito 
alto de contaminação, por isso não podemos 
correr riscos.

Outra importante conquista do Comando 
Nacional dos Bancários em relação 
à pandemia do novo coronavírus foi 
conseguida em reunião realizada no dia 12 
de maio com a Fenaban (Federação Nacional 
dos Bancos). O Banco do Brasil, Bradesco, 
Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander se 
comprometeram em disponibilizar teste para 
diagnosticar a Covid-19, após o atendimento 
via telemedicina.

Os testes podem, ou não, ser indicados 
pelo médico que fizer o atendimento via 
telemedicina, de acordo com a avaliação 
feita e os sintomas. As consultas neste 
sistema também podem ser realizadas pelos 
dependentes.

ARAPOTI

Estarão aptos a votar todos os bancários 
e bancárias lotados na base territorial do 
Sindicato com seis meses ou mais de atuação 
na categoria, desde que estejam filiados há 
pelo menos dois meses.

"A manutenção dos empregos nos bancos, 
bem como a defesa da saúde dos bancários 
e bancárias serão priorizadas pela nova 
gestão do Sindicato. Sabemos que o cenário 
apresenta muitos desafios, mas vamos nos 
preparar para as lutas com o mesmo vigor de 
sempre", garante Carlos.

Carlos Roberto de Freitas é 
candidato à reeleição na Presidência 

do Sindicato de Arapoti

FETEC-CUT/PR


