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O Dia da Consciência Negra foi celebrado na última sexta-feira (20/11), 
com mobilização nas redes sociais devido às medidas de isolamento 
para conter a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A data é uma 

referência à morte do líder do Quilombo de Palmares, Zumbi, morto em 
1695 por forças do governo quando lutava pelo fim da escravidão no Brasil.

Hoje, em pleno século 21, ainda existem no País condutas que ainda 
preservam esse sentimento escravagista, que condena, segrega e mata 
muitas pessoas. Apesar de termos cerca de 55% de população de 
afrodescendentes, o racismo, a discriminação e a violência contra o 
negro persiste. Dados do Mapa da Violência 2020 indicam que, entre 
2008 e 2018, as taxas de homicídio apresentaram um aumento de 
11,5% para os negros, enquanto para os não negros houve uma 
diminuição de 12,9%.

“É preciso refletir e entender que consciência negra é 
lutar todos os dias contra o racismo 
estrutural e o preconceito, para 
que todas as pessoas possam 
exercer seus direitos de forma 
igual no trabalho e na sociedade, 
independentemente de sua raça ou da 
cor da pele”, afirma o presidente do 
Sindicato de Londrina, Felipe Pacheco.

Felipe lembra que políticas de 
inclusão e de ascensão profissional do 
negro nos bancos estão nas pautas de 
reivindicações da categoria bancária, 
como forma de combater a discriminação existente no setor. “Foi por meio da 
Mesa de Igualdade de Oportunidades que conseguimos ampliar para 24,7% 
o número de afrodescendentes no sistema financeiro. Sabemos que esse 
percentual não reflete a realidade do nosso País, mas é constante a luta para 
eliminar as barreiras existentes nas contratações”, garante. 
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CEE pede suspensão do PQV 
para preservar empregados

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

Saiba MaisSaiba Mais

ATENÇÃO, BANCÁRI@!

Sindicatos lutam 
contra política do 
pânico no banco

COE negocia com 
banco direitos 
para o home office

Protesto em Londrina denuncia demissões

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

Saiba MaisSaiba Mais

Representantes da direção do Itaú 
atenderam cobrança feita pela COE 
(Comissão de Organização dos Empregados) 
e apresentaram propostas para o acordo 
sobre teletrabalho, ponto eletrônico e acordo 
de quitação do espelho do ponto.  Uma das 
principais dúvidas é sobre o controle da jornada 
de trabalho com ponto eletrônico. Segundo o 
banco esse processo deve abranger cerca de 57 
mil funcionários e está sendo testado em um 
projeto piloto, iniciado em 2019 na aérea de 
tecnologia.

Além do controle mensal do registro 
de ponto diário, os funcionários poderão 
acessar um termo de quitação de suas horas 
semestralmente e terão a possibilidade de 
concordar ou não. Caso discordem, deverão 
procurar os Sindicatos e abrir um chamado na 
Central de Pessoas.

O acordo prevê pagamento de uma ajuda 
de custo de R$ 80,00 por mês, a ser feito 
em duas parcelas semestrais de R$ 480,00 
cada. O banco se comprometeu em respeitar 
intervalos para refeição e os períodos de 
descanso e vai manter os Vales refeição e 
o alimentação. O Vale-transporte vai ser 
pago proporcionalmente aos dias em que o 
funcionário fizer suas atividades no local de 
trabalho. Também será fornecido computador, 
teclado, mouse e cadeira ergométrica.

CEBB reivindica avanços
na proposta sobre teletrabalho

A CEBB (Comissão de Empresa dos 
Funcionários do Banco do Brasil) está 
reivindicando do banco melhorias na proposta do 
acordo sobre telebrabalho apresentada na reunião 
de negociações ocorrida no dia 11 de novembro. 
Para a representação do funcionalismo, é preciso 
avançar, principalmente, em relação ao início do 
pagamento da ajuda de custo para quem está 
em home office, previsto para ocorrer somente a 
partir de julho de 2021.

A CEBB entende que o pagamento deve ser 
feito a partir de janeiro. Pela proposta apresentada 
pelo BB, a ajuda de custo será oferecida somente 
para quem cumpre mais de 50% de sua jornada 
em teletrabalho. Cada funcionário nesta situação 

A nova onda de demissões no Santander 
levou dirigentes do Sindicato de Londrina 
a paralisar o expediente da agência Alto 
Higienópolis no dia 18 de novembro. Este 
mês o banco dispensou quatro funcionários 
na base territorial da entidade.

Segundo o diretor do Sindicato de 
Londrina, Leonardo Rentz, este ano o 
Santander já demitiu 1.177 funcionários no 
Brasil, sendo 38 no Paraná. “No início do ano 
o banco usava como justificativa a queda na 
produtividade, meritocracia e outros motivos 

O Sindicato de Londrina paralisou a agência 
Alto Higienópolis em protesto contra nova 
onda de demissões no Santander 

Os Sindicatos de Apucarana e de Londrina participaram do 
Dia Nacional de Luta contra as Demissões no Bradesco 
com manifestações realizadas no dia 19 de novembro. 

Essa mobilização faz parte da campanha lançada pela Contraf-CUT 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro) 
e COE (Comissão de Organização dos Empregados) do Bradesco, 
que também vem divulgando nas redes sociais as hashtags 
#QueVergonhaBradesco e #QuemLucraNãoDemite para 
pressionar o banco a suspender esse processo e reverter as 
dispensas.

No protesto do Sindicato de Apucarana foram colocadas 
faixas na fachada da agência do antigo HSBC e com o som 
foi denunciada a reestruturação que vem sendo feita pelo 
Bradesco para reduzir sua estrutura operacional com o corte 
de funcionários e fechamento de centenas de unidades em 
todo o País.

Em Londrina, o Sindicato realizou manifestação em 
frente à agência Praça Willie Davids, com a distribuição de 
cachorro-quente para criticar a “cachorrada” que o Bradesco 
vem fazendo com os funcionários. Só na base de Londrina, 
segundo Valdecir Cenali, diretor do Sindicato e representante 
do Vida Bancária na COE, já foram dispensados quase 40 
bancários e bancárias.

“Em menos de dois meses o Bradesco já demitiu cerca de 
2,5 mil funcionários nas bases dos Sindicatos cutistas do País. 
Com isso, o banco contribui para o aumento do desemprego, 
além de precarizar as condições de trabalho para os que ficam 
e aumentar a demora no atendimento aos clientes”, critica 
Valdecir.

A CEE (Comissão Executiva dos 
Empregados) da Caixa Econômica 
Federal está cobrando da direção 

do banco a suspensão do normativo CR 444 
000, publicado em outubro e denominado 
como PQV (Programa de Incentivo às 
Práticas de Vendas Qualificadas). A 
principal discordância com o texto está nas 
condutas que passarão a ser monitoradas e 
passíveis de punição, como o mau humor, 
uso de celular, alimentar-se durante o 
atendimento e apontar o dedo.

Para a CEE esse normativo é preocupante, 
por possibilitar a prática do assédio moral 
e a exposição dos empregados, além de 
dar margem para punições subjetivas por 
baixo desempenho. O PQV também cria 
o conceito de “falha comportamental”, 
que pode ser apontada e corrigida por 
procedimento correcional ou instauração de 

processo administrativo, o que é bastante 
preocupante.

“Esse programa é totalmente equivocado, 
já que existem outras ferramentas no 
regulamento interno da Caixa que têm esse 
papel de ajustar condutas dos empregados. 
Além do mais, como alguém pode ser punido 
por não atender o telefone ou não abrir 
uma mensagem no celular”, argumenta o 
presidente do Sindicato de Londrina, Felipe 
Pacheco, lembrando que é comum contatos 
com gestores e colegas de trabalho pelo 
celular e que muitos empregados acabam 
utilizando seus próprios aparelhos para 
agilizar o atendimento aos clientes.

que não condizem com a verdade, mas 
agora nem isso tem feito. Simplesmente 
demite para reduzir o quadro de pessoal e 
ampliar o lucro no Brasil”, critica Leonardo, 
que também é representante do Vida 
Bancária na COE (Comissão de Organização 
dos Empregados) do Santander.

receberá R$ 80,00/mês.
Durante a reunião, também foi cobrado 

do banco o fornecimento de computadores, 
cadeiras e equipamentos para quem está 
em teletrabalho. De acordo com o diretor 
do Sindicato de Londrina, Laurito Porto de 
Lira Filho, desde o início da pandemia alguns 
funcionários que atuam na base territorial da 
entidade puderam levar computadores do 
banco para casa. “Esperamos que a direção do 
Banco do Brasil tenha agilidade para fornecer 
equipamentos àqueles que estão utilizando os 
seus próprios, levando em conta a necessidade de 
se fazer licitação e seguir os trâmites necessários 
para uma empresa pública”, salienta.

Comunique ao banco o direito
à estabilidade pré-aposentadoria 

Nos últimos tempos os bancos estão 
promovendo demissões em massa por conta de 
novas reestruturações e neste processo muitos 
bancários e bancárias com direito à estabilidade 
pré-aposentadoria. Este direito está previsto 
na cláusula 27ª da CCT (Convenção Coletiva 
de Trabalho), o qual assegura, nas letras “F” e 
“G”, aos homens que trabalharam 28 anos e às 
mulheres que trabalharam 23 anos no mesmo 
banco a estabilidade ao emprego nos dois anos 
imediatamente anteriores à aposentadoria. Na 
letra “E” da mesma cláusula, há a previsão de 
estabilidade por um ano aos trabalhadores que 
tenham o mínimo de cinco anos de vínculo com 
o banco.

Mas para garantir que os bancos respeitem 
a estabilidade é preciso entregar uma carta ao 
departamento de Recursos Humanos informando 
esta condição, incluindo uma cópia da Carteira de 
Trabalho e o Extrato Previdenciário com todos os 
vínculos trabalhistas e previdenciários constantes 
no seu CNIS (Cadastro Nacional de Informações 
Sociais), que deve ser baixado no site do INSS 
(Instituto Nacional do Seguro Social).

“É fundamental comunicar o banco a condição 
de estabilidade pré-aposentadoria para não perder 
este direito. Também deve ser guardada em casa 
uma cópia dessa carta para que seja apresentada 
em caso de demissão”, alerta a diretora de Saúde do 
Sindicato de Apucarana, Zoraide Sanches.

Atividade do Sindicato de 
Apucarana no  Dia Nacional de 
Luta no Bradesco

Dirigentes do Sindicato de 
Londrina em manifestação para 
suspender demissões no Bradesco
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21 DIAS DE ATIVISMO

Comando Nacional 
discute Covid-19 
com a Fenaban

VIDAVIDAVIDASaúdeDia 25 tem campanha pelo fim 
da violência contra a mulher

O aumento dos casos de Covid-19 no País 
foi tema em debate na reunião realizada no 
dia 20 de novembro, por videoconferência, 
entre representantes do Comando Nacional 
dos Bancári@s e da Fenaban (Federação 
Nacional dos Bancos). O Comando reivindicou 
e a Fenaban concordou com a manutenção do 
teletrabalho para bancári@s que está neste 
sistema, se comprometendo a orientar os 
bancos para suspenderem o retorno dos que 
estão realizando suas atividades em casa.

A princípio, os bancos só concordam 
com a manutenção daqueles que estão em 
teletrabalho em suas casas até o final do 
ano, mas os representantes da categoria 
argumentaram que a pandemia ainda não 
acabou e dificilmente o cenário será diferente 
no início de 2021.  

As partes também decidiram promover 
campanhas para reforçar a importância de 
prevenção junto à categoria, reforçando 
a necessidade de se usar máscaras nos 
locais de trabalho. O Comando manifestou 
preocupação junto à Fenaban com a ampliação 
do horário de atendimento nas agências e do 
afrouxamento dos protocolos referentes à 
Covid-19.

Neste sentido, foi denunciado que alguns 
bancos só concordaram com o afastamento de 
funcionários que estavam a apenas um metro 
do colega que foi contaminado, mantendo os 
demais trabalhando normalmente.

O Comando Nacional defendeu ainda 
que a categoria bancária seja classificada 
como prioritária para a vacinação da 
Covid-19, levando em conta a prestação de 
serviços essenciais à população. A Fenaban 
se comprometeu a discutir com os bancos a 
extensão do teletrabalho e a implementação 
de novas medidas de prevenção para 2021.
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Sindicato de Londrina recebe 
inscrições o até dia 14/12
O Sindicato de Londrina estará recebendo 
até o dia 14 de dezembro as inscrições de 
bancári@s interessados em disputar o 
Torneio FIFA 2021 de vídeo game. Para se 
inscrever, basta enviar mensagem para o 
e-mail seebld@sercomtel.com.br com 
o Título “Torneio FIFA” e informar seus 
dados: nome, banco, agência e telefone para 
contato.

TORNEIO FIFA DE VIDEO GAME 2021 

Novembro Azul

Comando Nacional 

Saúde
Mês dedicado à prevenção

do câncer de próstata

A campanha 21 Dias 
de Ativismo pelo 
Fim da Violência 

Contra a Mulher foi 
iniciada no Brasil no dia 
20 de novembro – Dia da 
Consciência Negra e será 
encerrada no dia 10 de 
dezembro, data em que 
se comemora a assinatura 
pela ONU (Organização 
das Nações Unidas) da 
Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. 
Nesta quarta-feira (25), 
entidades de todo o mundo 
destacarão em seus sites e 
nas redes sociais materiais 
referentes ao Dia Internacional de Combate 
à Violência Contra a Mulher.

A data relembra o assassinato, em 25 
de novembro de 1960, das irmãs, Pátria, 
Minerva e Maria Teresa Mirabal pelas forças 
militares do então ditador Rafael Leónidas 
Trujillo, da República Dominicana.

A secretária da Mulher Trabalhadora da 
CUT  Paraná e secretária de Saúde do 
Sindicato de Londrina, Eunice Miyamoto, 
afirma que esta campanha reforça o combate 
à violência contra a mulher, problema que tem 
se agravado com as medidas de isolamento 
devido à pandemia do novo coronavírus 

(Covid-19). De acordo 
com pesquisa feita pelo 
Ipea (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada) para 
o Atlas da Violência 2019, 
a taxa de homicídios de 
mulheres fora do domicílio 
aumentou 28% em 10 anos. 
Mas no mesmo período, as 
ocorrências registradas em 
casa subiram 38%.

“Com a pandemia, 
muitas vezes a mulher é 
obrigada a conviver mais 
tempo com o agressor 
e fica impossibilitada de 
procurar uma Delegacia 
para fazer a denúncia. 

Com isso, aumentaram os casos de violência 
doméstica, ao mesmo tempo em que caíram 
os números de registros desse crime”, explica.

Eunice lembra que em caso de agressão 
também é possível ligar para o telefone 180 - 
que é uma das redes de apoio para mulheres, 
pedir ajuda a familiares e conhecidos para 
fazerem a denúncia. Também é possível 
utilizar o sinal vermelho para a violência 
doméstica (Portaria 70/2020). “Basta fazer 
um ‘xis vermelho’ na palma da mão e mostrar 
ao atendente da farmácia.São 10 mil 
farmácias que aderiram à campanha 
ligando para o número 190", explica.

Segundo o presidente do Sindicato de 
Londrina, Felipe Pacheco, o regulamento 
e o sorteio das chaves serão definidos em 
conjunto com os participantes. “Temos 
muitos craques de vídeo game na categoria e 
esperamos que se inscrevam no Torneio para 
termos grandes confrontos, inserindo esta 
competição no calendário anual de atividades 
do Sindicato”, ressalta Felipe.


