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prevenção do 
câncer de pele

Em ofício encaminhado no dia 26 de novembro aos 
conselheiros estaduais de Saúde do Paraná, o Sindicato 
solicitou que a categoria bancária seja incluída no grupo 

considerado prioritário do Plano Vacinal para a Covid-19. No 
documento, assinado pelo presidente do Sindicato, Felipe Pacheco, 
e pela secretária de Saúde, Eunice Miyamoto, é ressaltado que a 
categoria foi considerada como prestadora de serviços essenciais 
tanto por decreto federal, quanto estadual, que estabeleceram medidas de 
contenção para a pandemia do novo coronavírus.

Este encaminhamento também foi feito no âmbito da CISTT (Comissão 
Intersetorial da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora) pelo também diretor 
do Sindicato, Laurito Porto de Lira Filho, que atua como coordenador deste órgão 
auxiliar do Conselho Municipal de Saúde de Londrina.

Segundo Laurito, é preciso que os governos federal e estadual atendam a 
este pleito, contemplando não só os trabalhadores da saúde no Plano Vacinal da 
Covid-19, mas também bancários e demais categorias que foram elencadas na lista 
de atividades essenciais para a sociedade.

“No caso dos bancários, os serviços são prestados em locais 
totalmente fechados, com grande circulação de pessoas, sujeito 
a um risco maior de contágio. Desde o começo da pandemia já 
registramos cerca de 55 casos de bancários e bancárias que testaram 
positivamente para essa doença”, afirma o diretor do Sindicato. 

A Diretoria do Sindicato deseja a toda a categoria 
e trabalhador@s do ramo fi nanceiro um Feliz Natal 
e que o Ano Novo venha para dar muita saúde a 
todos e todas, possibilitando que possamos superar 
essa situação de pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). Boas Festas!

Feliz Natal e um Ano Novo
com muita saúde!
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MP 995 perde 
validade no 
Congresso NacionalCEE cobra transparência no 

processo de reestruturação

Carlos Flesch, diretor eleito pelos 
funcionários do Banco do Brasil 
para a Diretoria de Planos de Saúde 
e Relacionamento com Clientes da 
Cassi (Caixa de Assistência), defende a 
manutenção dos valores adicionais de 
coparticipação para consultas médicas, 
sessões de psicoterapia, acupuntura 
e visitas domiciliares e exames de 
laboratórios, diagnose e terapia. Para 
ele, o “cenário exige prudência da atual 
Diretoria, no sentido de não rever, neste 
momento, a coparticipação, até que a 
Cassi esteja saudável no longo prazo”.

Esse posicionamento vai na contramão 
do que estão reivindicando as entidades 

representativas dos funcionários, levando 
em conta o acordo feito em novembro 
de 2019 para que após a mudança no 
Estatuto da Cassi os valores voltassem a 
ser os praticados antes de janeiro daquele 
ano. “Esse posicionamento do diretor 
Carlos Flesch contraria os interesses 
dos associados, que já deram sua cota de 
sacrifício para equilibrar as contas da 
Cassi. A manutenção da coparticipação 
nos percentuais praticados atualmente 
inibe a busca de procedimentos de 
prevenção de doenças, o que vai contra os 
princípios de qualquer plano de saúde”, 
argumenta Laurito Porto de Lira Filho, 
diretor do Sindicato de Londrina.  

As Assembleias dos funcionários e 
funcionárias do Banco do Brasil, realizadas 
no dia 9 de dezembro, de forma virtual 
em todo o País, aprovaram a proposta de 
acordo que regulamenta o teletrabalho 
no banco após o fim da pandemia. Este 
acordo garante ajuda de custo para quem 
atue em mais de 50% dos dias úteis na 
modalidade de teletrabalho, fornecimento 
e manutenção de equipamentos e cadeira 
ergonômica, pagamento do Vale-refeição 
e do Vale-alimentação nos termos da CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho), controle 
de jornada, desconexão entre outros 
pontos.

As regras atuais para quem está 
em teletrabalho no BB permanecerão 
enquanto estiver em vigor o Decreto 
de Estado de Calamidade. Quando esse 
instrumento perder validade passará a 
valer o acordo aprovado nas Assembleias 
dos funcionários.

A CEE (Comissão Executiva dos 
Empregados) criticou a falta de 
planejamento e de transparência 

no processo de reestruturação que está em 
curso na Caixa Econômica Federal. Essa 
postura foi motivo da mobilização realizada 
no dia 11 de dezembro em todo o País, no Dia 
Nacional de Luta contra o Desmonte da Caixa 
e por Respeito aos Empregados.

Segundo o presidente do Sindicato de 
Londrina, Felipe Pacheco, a direção do banco 
adotou uma série de medidas para reduzir 
custos sem ao menos explicar ao quadro 
de pessoal o que está ocorrendo. “Essa 
falta de diálogo provoca insegurança aos 
empregados, que já estão estressados com 

metas cada vez mais altas e com a falta de 
contratações”, afirma.

Felipe lembra que com o PDV (Plano de 
Desligamento Voluntário) vai agravar ainda 
mais a situação nas unidades, já que o banco 
pretende com esse processo fechar mais de 
7.200 vagas. “A Caixa já está operando com 
um déficit de mais de 19 mil trabalhadores e 
com a saída de todos esses empregados pelo 
PDV a tendência é precarizar ainda mais as 
condições de trabalho e de atendimento à 
população”, avalia.

Por não ter sido submetida à votação no 
Congresso Nacional no prazo estabelecido, 
a MP (Medida Provisória) 995, que permitia 
a privatização da Caixa Econômica Federal 
a partir de suas subsidiárias, teve seu prazo 
de vigência encerrado no último dia 5 de 
dezembro. Um ato declaratório publicado 
pelo Congresso no dia 8 no Diário Oficial da 
União oficializou a caducidade dessa MP.

Para a CEE (Comissão Executiva dos 
Empregados), o fim dessa Medida Provisória 
não afasta o risco de desmonte e privatização 
da Caixa, por isso, os empregados e 
entidades de representação devem manter 
a mobilização em defesa do banco 100% 
público.

Lucro – O balanço da Caixa referente 
ao terceiro trimestre de 2020 apontou a 
obtenção de um lucro líquido ajustado de 
R$ 2,6 bilhões. Entre janeiro e setembro 
deste ano, o banco acumulou lucro líquido de 
R$ 7,5 bilhões.  
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A COE questinou 
a falta de 

informações 
sobre a área 
operacional

MESA DE IGUALDADE

Banco apresenta projeto 
Varejo 2030 aos Sindicatos
Representantes da direção do 

Itaú Unibanco apresentaram aos 
integrantes da COE (Comissão de 

Organização dos Empregados), em reunião 
realizada no dia 8 de dezembro, os principais 
pontos do Projeto Itaú Varejo 2030. Essa 
nova reestruturação foi apresentada para 
cerca de 50 mil funcionários 
e funcionárias durante 
evento virtual no dia 26 de 
novembro.

De acordo com o banco, as 
mudanças serão testadas por 
meio de um projeto-piloto 
em 20 agências com um 
novo modelo de estrutura e 
de atendimento aos clientes. 
A implantação começará em 
janeiro de 2021 e o banco se comprometeu 
em informar aos Sindicatos unidades que 
passarão por mudanças.

O Programa AGIR será substituído pelo 
Programa GERA, com metas mensais 
e semestrais a serem atingidas pelos 
funcionários e funcionárias.  Nas mensais, a 
produção será medida individualmente com 
“cesta de produtos”, por exemplo.

Já as metas semestrais terão um acelerador 
de vendas de 5% a 15%. Ainda segundo 
disserem os representantes do Itaú Unibanco, 
a avaliação do SQV (Score de Qualidade de 
Vendas) será inclusa para o time comercial 
no dimensionamento do porte da agência e 
o gerente geral terá um contrato único para 
todo seguimento.

A COE questionou a razão por não terem 
sido divulgadas no evento de apresentação do 
Projeto Itaú Varejo 2030 informações sobre a 
área operacional. Outra crítica foi em relação 
a espaços de descanso e relaxamento para os 
funcionários, já que nem todas as agências 
têm estrutura para isso e em muitos casos 

funcionários nem fazem horário 
para o almoço, pois não tem 
quem os substituam. O diretor 
do Sindicato de Londrina, 
Edvaldo Zanutto, afirma que os 
bancários e bancárias do Itaú 
têm muitas dúvidas em relação 
às mudanças que ocorrerão 
no âmbito desse Projeto. “O 
Itaú pretende com essa nova 
reestruturação incentivar a 

concorrência entre os funcionários, fazendo 
uma analogia entre o trabalho no banco e 
uma prova esportiva, testando a energia e 
resistência de cada um para atingir metas 
cada vez mais pesadas”, avalia.

Para impedir que aumente ainda mais 
a exploração dos bancários e bancárias, a 
COE está cobrando da direção do banco a 
participação dos Sindicatos na elaboração 
do Programa GERA. O objetivo é corrigir as 
distorções existentes no AGIR, que estabelece 
metas inatingíveis e provoca aumento nos 
casos de adoecimento no quadro. 

Integrantes da Mesa de Igualdade 
de Oportunidades, representando a 
Contraf-CUT (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro) e a 
Fenaban (Federação Nacional dos Bancos), 
se reuniram no dia 11 de dezembro para 
discutir questões de gênero e de raça. O 
principal assunto em pauta foi o andamento 
do programa e os canais de acolhimento 
de bancárias vítimas de violência e formas 
de inclusão de jovens negros e negras no 
mercado de trabalho do setor.

A Fenaban se comprometeu em se 
reunir ainda em dezembro, com cerca de 
300 pessoas de diversos RHs dos bancos 
para levantar informações sobre o que está 
sendo feito em relação ao atendimento às 
mulheres vítimas de violência doméstica. 
Os representantes da Contraf-CUT 
cobraram da Fenaban a apresentação de 
um relatório ou que seja apontado um 
caminho para que as bancárias vítimas 
possam acessar o canal de atendimento.

Inclusão
Sobre a questão racial, a categoria 

bancária reforçou a reivindicação de que 
os bancos ampliem a inclusão de negros 
no setor. Neste sentido, a Fenaban 
apresentou o projeto “Somamos – Rede de 
Inclusão pela Diversidade”, desenvolvido 
pelo INFI (Instituto Febraban de Educação). 
De acordo com a entidade patronal, 
esse projeto de capacitação profissional 
é voltado para jovens negros e negras 
das cidades de São Paulo e Salvador que 
completaram o Ensino Médio ou estavam 
cursando o Ensino Superior.

“Nossa luta é para que o processo 
de inclusão seja feito em todo o País e 
que assegure, de fato, empregos para a 
população negra. Não adianta capacitar 
jovens e não dar a eles a oportunidade 
para ingressar na categoria com salários 
e demais direitos assegurados na CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho)”, 
defende Carlos Roberto de Freitas, 
presidente do Sindicato de Arapoti.

Leia estas e mais informações no endereço
www.vidabancaria.com.br
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Brasil fica no fim 
da fila da vacina 
contra a Covid-19
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5ª Conferência defende integração 
dos trabalhadores do Continente
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Mês destaca campanha de 
prevenção do câncer de pele

Entidades de todo o País estão 
criticando a falta de planejamento do 
governo Jair Bolsonaro para desenvolver 
o plano nacional de imunização dos 
brasileiros e brasileiras contra a Covid-19. 
Enquanto na Inglaterra a vacinação já 
foi iniciada e diversos outros países já 
fecharam contratos com a indústria 
farmacêutica para adquirir as vacinas, o 
Brasil vai ficando no final da fila.

Até mesmo o governo de São Paulo e de 
outros Estados do País já estão negociando 
a compra de seringas, vacinas, geladeiras e 
outros materiais necessários para imunizar 
a população. Acuado, o ministro da Saúde, 
general Eduardo Pazuello, declarou à 
imprensa esta semana que a vacinação no 
País pode começar ainda este ano, mas 
não apresentou ainda nem um plano neste 
sentido ou mesmo informações sobre a 
compra de insumos.

Para a secretária de Saúde do Sindicato 
de Apucarana, Zoraide Sanches, o governo 
Bolsonaro não está tratando com a devida 
seriedade a questão da imunização contra 
a Covid-19. “O presidente primeiro fez 
pouco caso dessa doença, classificando 
como ‘gripezinha’. Agora diz que a 
pandemia está no ‘finalzinho’ e vem 
postergando a elaboração de um plano de 
vacinação por conta de ideologia. O novo 
coronavírus não escolhe a nacionalidade 
das pessoas, seus posicionamentos 
políticos ou religiosos e quanto mais 
demorar para imunizar a população maior 
será o número de vidas seifadas”, ressalta 
Zoraide.

REFORMA TRABALHISTA

Contrato intermitente gera renda 
menor do que um salário mínimo

Ao contrário do que pregava o discurso feito 
pelo ex-presidente Michel Temer (MDB-SP) 
para justificar a reforma trabalhista, que entrou 
em vigor em novembro de 2017, as mudanças 
em mais de 100 artigos da CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho) aprovadas no Congresso 
Nacional não promoveram modernização na 
legislação e muito menos geração de empregos. 
Os índices de desemprego no País batem 
recordes sucessivos e os contratos intermitentes 
abriram poucas vagas e, o que é pior, com uma 
remuneração inferior ao salário mínimo. 

Estudo realizado pelo Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos) demonstra que em 2019 a 
remuneração mensal média dessa modalidade 

de contratação foi de R$ 637,00, valor que 
representa 64% do salário mínimo do ano 
passado, menos ainda do que os 80% verificados 
em 2018. Cerca de um quarto dos contratos 
(22%, o dobro do ano anterior) não resultaram 
em trabalho.

“A reforma trabalhista foi um grande ataque 
aos direitos da Classe Trabalhadora e esse contrato 
intermitente legalizou o bico. O trabalhador que 
se sujeita a esse tipo de contratação tem que 
ficar à disposição da empresa sem receber nada e 
quando é chamado a fazer um serviço só ganhará 
o valor proporcional às horas trabalhadas, o que 
é insuficiente para garantir o seu sustento e de 
sua família”, critica o presidente do Sindicato de 
Apucarana, Damião Rodrigues.

A UNI Américas, 
braço da UNI 
Global Union, 

Sindicato mundial que 
reúne entidades de 140 
países, representando 
mais de 20 de milhões 
de trabalhadores e 
trabalhadoras dos 
setores de serviços em 
todos os continentes, 
realizou nos dias 3 e 4 
de dezembro a sua 5ª 
Conferência Regional. 
Nos debates do evento, que ocorreu de 
forma virtual, foram analisadas as mudanças 
que estão ocorrendo no mundo do trabalho, 
com a precarização de direitos e aumento 
do desemprego, e políticas de retrocessos 
impostas por governos conservadores 
atrelados ao neoliberalismo.

Delegados de centenas de entidades filiadas 
à UNI Américas finalizaram a Conferência 
conclamando a integração no Continente 
para combater esses ataques e garantir a 
manutenção dos direitos dos trabalhadores.

No dia 1º de dezembro, 
a UNI realizou a 5ª 
Conferência da Juventude 
e no dia 2/12 ocorreu a 
6ª Conferência da UNI 
Américas Mulheres. A 
jornada de debates foi 
encerrada nos dias 10 e 11, 
com a 5ª Conferência da 
UNI Américas Finanças.

A presidenta 
da Contraf-CUT 
(Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do 

Ramo Financeiro), Juvandia Moreira, foi eleita 
primeira vice-presidenta da UNI Américas 
Finanças. Juvandia falou na Conferência sobre 
o desenvolvimento tecnológico e avanços 
digitais no setor financeiro e defendeu a moção 
para que entidades sindicais do Continente 
lutem para regulamentar o teletrabalho e 
assim evitar que a digitalização despersonalize 
o trabalho.


