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Mulheres na Luta pela Vida
Atividades do Dia Internacional da Mulher destacam 
combate à violência, contra a miséria e a fome

9 de Março
de 2021

#8M2021

Leia mais informações sobre o Dia 8 de 
Março no endereço www.vidabancaria.
com.br
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Campanha 
destaca a 
prevenção do 
câncer colorretal

As celebrações pelo Dia 8 de Março 
– Dia Internacional da Mulher, 
este ano destacam a luta pela 

vida, com destaque para a pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), que gerou 
a crise na economia e o caos na saúde. As 
mobilizações nas redes sociais clamam pelo 
fim da violência, contra a miséria e a fome.

Segundo a secretária de Saúde do 
Sindicato de Londrina e secretária da 
Mulher Trabalhadora da CUT Paraná, 

Eunice Miyamoto, com a pandemia, o 
fardo sobre a mulher ficou mais pesado 
ainda, levando em conta que no Brasil 
tem aumentado muito o número de 
mulheres que são chefes de família. 
“O desemprego crescente e a demora 
para aprovar o pagamento do Auxílio 
Emergencial causaram um impacto 
muito grande no sustento da camada 
mais carente da população. Ao invés 
de flores e homenagens, a mulher hoje 

precisa ter alimento na mesa e condições 
para se manter, sustentar os filhos e 
isso passa por políticas públicas, que 
infelizmente foram deixadas de lado”, 
lamenta.

Eunice lembra que o Dia Internacional 
da Mulher é uma referência da luta 
iniciada há mais de 100 anos e que está 
presente no dia a dia numa mobilização 
mundial que não tem fim. Parabéns, 
bancária!
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Vired atende CEE
e reduz metas
das agências

Assembleias dia 10/03 
votam Acordo Emergencial

A Vired (vice-presidência de Varejo) da 
Caixa Econômica Federal anunciou no dia 
1º de março a redução das metas atribuídas 
às agências, dotação orçamentária para o 
pagamento das horas extras dos empregados 
e medidas de reforço na prevenção à Covid-19. 
As mudanças nas metas atende à solicitação 
feita pela CEE (Comissão Executiva dos 
Empregados) devido às pressões que estavam 
ocorrendo no banco, no âmbito do Programa 
Conquiste, gerando aumento nos casos de 
adoecimentos. Para o presidente do Sindicato 
de Londrina, Felipe Pacheco, é válida a 
redução das metas anunciada pela Vired, 
bem como as demais medidas, mas ainda é 
preciso negociar com o movimento sindical o 
aprimoramento dos protocolos de prevenção 
à Covid-19 e dar maior atenção às condições 
de saúde e de trabalho nas unidades.

“A demanda pelo atendimento nas 
agências da Caixa ainda é muito grande e 
quando for aberta nova etapa do pagamento 
do Auxílio Emergencial a situação voltará 
a se complicar, porque falta pessoal e os 
empregados e empregadas que estão na linha 
de frente nas agências já estão à beira da 
exaustão”, avalia.

Os Sindicatos do Vida Bancária 
realizarão Assembleia Específica 
dos funcionários e funcionárias 

do Banco do Brasil no dia 10 de março, 
por meio virtual/remoto, para deliberar 
sobre a renovação do Acordo de 
Trabalho Emergencial, que irá vigorar 
enquanto durar a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). Para participar da 
Assembleia basta acessar o link https://
bancarios.votabem.com.br/, que estará 
disponibilizado nos sites dos Sindicatos 
das 8h00 às 20h00. Só é preciso informar 
a matrícula funcional, número do CPF e a 
data de nascimento para acessar a página 
de votação.

O presidente do Sindicato de Cornélio 
Procópio, Ivaí Lopes Barroso, afirma que a 

renovação do Acordo foi negociada entre o 
Comando Nacional dos Bancários e o Banco 
do Brasil e assegura, além das regras para 
compensação das horas negativas, o não 
descomissionamento dos funcionários que 
não atingirem metas durante a pandemia. 
“A orientação do Comando Nacional é 
para que este Acordo seja aprovado nas 
Assembleias, garantindo assim direitos 
aos trabalhadores diante desse momento 
de incertezas gerado pela pandemia e pela 
falta de ações do governo federal para 
conter o aumento do número de pessoas 
infectadas no País”, observa Ivaí.

'Na Pressão' auxilia 
na defesa do BB

A ferramenta “Na Pressão”, 
desenvolvida pela CUT, estará 
disponibilizada para funcionários 
do Banco do Brasil, clientes e à 
população em geral na campanha 
em defesa do banco público. 
Basta acessar o endereço https://
napressao.org.br/ e clicar na 
campanha “O Banco do Brasil não 
pode ser de poucos”, escolhendo 
depois para qual deputado você 
quer enviar mensagem pedindo 
apoio em defesa do banco.

GT de Saúde 
analisa dados 
sobre o plano

Integrantes do GT Saúde Caixa se 
reuniram no dia 25 de fevereiro, por 
videoconferência, para analisar dados sobre 
o plano. Representantes dos empregados 
avaliaram a necessidade de solicitar 
informações adicionais do plano. Após 
assinatura do Termo de Confidencialidade, 
os representantes do banco apresentaram 
os dados demográficos e as informações 
financeiras, que são fundamentais para 
basear a projeção de receitas e despesas do 
plano de assistência à saúde dos empregados.

Com base nessas informações, o GT 
vai debater propostas para a construção 
do modelo de custeio e gestão que será 
implementado em janeiro de 2022. Na 
reunião, os representantes dos empregados 
avaliaram a necessidade de dados 
complementares que devem impactar a 
avaliação atuarial, como custo médio por 
sinistro e informações ligadas à gestão do 
plano.
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Enquanto fecha acordo 
na Espanha, banco 
desrespeita brasileiros

Banco apresenta modelo
de atendimento às mulheres
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Aberto canal para atender 
vítimas de violência de gênero

Ao mesmo tempo em que assina um acordo 
na Espanha garantindo aos trabalhadores 
direitos referentes ao teletrabalho, incluindo 
a manutenção dos empregos, no Brasil o 
Santander mantém uma política de desrespeito 
e de ataques à organização dos bancários. 
“Lá, até mesmo canal de negociações com as 
representações dos trabalhadores está aberto 
para diversas situações, enquanto por aqui 
o que se vê é a falta de diálogo, perseguições 
a funcionários que têm estabilidade, como 
dirigentes sindicais e até cipeiros”, salienta 
Leonardo Rentz.

Segundo Leonardo, não dá para entender 
essa postura adotada pela filial do banco 
espanhol no Brasil, que é a principal fonte de 
renda para o grupo, com uma participação de 
30% no lucro global. “O Acordo de Teletrabalho 
já foi assinado com o Itaú e o Bradesco, mas 
a direção do Santander se recusa a negociar 
com o movimento sindical, dando preferência 
para acordos individuais com os funcionários, 
sem a intermediação dos Sindicatos”, critica 
Leonardo, lembrando que esse tipo de 
instrumento acarreta prejuízos aos bancários, 
além de configurar uma atitude antissindical. 

Após cobranças da COE (Comissão 
de Organização dos Empregados), 
o Santander Brasil colocou em 

prática um canal de atendimento às 
bancárias vítimas de violência de gênero. 
Este procedimento está assegurado na 
CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) da 
categoria e garante, além da cobertura do 
convênio médico, assistência psicológica 
à mulher vitimada e seus familiares, 
assessoria jurídica e auxílio financeiro, se 
for o caso.

O banco deverá fazer o 
encaminhamento da vítima junto à 
Delegacia da Mulher, proceder sua 
transferência para outro local de trabalho 
e auxiliar em sua mudança de residência. 
Este atendimento é sigiloso e poderá ser 
feito através do PAPE (Programa de Apoio 
Pessoal Especializado) pelo telefone 0800 
723 44 72, disponível 24 horas.

Este canal destinado às bancárias 
vítimas de violência de gênero é muito 
importante no atual momento em que os 
números de agressões e até de feminicídio 
no Brasil são alarmantes. Esperamos agora 

que o Santander capacite seus gestores 
para que possam prestar o atendimento 
adequado às funcionárias que passarem 
por situações delicadas como essas”, 
comenta Leonardo Rentz, diretor do 
Sindicato de Londrina e coordenador da 
COE Santander da FETEC-PR (Federação 
Estadual dos Trabalhadores nas Empresas 
de Crédito do Paraná). 

Em reunião de negociação permanente, 
realizada no dia 25 de fevereiro, por 
videoconferência, o Bradesco apresentou 
à COE (Comissão Organização dos 
Empregados), seu canal de atendimento 
às mulheres vítimas de violência doméstica 
e aos seus familiares, com acolhimento 
psicológico, social e financeiro. Esta 
explanação foi solicitada pela COE, levando 
em conta a previsão da implantação desse 
canal na CCT (Convenção Coletiva de 
Trabalho), assinada em setembro de 2020, 
com a Fenaban (Federação Nacional dos 
Bancos).

“O canal de atendimento às bancárias 
vítimas de violência doméstica é uma 
conquista do movimento sindical, cabendo 

ao banco providenciar o auxílio necessário. 
É uma forma de fazer com que estas 
mulheres possam superar dificuldades e se 
sintam acolhidas no ambiente do trabalho”, 
avalia Carlos Roberto de Freitas, presidente 
do Sindicato de Arapoti.

Na reunião com o Bradesco, a 
COE também cobrou respostas dos 
representantes do banco sobre o 
fechamento de agências e o Acordo sobre 
o teletrabalho. Sobre o teletrabalho, banco 
esclareceu que o Acordo só passará a valer 
depois da pandemia e que as equipes estão 
em home office ou em situação de rodízio 
por conta as restrições da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), como acertado com 
o movimento sindical.

SINDI
CALI
ZE-SE!
Unidade da categoria 
é a razão das nossas 

conquistas!
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LONDRINA

Eleições para o Sistema Diretivo
do Sindicato têm chapa única

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),  Rosemari Zanin (Apucarana: 3422-5533-seebapucarana@gmail.com),  Carlos Roberto de Freitas 
(Arapoti: 3557-1516-seebarapoti@gmail.com) e Cornélio: 3524-2120-seebcornelio@bancarioscornelio.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:  500 exemplares.

Encerrado no dia 5 de março, o prazo 
de inscrições para as eleições do 
Sistema Diretivo do Sindicato de 

Londrina, apenas a Chapa #O Sindicato 
é d@s Bancári@s apresentou o registro 
de seus candidatos. A Chapa tem o atual 
presidente da entidade, Felipe Pacheco, 
empregado da Caixa Econômica Federal, 
como candidato à reeleição.

A votação este ano será feita pela 
internet nos dias 23, 24 e 25 de março, das 
8h00 às 18h00. Caso não seja alcançado o 
quórum exigido no Estatuto do Sindicato, 
a votação ocorrerá em segundo turno 
entre os dias 29,30 e 31/03.

Segundo Felipe Pacheco, o objetivo da 
Chapa #O Sindicato é d@s Bancári@s 
é dar continuidade aos trabalhos da 
atual gestão, com ênfase na defesa 
dos direitos e empregos da categoria. 
“Nossa atuação nos próximos quatro 
anos será focada nas mudanças que 
estão ocorrendo no setor financeiro por 
conta da pandemia do novo coronavírus 
e das reestruturações. Direitos no 
teletrabalho, respeito à jornada e 
combate à exploração para bancários e 
bancárias que estão na linha de frente 
nas agências serão nossas prioridades”, 
adianta.

Veja no quadro ao lado a relação dos 
candidatos da Chapa.

Chapa 1 - #O Sindicato é dos Bancári@s
Diretoria Executiva
Felipe de Albuquerque Pacheco: Presidente
Danielle Ruza: Secretaria Geral
Ana Cláudia Moreira Ribeiro: Secretaria de Finanças
Valdecir Sebastião Cenali: Secretaria de Administração
Dirceu Quinelato: Secretaria de Imprensa
Eunice Tieko Miyamoto: Secretaria de Saúde
Leonardo Lucas Rentz: Secretaria de Assuntos Jurídicos
Laurito Porto de Lira Filho: Secretaria de Formação
Valdemir Bibiano do Prado: Secretaria de Organização

Diretoria Adjunta
Benedito Dias da Mota
Caroline C. de Souza Faqueti
Daniel Lisandro Alexius
Denis Carlos dos Santos
Débora Patricia N. de Melo
Edvaldo Zanutto
Janete Camilios Cossiolo
Josivam Emanuel Martins dos Santos
Levi Ribeiro
Marcela C. Testa Schauff
Meire Farias Maschio
Nelson Luiz Turetta
Patricia Lopes da Silva
Regina Ferreira de Souza
Renata Cunha P. Cancian
Sidney Dias de Faria
Suzilaine Pimentel Carreira
Tiago Alexandre Graciano da Silva
Vanessa Cristina S. de Almeida
Vicente de Paulo Secco Arrigoni

Conselho Fiscal
Carlos Choji Kotinda
Josué Rodrigues dos Santos
Suzana Aranda Martins

APUCARANA
Chapa ‘Democracia e 
Independência’ registra 
candidatos para 
eleições do Sindicato

A Chapa “Democracia e Independência” é 
a única que efetuou registro para as eleições 
do Sindicato de Apucarana, que ocorrerão nos 
dias 30 e 31 de março, por meio eletrônico. O 
prazo para inscrições de chapas foi encerrado 
no dia 6 de março.

O atual presidente da entidade, Damião 
Rodrigues, funcionário do Banco Itaú, é 
candidato à reeleição. A Chapa “Democracia 
e Independência” tem 32 integrantes e conta 
com cinco bancários e bancárias que atuarão 
pela primeira vez como dirigentes sindicais.

Confira abaixo os integrantes da Chapa 1:

Presidente: Damião Rodrigues
Secretaria Geral: Zoraide Bassaco Sanches 
Secretaria de Finanças: Agnaldo Ferreira Gonçalves
Secretaria de Administração: Rosimary Reder
Secretaria de Imprensa: Rosemari Zanin
Secretaria de Saúde: Liliane Prissão 
Secretaria Ass. Jurídicos: Henrique Segantini da Silva 
Secretaria de Formação: Aparecido Inácio Costa
Secretaria Ass. da Mulher: Eliane Ap. Alves C. Zanelli
Secretaria Ass. Socioeconômicos: Ronaldo V. Ferreira 
Secretaria Ass. Esportivos: Martinho Sanches 
Secretaria de Cultura: Leticia Gomes A. de Moraes
Secretaria de Fiscalização: Rafael Donizete Bassolino 
Secretaria Ass. Intersindicais: Anderson R. de Barros 
Secretaria Inf. e Est. Tec.: Evelin Cristina A. Camiloto

Conselho Fiscal - Efetivos
André Tavares
Braz Donizete Fernandes
Maria de Fátima dos Santos Souza

Conselho Fiscal – Suplentes
Paulo César Mazeto
Rafaela Carolina Pichelli
Viviane Dutra Galindo

Delegados Representantes Bancos Privados
Josiane Alves Coutinho
Paulo Cesar de Oliveira
Valdeci Francisco de Brito

Delegados Representantes Bancos Federais
Hectori Dias de Andrade 
Valter Dias Alvares

Diretoria Suplente
Antonio Pereira da Silva
José Roberto Brasileiro
Hermes Gonçalves
Luiz Antonio Gonzaga de Macedo
Pedro Simão Romeiro de Souza
Valdecir Gonzeli


