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Em busca de lucros cada vez mais exorbitantes no 
Brasil, filial do banco espanhol no País demite centenas 
de trabalhadores e impõe metas cada vez mais altas

Mês destinado 
ao combate das 
hepatites virais

Julho Amarelo

#SantanderRespeiteOBrasil

Em meio à pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), na qual todos estão 
preocupados em se proteger e milhares 

de famílias ainda choram por seus mortos, 
a direção do Santander Brasil desrespeita 
compromissos e impõe um verdadeiro clima 
de terror entre os funcionários. Sob o comando 
do presidente Sérgio Rial, a filial do banco 
espanhol já mandou para o olho da rua mais 
de 500 bancários e bancárias e está exigindo 
metas absurdas de vendas de produtos, no 
momento em que as pessoas estão cortando 
despesas para se manter diante dessa crise sem 
precedentes.

Segundo reportagem publicada na edição 
de 6/07 do jornal Folha Online, o Santander 
Brasil é o único entre os maiores bancos do País 
a romper o compromisso de não demitir e não 
impor metas de vendas durante a pandemia. 
A justificativa apresentada pelo banco para 
os cortes é de que eles ocorrem quando a 
produtividade não é alcançada e que isso é um 
ajuste natural na estratégia de competitividade 
no mercado estabelecida na campanha "Motor 
de Vendas".

“Trocando em miúdos, o Santander 
Brasil quer dizer que pretende alavancar 
seus resultados enquanto os demais bancos 
estão agindo com cautela e cumprindo os 
compromissos firmados junto ao movimento 
sindical, de manutenção do emprego da 
categoria durante a pandemia e de não cobrar 
metas impróprias para o atual momento. 
Além do desrespeito aos bancários, o banco 
está sendo desleal com os concorrentes”, 
avalia Leonardo Rentz, diretor do Sindicato 
de Londrina e representante do Vida Bancária 
na COE (Comissão de Organização dos 

Empregados) do Santander.

Campanha internacional
De acordo com Leonardo, a 

direção  do Santander apresentou um 
pequeno avanço na negociação com a COE 
no dia 10 de julho em relação ao Banco 
de Horas, mas se mostrou irredutível a 
respeito da cobrança de metas e das 
demissões.

Essa má conduta da filial brasileira 
do grupo espanhol motivou uma campanha 
internacional lançada pela UNI Global Union. 
“O objetivo é denunciar o Santander 
Brasil nas redes sociais e nos meios 
de comunicação, mostrando a 
forma como o banco trata 
seus funcionários no 
País”, finaliza.



2 - VIDA BANCÁRIA

Vote Chapa 1 em defesa 
da Previ e do seu futuro

Conecef define pauta
de reivindicações da 
campanha específica

31º Congresso dos Funcionários do BB
aprova estratégias para a Campanha 2020

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

Saiba MaisSaiba Mais

As eleições da Previ (fundo de 
previdência complementar dos 
funcionários e funcionárias do Banco 

do Brasil) estão sendo realizadas 
de 13 a 27 de julho, para escolher 
dois membros do Conselho 
Deliberativo, um do Conselho 
Fiscal, o Diretor de Seguridade, e 
membros do Conselho Consultivo 
do Plano 1 e do Conselho 
Consultivo do Plano Previ Futuro.

A votação ocorrerá por meio do 
site da Previ, do App no celular, 
dos terminais de autoatendimento do BB e 
pelo SisBB para os funcionários da ativa.

 As Diretorias dos Sindicatos do Vida 
Bancária, assim como da Contraf-CUT e da 
maioria das entidades de representação dos 
funcionários do BB apoiam os candidatos 
da Chapa 1 – Previ para o Associado, por 
terem experiência de luta e, principalmente, 
compromisso com interesses dos 
participantes do fundo de pensão.

“Diante do atual cenário vivido pelo País, 
precisamos de pessoas comprometidas com 
a defesa do Banco do Brasil e dos direitos dos 

associados da Previ, sabendo 
que não podemos deixar nas 
mãos desse governo e de 
seus representantes o nosso 
futuro e de nossas famílias”, 
ressalta Laurito Porto de Lira 
Filho, diretor do Sindicato de 
Londrina.

Segundo Laurito, o 
patrimônio da Previ está na 

mira de agentes do mercado e corre um risco 
enorme se não for gerido com competência 
e autonomia em relação ao governo federal. 
“Nem em sonho podemos pensar em perder 
nossa participação na gestão dos recursos 
da Previ. Precisamos eleger os candidatos 
da Chapa 1 para garantir melhorias nos 
benefícios, assegurar a solidez dos Planos 
e o auxílio aos associados para que tenham 
aposentadoria tranquila”, argumenta.

“Nem em sonho 
podemos pensar 
em perder nossa 

participação na gestão 
da Previ”

Com a participação virtual de 212 
delegados e delegadas, foi realizado de 10 
a 12 de julho, o  31º CNFBB (Congresso 
Nacional dos Funcionários do Banco do 
Brasil), definindo a pauta de reivindicações 
específicas e as estratégias a serem adotadas 
nas negociações da Campanha 2020 da 
categoria bancária. Os debates foram abertos 
com avaliações sobre a importância dos 
bancos públicos para o País, com destaque 
para a atuação do BB na concessão de crédito 

para agricultores, micro, pequenas e médias 
empresas.

 Na discussão sobre a pauta de 
reivindicações deste ano foi reafirmada 
a defesa dos direitos, da remuneração e a 
necessidade de se negociar com o banco o 
sistema de teletrabalho. 

Os 265 delegadas e delegados que 
participaram do 36º Conecef (Congresso 
Nacional dos Empregados da Caixa Econômica 
Federal), realizado por videoconferência, nos 
dias 10 e 11 de julho, aprovaram as estratégias de 
luta e a pauta de reivindicações específicas para 
a Campanha Nacional 2020. Resistência contra 
os ataques e luta em defesa dos bancos públicos, 
bem como, dos direitos dos empregados da 
Caixa foram apontados como fundamentais para 
combater a política de desmonte e privatização 
planejada pelo governo federal.

A pauta de reivindicações foi aprovada com 
base em três eixos: Defesa da Vida; Saúde; 
e Direitos. “O atual cenário demonstra que a 
mobilização dos empregados e empregadas na 
Campanha Unificada deste ano é essencial para 
defender a Caixa, seu papel perante a sociedade, 
a saúde, direitos e a vida, bem maior nestes 
tempos de pandemia”, ressalta o presidente do 
Sindicato de Londrina, Felipe Pacheco.

Principais reivindicações:
Defesa da Vida
- Democracia;
- Empresas Públicas;
- Bancos Públicos;
- Defesa da Caixa 
100% Pública
Saúde
- Manutenção 
e ampliação do 
protocolo contra a 
Covid-19;
- Saúde e Condições de Trabalho;
- Saúde Caixa para todos;
- Funcef
Direitos
- Manutenção dos direitos no CCT e ACT;
- Contratações
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Bancári@s do Paraná aprovam 
propostas para a Campanha 2020 

COE discute com 
banco mudanças na 
função dos caixas

22ª CONFERÊNCIA ESTADUAL

Integrantes da COE (Comissão de 
Organização dos Empregados) do Itaú se 
reuniram com representantes da direção 
do banco, por videoconferência, no dia 7 
de julho para discutir a transformação de 
alguns caixas em agentes de negócios, 
mudança que já está sendo testada em São 
Paulo. Os dirigentes sindicais reivindicaram 
que todos os caixas que ainda não possuem 
CPA-10 tenham oportunidade de buscar 
a Certificação sem interferência e com os 
custos reembolsados pelo banco.

A COE também cobrou respostas sobre 
como ficará a avaliação do Programa AGIR 
e do Trilhas de Carreira para os funcionários 
que mudarem de função.

Home office
Durante a reunião, o Itaú informou que 

todos os bancários e bancárias que estão 
em home office permanecerão nesta 
modalidade até o dia 2 de setembro. O 
banco também disse que não fechará mais 
nenhuma agência e garantiu que está 
cumprindo a cláusula 29ª da CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho da categoria, que diz 
respeito à remuneração daqueles que estão 
afastados por motivo de saúde.  

Após ter acenado com a renovação da 
CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) 
dos financiários por dois anos, a Fenacrefi 
(Federação Interestadual das Instituições 
de Crédito, Financiamento e Investimento) 
enviou um e-mail à Comissão de 
Organização da categoria no último dia 7 
de julho anunciando o cancelamento da 
reunião que estava agendada para o dia 10. 
Na mensagem, a entidade patronal também 
comunicou a suspensão temporária das 
negociações em torno das reivindicações da 
Campanha Nacional 2020 dos financiários.

A categoria tem data base em 1º de junho 
e a pauta de reivindicações foi entregue à 
Fenacrefi no dia 10 de junho.

Banco amplia rede de testes da Covid-19
O Bradesco comunicou a COE (Comissão 

de Organização dos Empregados) no dia 6 
de julho a ampliação do número de cidades 
onde os funcionários e funcionárias poderão 
faz testes de Covid-19 nos locais de trabalho. 
Nos casos de municípios com mais de 
uma agência e com poucos funcionários, a 
testagem será centralizada numa agência só. 
“A testagem é uma reivindicação que vem 

A 22ª Conferência Estadual dos 
Bancários, realizada no dia 4 de 
julho, por videoconferência, aprovou 

as propostas da categoria no Paraná para 
a Campanha Nacional 2020. O evento 
teve a participação de aproximadamente 
140 pessoas, entre convidados, delegados 
e delegadas representando as 10 bases 
sindicais da FETEC-CUT/PR (Federação dos 
Trabalhadores em Empresas de Crédito do 
Paraná).

Após a abertura da Conferência teve 
análises de conjuntura política e econômica 
feitas pelo coordenador técnico nacional 
do Dieese (Departamento Intersindical de 
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos) 
Fausto Augusto Junior e pelo coordenador 
nacional do MST (Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra), Roberto 
Baggio. Durante o evento foi eleita a 
delegação que representará as bases da 
FETEC-CUT/PR na 22ª Conferência Nacional 
dos Bancários, que será realizada nos dias 17 
e 18/07, também por videoconferência.

Propostas aprovadas
Com a aprovação de 99% dos delegados 

e delegadas, a 22ª Conferência Estadual 
dos Bancários vai defender na Campanha 
deste ano uma reposição salarial com base 
na inflação acumulada desde a última data 
base (setembro/2019) acrescida de mais 
5% de aumento real; PLR de três salários 
mais R$ 9.360,75, corrigido pelo índice que 
será acordado; defesa dos bancos públicos; 
e negociação com os bancos sobre o 
teletrabalho assim que terminar a pandemia 
com vistas a assegurar direitos da categoria.

“Esta foi a primeira Conferência no 
Paraná e no Brasil de forma virtual, em que 
a categoria avaliou o cenário econômico, 
político e de saúde pública. Embora a gente 
sinta a falta de fazer um congresso presencial, 
por conta de uma maior interação com os 
participantes, fazer este evento pela internet 
foi interessante por questões logísticas. 
Avalio como positiva esta experiência”, 
comentou Deonísio Venceslau Schmidt, 
presidente da FETEC-CUT/PR.

FINANCIÁRIOS

Empresas suspendem 
as negociações da 
Campanha deste ano

sendo feita desde o início das negociações 
com os bancos sobre medidas de contenção 
da pandemia do novo coronavírus”, afirma 
Valdecir Cenali, diretor do Sindicato de 
Londrina e representante do Vida Bancária na 
COE Bradesco.

Segundo Valdecir, o banco ainda não 
informou quando os testes serão liberados, 
gerando expectativas junto aos bancários.
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EXPEDIENTE VIDA BANCÁRIA 

Em caso de Covid-19, peça a emissão de CAT ao banco

Veto de Bolsonaro acaba com 
a ultratividade dos direitos

De 21 a 24/07 tem 
eleições do Sindicato 
de Arapoti

Bancários e bancárias filiados ao 
Sindicato de Arapoti elegerão, do dia 21 ao 
dia 24 de julho os integrantes do Sistema 
Diretivo da entidade para o quadriênio 
2020/2024. Devido à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), a votação será feita 
por meio de um software disponibilizado 
no site do Sindicato de Arapoti durante a 
eleição.

A Chapa 1 – Sempre na Luta é a única 
inscrita neste processo e tem à frente o atual 
presidente do Sindicato, Carlos Roberto 
de Freitas, funcionário do Bradesco, que 
concorre à reeleição. Segundo Carlos, a 
Chapa 1 priorizará a luta em defesa dos 
direitos, do emprego na categoria e dos 
bancos públicos. “Nos últimos tempos os 
bancários, assim como o conjunto da Classe 
Trabalhadora, estão sofrendo inúmeros 
ataques do governo federal e do Congresso 
Nacional, com mudanças na legislação 
trabalhista para retirar direitos, precarizar 
as relações de trabalho e enfraquecer a 
organização sindical. Para barrar isso, 
precisamos estar sempre na luta, contando 
com o voto e apoio dos bancários e bancárias 
de Arapoti e Região”, ressalta Carlos.

ESPAÇO PARA A SAÚDE

MP 936

ARAPOTI

O STF (Supremo Tribunal Federal) já 
reconheceu que a contaminação pelo novo 
coronavírus (Covid-19) se caracteriza como 
acidente de trabalho. Neste caso, todos os 
bancários e bancárias que forem contagiados 
devem pedir ao banco a emissão da CAT 
(Comunicação de Acidente de Trabalho).

Este entendimento leva em conta o alto 
grau de risco que a categoria tem em seu 

local de trabalho, estabelecendo por isso o nexo 
causal entre a doença e a sua atividade fora de 
casa. O contágio também pode ser do trajeto, no 
deslocamento do funcionário até o banco.

Se o banco negar, procure o Sindicato! 

A secretária de Saúde do Sindicato de 
Londrina, Eunice Miyamoto, orienta a 
categoria a procurar a entidade caso o gestor 

se recuse a emitir a CAT. “Este é um direito 
fundamental para garantir o afastamento 
e benefícios previdenciários, bem como a 
pensão aos familiares de 100% do salário em 
caso de morte”, salienta Eunice, lembrando 
que em casos de dúvidas os bancários e 
bancárias devem procurar seu Sindicato 
para saber quais os procedimentos devem 
ser adotados diante dessa situação.

Num verdadeiro ataque à Classe 
Trabalhadora, o presidente Jair 
Bolsonaro sancionou na semana 

passada, com vetos, o texto da MP (Medida 
Provisória) 936, que se tornou a Lei 14.020, 
publicada na edição do dia 7/07 do Diário 
Oficial da União. Esta Lei cria o Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego 
e da Renda, ela permite acordos de redução 
proporcional dos salários e da jornada de 
trabalho de 25%, 50% ou 70%, além de 
suspensão dos contratos, durante o período 
de calamidade pública decretada pelo governo 
em razão da pandemia do novo coronavírus.

Por pressão das Centrais Sindicais, 
parlamentares da oposição inseriram um 
trecho na matéria para que “as cláusulas das 
convenções coletivas ou dos acordos coletivos 
de trabalho vencidos ou vincendos, salvo as 
que dispuserem sobre reajuste salarial e sua 
repercussão nas demais cláusulas de natureza 
econômica, permanecerão integrando os 
contratos individuais de trabalho, no limite 
temporal do estado de calamidade pública, 
e somente poderão ser modificadas ou 
suprimidas mediante negociação coletiva.”

Esse é o princípio da ultratividade das 
normas coletivas, que foi derrubado pela 
reforma trabalhista durante o governo Michel 
Temer (MDB) e que garantia a manutenção 
dos direitos dos trabalhadores até que 
fosse fechada nova convenção ou acordo 
coletivo. “Vamos pressionar novamente os 
deputados e senadores a derrubarem esse 
veto do Bolsonaro, porque isso só interessa 

aos empresários. Sem a ultratividade não só 
os bancários, mas todas as categorias podem 
perder conquistas fundamentais em caso 
de impasse nas negociações da data base”, 
ressalta Rose Zanin, presidenta interina do 
Sindicato de Apucarana. 

Bolsonaro também vetou a desoneração 
da folha de pagamento de empresas de 17 
setores de atividade  e o trecho da MP 936 que 
permitia, durante a pandemia, a empregados 
sem direito ao Seguro-desemprego e 
dispensados sem justa causa o recebimento 
do Auxílio Emergencial.
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