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Dados do dia 11/04 apontam o registro de 353.293 vidas de brasileiros 
perdidas pela Covid-19. Entidades lutam pela vacinação de bancários

BRASIL

Mês dedicado 
à prevenção de 
acidentes no 
ambiente de 
trabalho

Abril Verde

De acordo com dados do consórcio de 
veículos de imprensa, divulgados na 
noite de domingo (11/04), o Brasil 

já registrou 353.293 mortes decorrentes 
de Covid-19 desde o início da pandemia. A 
média móvel de mortes por dia estava em 
3.109, indicando uma alta de 17% em relação 
aos óbitos verificados 14 dias atrás.

Estes números demonstram a falta de 
controle do vírus em território brasileiro 
pela demora da imunização das pessoas e de 
investimentos do governo federal para conter 
a contaminação. Com isto, em média, são 
registrados cerca de 70 mil novos casos a cada 
dia, levando ao colapso os internamentos nas 
redes hospitalares.

Para piorar a situação, matéria divulgada 
pelo jornal Folha de S. Paulo,revela que os 

gestores de saúde de mais de mil municípios 
relataram preocupação com o estoque de 
cilindros de oxigênio no Brasil. O total de 
cidades com dificuldades pode ser ainda 
maior, já que apenas uma parte respondeu 
ao questionário. Além disso, estão faltando 
medicamentos necessários para tratar 
pacientes que estão nas UTIs (Unidades de 
Tratamento Intensivo).

Só no Paraná, na noite de domingo (11), 
254 pessoas perderam a vida para a Covid-19. 
Depois de passar alguns dias com queda no 
número de mortes, o Estado voltou a registrar 
alta de óbitos, gerando preocupação nas 
autoridades e na população.

Vacina já!
Na avaliação do presidente do Sindicato 

de Londrina e coordenador da Regional Vida 
Bancária, Felipe Pacheco, este triste cenário 
demonstra a necessidade de priorizar a 
imunização da categoria, levando em conta 
também o aumento de casos positivos de 
Covid-19 nos bancos e a grande concentração 
de pessoas nas agências. “As entidades 
sindicais já enviaram ofícios ao Ministério 
da Saúde, para as autoridades estaduais 
e municipais reivindicando a inclusão 
dos bancários no PNI (Plano Nacional de 
Imunizações) com o objetivo de aumentar a 
proteção da categoria”, relata.

Segundo Felipe, este pedido não pretende 
privilegiar os trabalhadores do setor 
financeiro, mas sim fazer justiça àqueles que 
estão atuando sem parar desde o início da 
pandemia num serviço considerado essencial 
para a sociedade. “Por isso, defendemos 
prioridade para os bancários e vacina já para 
todos”, completa. 



2- VIDA BANCÁRIA

TRT mantém contratação dos aprovados em 2014

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

Saiba MaisSaiba Mais

No PR, a maioria 
dos agricultores 
e empresários 

aproveita
 as linhas de 

crédito do BB

Defesa do BB ganha as ruas 
de Cornélio Procópio

Audiência Pública  
dia 13 na ALEP do 
Paraná debate a 
defesa do BB

Em julgamento realizado no dia 7 de abril, 
a Segunda Turma do Tribunal Regional do 
Trabalho da 10ª Região (Distrito Federal 
e Tocantins) manteve a contratação dos 
empregados aprovados nos concursos da 
Caixa Econômica Federal de 2014 e que 
foram empossados via judicial. A Ação Civil 
Pública do Ministério Público do Trabalho, 
que tem como assistentes processuais a 
Contraf-CUT (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro) e a 
Fenae (Federação Nacional das Associações 
do Pessoal da Caixa), já havia recebido 
decisão favorável no julgamento em 
Primeira Instância.

Além de manter os empregos dos 

O Sindicato de Cornélio 
Procópio divulgou a 
campanha em defesa do 

Banco do Brasil em outdoors e 
bus doors pela cidade, destacando 
a importância do banco para 
a agricultura e outros setores 
produtivos do País. De acordo 
com o presidente do Sindicato 
de Cornélio Procópio, Ivaí Lopes Barroso, o 
objetivo foi chamar a atenção da população 
para o desmonte do BB que está ocorrendo 
nos últimos tempos com o fechamento de 
agências, desligamento de funcionários e 

demais mudanças que fazem parte 
da reestruturação lançada pelo 
governo Jair Bolsonaro.

“No Paraná e mesmo em 
Cornélio Procópio, a maioria 
dos agricultores e empresários 
aproveita as linhas de crédito com 
juros baixos para alavancar seus 
negócios. Este é um serviço que os 

bancos privados não fazem, porque só estão 
preocupados com os lucros, e que é essencial 
para promover o desenvolvimento do País”, 
aponta Ivaí, afirmando que é preciso engajar a 
população nesta campanha.

concursados, este processo também garante 
que, em caso de abertura de novo edital de 
contratações, seja garantida a prioridade dos 
aprovados nos concursos de 2014.

Para o presidente do Sindicato de Arapoti, 
Carlos Roberto de Freitas, está decisão é uma 
importante vitória dos empregados da Caixa, 
pois evita o desligamento dos concursados 
que só foram contratados pelo banco por 
meio de medidas judiciais no momento em 
que as unidades estão sobrecarregadas. “O 
déficit de pessoal na Caixa é de 20 mil postos 
de trabalho. Lutamos por mais contratações 
e a prioridade é para a convocação dos 
aprovados nos concursos de 2014, o que é 
uma questão de justiça”, defende.

GT Saúde Caixa
Representantes dos empregados da 

Caixa no GT Saúde Caixa se reuniram no 
dia 8 de março, com a Icone Consultoria, 
para apresentar dados sobre o plano. A 
empresa vai elaborar um diagnóstico sob 
o ponto de vista dos usuários, com foco 
na manutenção do formato de gestão 
e custeio sustentável para que o Saúde 
Caixa permaneça acessível a todos os 
empregados.

A FETEC-CUT/PR (Federação dos 
Trabalhadores em Empresas de Crédito do 
Paraná) vai participar no dia 13 de abril, 
em Curitiba, de uma Audiência Pública na 
ALEP (Assembleia Legislativa do Paraná) 
para discutir o tema “Defesa do Banco 
do Brasil”. Esta Audiência será iniciada 
às 9h00 e foi solicitada pelo deputado 
estadual Tadeu Veneri (PT). O evento será 
transmitido pela TV Assembleia, pelo 
Facebook da ALEP e pelas páginas das 
redes sociais do deputado Tadeu Veneri.

Este debate integra a campanha em 
defesa do Banco do Brasil, que vem sendo 
realizada em todo o País com atividades 
nas redes sociais, nas ruas, agências e 
discussões com deputados, senadores, 
vereadores e prefeitos para debater a 
importância do banco público para o 
desenvolvimento econômico nacional.

Outdoors em Cornélio Procópio 
divulgaram a campanha em 
defesa do Banco do Brasil
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COE garante antecipação da 
vacina da gripe para funcionários

Senado aprova projeto que combate 
discriminação das mulheres no trabalho

Reunião com o 
banco discute 
demandas de saúde

O Senado aprovou na sessão do dia 30 de 
março o PLC (Projeto de Lei Complementar) 
130/2011, que prevê multas às empresas que 
pagarem salários diferentes para homens e 
mulheres que exerçam atividades idênticas 
na mesma função. O projeto, de autoria do 
senador Paulo Paim (PT-RS), já foi aprovado 
na Câmara dos Deputados e agora segue para 
sanção presidencial.

O texto altera a CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho) para estabelecer que a empresa 
pague uma compensação à funcionária alvo 
da discriminação multa de até cinco vezes o 
valor da diferença salarial. Essa indenização 
deverá ser multiplicada pelo período de 
contratação, até o limite de cinco anos.

Para a diretora do Sindicato de Londrina 
e secretária da Mulher Trabalhadora da CUT 

O B r a d e s c o 
a t e n d e u 
reivindicação 

da COE (Comissão 
de Organização 
dos Empregados) e 
anunciou, durante 
reunião realizada 
no dia 31 de março, 
a antecipação 
do calendário de 
vacinação contra a 
gripe H1N1 para todos os funcionários a partir 
do dia 19/04. O banco também concordou em 
viabilizar, em todo o País, testes da Covid-19 
para os dependentes dos funcionários.

Em Londrina, a testagem da Covid-19, sem 
custos, para os dependentes está sendo feita 

na Clínica LabImagem 
até o dia 14/04. “Basta 
apresentar documento 
com foto, crachá, 
cartão Bradesco 
Saúde ou o holerite 
para fazer o teste”, 
explica Valdecir Cenali, 
diretor do Sindicato e 
representante do Vida 
Bancária na COE.

Segundo Valdecir os 
funcionários que precisarem fazer testagem 
da Covid-19 devem entrar em contato com 
o Viva Bem (0800 701 1212), que funciona 
24 horas durante todos os dias da semana. 
Informações podem ser obtidas pelo e-mail 
corporativo vivabem@bradesco.com.br.

Paraná, Eunice Miyamoto, a aprovação 
deste PLC é um avanço na luta contra a 
discriminação de gênero no Brasil. “Em 
quase todos os setores a mulher tem uma 
remuneração, em média, de 77,7% do que 
ganham os homens. Em muitos casos, elas 
têm uma formação educacional maior, 
mas mesmo assim recebem salários 
mais baixos”, aponta.

Segundo dados do Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos) apesar dos 
avanços conquistados nos últimos anos 
nas negociações com os bancos em busca 
da igualdade, se for mantido o ritmo atual, 
as mulheres bancárias levarão 88 anos para 
que seus rendimentos se equiparem aos dos 
colegas homens.

Assembleia na base de Apucarana aprova Acordo da CCV
Bancários e bancárias do Itaú Unibanco 

na base do Sindicato de Apucarana 
aprovaram, na Assembleia Extraordinária 
Específica, realizada no dia 7 de abril, de 
forma remota, a renovação do Acordo 
Coletivo de Trabalho que regulamenta a 
CCV (Comissão de Conciliação Voluntária).

Este Acordo viabiliza a solução de 
pendências trabalhistas de ex-funcionários 

de forma mais rápida do que a via judicial. “A 
CCV é um canal que permite aos demitidos 
requerer seus direitos sem qualquer 
custo. Basta pedir a conciliação junto ao 
Sindicato e aguardar a proposta do banco. 
Se concordar com o valor apresentado, é só 
receber e tocar a vida pela frente”, destaca 
a diretora do Sindicato de Apucarana, Rose 
Zanin. 

A COE (Comissão de Organização dos 
Empregados) participou de reunião com 
o Santander no dia 5 de abril para discutir 
questões relacionadas à saúde. Os dirigentes 
sindicais levantaram denúncias de atrasos e de 
negativas de emissão da CAT (Comunicação 
de Acidente de Trabalho). Representantes do 
banco afirmaram que o próprio funcionário 
pode solicitar a CAT por meio do Portal RH 
externo ou via App.

Neste caso, é necessário encaminhar 
Atestado Médico, de preferência com 
indicação de médico assistente para a emissão 
da CAT, e também preencher o formulário 
disponível no portal. A COE solicitou ao 
Santander o envio deste formulário para 
estudar possíveis melhorias e também 
reivindicou que seja elaborado informativo 
interno com instruções aos funcionários sobre 
como requerer a CAT.

Foi discutido também o registro de faltas 
em função da demora para apresentar o 
Atestado Médico dos afastados. Segundo o 
banco, qualquer funcionário pode cadastrar o 
Atestado, no App ou no RH Externo, em até 
48 horas. “É importante que os funcionários 
cumpram os prazos. Em caso de dificuldades, 
entre em contato com o gestor ou mesmo com 
o Sindicato”, orienta Leonardo Rentz, diretor 
do Sindicato de Londrina e coordenador da 
COE Santander da Fetec-CUT/PR (Federação 
Estadual dos Trabalhadores nas Empresas de 
Crédito do Paraná). 
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Chapa ‘Democracia e Liberdade‘ 
é eleita com 98,3% dos votos

APUCARANA

REFORMA ADMINISTRATIVA

CUT mobiliza a sociedade em 
defesa dos servidores públicos

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 Ivaí Lopes Barroso (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.

Dia 15 tem Assembleia
de Prestação de Contas
do Sindicato

Integrantes da Chapa 1 – “Democracia e 
Independência” foram eleitos para a gestão 
2021/2025 do Sindicato de Apucarana 

com 98,3% dos votos válidos. A votação 
foi realizada nos dias 30 e 31 de março, por 
meio eletrônico, e teve a participação de 359 
associados e associadas à entidade.

O atual presidente do Sindicato de 
Apucarana, Damião Rodrigues, funcionário 
do Itaú Unibanco, foi reeleito para o cargo e 
afirma que há muito trabalho para a próxima 
gestão. “Nossa prioridade será defender 
a saúde dos bancários e bancárias diante 
da pandemia da Covid-19, fiscalizando o 
cumprimento pelos bancos dos protocolos 
de prevenção, mas também teremos pela 
frente a luta pela manutenção dos empregos 
no setor financeiro e a proteção dos direitos, 
levando em conta os sucessivos ataques 
que o governo federal vem fazendo à Classe 
Trabalhadora”, adianta.

A Chapa “Democracia e Independência” 
tem 32 integrantes e conta em sua formação 

com quatro bancários e bancárias que atuarão 
pela primeira vez como dirigentes sindicais. 
A posse da nova diretoria será feita de forma 
virtual no dia 5 de maio.

Damião Rodrigues foi reeleito 
presidente do Sindicato dos 
Bancários de Apucarana

LONDRINA

A Diretoria do Sindicato de Londrina 
irá realizar no dia 15 de abril, Assembleia 
de Prestação de Contas referente ao 
exercício financeiro de 2020.

A Assembleia ocorrerá a partir 
das19h30 do dia 15/04, pelo endereço 
eletrônico https://meet.jit.si/ executável 
pelos browsers Chrome e Firefox, 
disponível também para celular android 
na Google Play Store (https://play.
google.com/store/apps/details?id=org.
jitsimeet) e na Apple Store (https://
apps.apple.com/br/app/j itsi-meet/
id1165103905).

Para participar é necessário realizar 
inscrição através do e-mail seebld@
sercomtel.com.br até o dia 14/04/2021 às 
17h00, com o título “Inscrição Assembleia 
Prestação de Contas” e informar os 
seguintes dados: nome, RG, CPF, banco 
no qual trabalha e o número do celular 
(WhatsApp).

O link e a senha para participação na 
Assembleia serão enviados aos inscritos 
por e-mail e mensagem de WhatsApp.

Segundo Laurito Porto de Lira Filho, 
secretário de Finanças do Sindicato 
de Londrina, esta Assembleia, mesmo 
sendo virtual, mantém a política de 
transparência na gestão do patrimônio 
da categoria. “Convidamos todos a 
participarem para saber como foram 
aplicados os recursos obtidos pelo 
Sindicato com as mensalidades pagas 
voluntariamente pelos filiados, honrando 
o compromisso assumido pela diretoria 
no início desta gestão”, salienta. 

A CUT, em conjunto com entidades filiadas, 
está realizando a campanha em defesa das 
empresas estatais e do serviço público. Na 
primeira etapa, o destaque foi a importância 
das empresas públicas, como a Petrobras, 
o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal 
e diversas outras que atuam em setores 
essenciais para promover o atendimento à 
população e o desenvolvimento do País.

A segunda fase, iniciada no final de março, 
foca a defesa dos empregos e direitos dos 
servidores públicos. Materiais publicitários 
destacam a frase “Você já imaginou nossa 
vida sem o servidor público?”, acompanhada 
de imagens de profissionais de diversas áreas, 
como os trabalhadores da saúde, que estão 
atuando durante a pandemia de Covid-19, 
professores, e o pessoal do INSS (Instituto 

Nacional do Seguro Social).
Segundo a secretária Geral do Sindicato 

de Londrina, Danielle Ruza, o objetivo desta 
campanha é combater a PEC (Proposta de 
Emenda Constitucional) 31/2020, que é a 
reforma administrativa  proposta pelo governo 
Jair Bolsonaro. “A política de desmonte que 
está em curso no BB e na Caixa também afeta 
os serviços públicos. Não bastasse o corte de 
verbas, o governo tenta denegrir a imagem 
destes trabalhadores, joga a sociedade contra 
eles ao dizer que ganham altos salários e 
são vagabundos, como já disse o ministro 
da Economia, Paulo Guedes”, explica. O 
texto dessa reforma prevê também o fim da 
estabilidade no emprego, redução dos salários 
e mudanças no sistema de contratações, 
podendo acabar com os concursos públicos.


