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Questionário vai levantar as demandas d@s 
bancári@s que estão trabalhando em casa para 
embasar negociações com os bancos

Participe da pesquisa
sobre o home office

ANO 37

Junho Vermelho
Campanha 
para destacar 
a importância 
da doação de 
sangue

Sindicatos de todo o País estão 
realizando, de 18/06 a 2/08, 
a pesquisa elaborada pelo 

Comando Nacional d@s Bancári@s 
sobre o home office da categoria. O 
objetivo deste levantamento é saber 
quais as demandas deste segmento 
que está trabalhando em casa 
durante a pandemia para negociar 
com os bancos melhorias, assim como 
foi feito no ano passado, quando 
foram conquistados importantes 
direitos, tais como ajuda de custo, 
fornecimento de mobiliário e 
equipamentos para quem estava em 
home office.

Como participar

Esta pesquisa está sendo feita 
por meio de um link enviado pelos 
Sindicatos aos bancários e bancárias 
que estão em home office. Se você 
não recebeu o link, entre em contato 
com a entidade da sua base sindical 
e solicite pelo meio que preferir 
(WhatsApp, Telegram, SMS, e-mail e/
ou outros).

As respostas serão analisadas 
pelo Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos) e os resultados 
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serão apresentados durante a 23ª 
Conferência Nacional dos 
Bancários, a ser realizada nos 
dias 3 e 4 de setembro.

“É muito importante a 
participação de todos que 
estejam em home office 
ou já trabalharam neste 
sistema, pois as respostas 
deste questionário irão 
embasar as negociações 
entre o Comando 
Nacional e a Fenaban 
( F e d e r a ç ã o 
Nacional dos 
Bancos). Só assim 
c o n s e g u i r e m o s 
avançar em relação 
às condições 
de trabalho da 
grande parcela 
da categoria que 
está em home 
office”, argumenta 
o presidente 
do Sindicato 
de Londrina e 
c o o r d e n a d o r 
da Regional 
Vida Bancária, 
Felipe Pacheco.
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CEE aponta falhas nos protocolos 
de prevenção da Covid-19

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

Saiba MaisSaiba Mais

Contraf-CUT solicita 
reunião com novo 
presidente da Cassi

A Contraf-CUT (Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro) 
enviou ofício no dia 16 de junho ao novo 
presidente da Cassi (Caixa de Assistência dos 
Funcionários do Banco do Brasil), Clóvis de 
Castro Júnior, solicitando o agendamento 
de reunião para restabelecer a mesa de 
negociação entre as partes. O objetivo é abrir 
um canal de diálogo em torno das posições 
das entidades representativas dos usuários 
em relação aos planos de assistência à saúde, 
destacar  a necessidade de manter os serviços 
prestados e buscar melhorias.

Castro Júnior é funcionário aposentado 
do BB, foi indicado pelo governo federal 
e tomou posse no último dia 15. Ele atuou 
como assessor, Gerente de Divisão, Gerente 
Executivo e Superintendente Estadual, 
época em que também representou o 
BB na Comissão de Gestão da Satisfação 
dos Clientes junto à Febraban (Federação 
Brasileira dos Bancos).

A reunião do GT Saúde Caixa, realizada 
no dia 17 de junho, foi marcada pelo impasse 
nas projeções de despesas do plano de 
saúde dos empregados da Caixa Econômica 
Federal. Os representantes dos empregados 
criticaram a ausência de informações sobre 
metodologia utilizada em relatório atuarial 
do banco para projetar despesas.

Os valores apresentados pela Caixa 
são muito superiores aos apontados 
pela consultoria contratada pelos 
representantes dos empregados no GT. 
Para superar o impasse, foi sugerido 
elaborar modelos de custeio baseados 
em ambas projeções e cobrada da Caixa a 
apresentação dos dados solicitados pela 
consultoria. Nova reunião foi agendada 
para o dia 22/06.

Empregados contestam
projeções de despesas 
para o Plano de Saúde

Integrantes da CEE (Comissão Executiva 
dos Empregados) se reuniram com 
representantes da Caixa Econômica 

Federal no dia 16 de junho para discutir a 
atualização dos protocolos de prevenção da 
Covid-19. Antes, no dia 14, a direção do banco 
anunciou alguns reforços, como a testagem 
em massa dos empregados; a ampliação 
de orientações internas de prevenção 
ao contágio e ações de higienização das 
unidades; acompanhamento emocional 
e psicológico dos trabalhadores e a 
manutenção do home office até o dia 30 de 
setembro.

Essas ações contemplam demandas 
apresentadas por integrantes da CEE, que, 
apesar disso, apontaram falhas na aplicação 
dos protocolos e cobraram outras medidas 
além daquelas anunciadas pela Caixa. 
Uma delas é o fechamento das agências 
para sanitização, o que não tem sido feito 
conforme previsto, segundo denúncias 
encaminhadas aos Sindicatos. A CEE também 
cobrou respostas sobre a convocação de 
empregados que tomaram a vacina contra 
a Covid-19 e de pertencentes a grupos de 
risco para o retorno ao trabalho presencial. 
A Caixa informou que nenhum gestor está 
autorizado a fazer esta convocação e não há 
qualquer determinação da empresa nesse 
sentido.

“Os empregados devem denunciar aos 
Sindicatos qualquer tipo de irregularidade 
em relação aos protocolos. Só assim 
conseguiremos cobrar da Caixa medidas 

Fazer prova de vida 
do INSS nas casas e 
hospitais não é atribuição 
dos funcionários do BB

Não bastasse a intenção de usar a 
realização da prova de vida dos beneficiários 
do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) 
para aumentar a venda de produtos e serviços, 
a direção do Banco do Brasil conseguiu 
se superar ao obrigar funcionários a se 
deslocarem para as casas e até hospitais, caso 
os aposentados não possam comparecer às 
agências. É isso o que está previsto no ponto 
12.9 da Instrução Normativa, que foi alterado 
para tentar enquadrar essa atividade como 
uma atribuição dos funcionários.

"Para completar a lambança, a diretoria 
mandou os superintendentes gravarem 
áudios orientando gestores a convencer os 
funcionários a irem até as casas e hospitais atrás 
dos beneficiários do INSS", critica o presidente 
do Sindicato de Cornélio Procópio, Ivaí Lopes 
Barroso. Para Ivaí essa medida busca remediar 
os problemas gerados pelo sucateamento do 
INSS, a que tem a responsabilidade de realizar 
a prova de vida. "Os funcionários do BB já 
estão sobrecarregados de serviços, não são 
capacitados para isso e também correm risco 
de serem contaminados ao se ausentarem dos 
seus locais de trabalho", aponta.

eficazes de prevenção e preservar vidas e 
uma fiscalização rigorosa sobre a conduta 
dos gestores”, orienta Carlos Roberto de 
Freitas, presidente do Sindicato de Arapoti.
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Procon notifica bancos pela 
demora no atendimento

Trabalhadores têm 
reajuste de 8,9% nos 
salários de junho

A mobilização da Campanha 2020 dos 
financiários garantiu na CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho), com validade de 
dois anos, o reajuste de 8,9% na folha de 
pagamento deste mês de junho/2021. 
Este índice contempla a inflação medida 
pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor) acumulada nos últimos 12 
meses e será aplicado nos salários e demais 
cláusulas econômicas, incluindo auxílios e a 
PLR (Participação dos Lucros ou Resultados).

A categoria tem data base em 1º de junho 
e a CCT assegura os direitos negociados com 
as financeiras até 31 de maio de 2022.

A atuação da Comissão de Organização 
dos Financiários, coordenada pela 
Contraf-CUT (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro) também 
conseguiu na Campanha 2020 incluir outras 
importantes cláusulas na CCT, como medidas 
de prevenção da violência contra a mulher e 
canal de apoio às vítimas.

FINANCEIRAS

A demora para prestar atendimento 
aos clientes e usuários levou o Procon 
(Departamento Estadual de Proteção e 
Defesa do Consumidor) a notificar bancos em 
Londrina no dia 8 de junho para que cumpram 
a Lei 9.742/2005, que determina o tempo 
máximo de espera nas filas. A Lei estabelece 
que o atendimento dos clientes deve ser feito 
em até 15 minutos nos dias normais e em até 
30 minutos na véspera ou após feriados.

Segundo o diretor-executivo do Procon, 
se os bancos não regularizarem o problema 
podem ser aplicadas cinco multas e a 
continuar com a infração podem ter o Alvará 
suspenso, mas como as multas estão com 
valores defasados eles conseguem reverter 
essa situação. Por isso, o órgão enviou à 
Câmara de Vereadores de Londrina proposta 
de projeto de lei para que os valores sejam 
majorados.

Na avaliação da diretora do Sindicato 
de Londrina, Danielle Ruza, a demora no 

atendimento decorre não só da grande 
procura de clientes e usuários, mas também 
do excesso de demissões feitas pelos bancos 
nos últimos meses. “Com a pandemia, muitos 
bancários e bancárias estão trabalhando em 
casa, mas mesmo assim os bancos apostaram 
na redução de pessoal para reduzir custos, 
tentando empurrar os clientes para os canais 
digitais. Só que nem todos conseguem 
ou têm condições de fazer operações via 
celular”, afirma.

Danielle lembra que só o Bradesco fechou 
mais de 8,5 mil postos de trabalho bancário 
no ano passado, o Banco do Brasil outras 5 
mil e o Santander cerca de 2,4 mil. Ao mesmo 
tempo, segundo ela, o número de clientes 
vem crescendo e os poucos funcionários 
que estão na linha de frente não conseguem 
dar conta dessa enorme demanda. “Esse 
problema só se resolve com contratações”, 
defende a secretária geral do Sindicato de 
Londrina.

#NALUTACOMVOCE

PL que prioriza vacinação da 
categoria será votado no Senado

Em função 
das medidas de 
distanciamento 
social e levando 
em conta o 
f e c h a m e n t o 
dos bancos no 
início da tarde, 
a Secretaria 
do Sindicato de Londrina terá o horário 
de atendimento alterado a partir de 
segunda-feira (21/06).

O expediente, de segunda a sexta-
feira, será iniciado às 8h, das 13h às 
14h haverá intervalo para almoço e o 
atendimento será encerrado às 17h.

Contatos com o Sindicato podem 
ser feitos por meio do telefone (43) 
3372-8787 e pelo e-mail seebld@
sercomtel.com.br. Você também pode 
enviar mensagem para o WhatsApp do 
Sindicato: (43) 99604-0139.

Sindicato de 
Londrina atende 
em novo horário

Cedendo às pressões feitas pela 
Contraf-CUT (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do 

Ramo Financeiro), do Comando Nacional 
dos Bancários, Federações e Sindicatos, a 
Câmara dos Deputados aprovou, na sessão 
do dia 17 de junho, o PL (Projeto de Lei) 
1011/2020, que prevê a inclusão da categoria 
bancária, entre outras consideradas 
essenciais para a sociedade, no PNI (Plano 
Nacional de Imunização) para a vacinação 
contra a Covid-19.

Agora, as entidades sindicais estão 
fazendo contatos com os senadores para que 
também aprovem a matéria, priorizando a 
proteção da categoria com a imunização. 
Após passar pelo Senado, o PL 1011/2021 
deverá ser sancionado pelo presidente Jair 
Bolsonaro.

O diretor do Sindicato de Londrina, Laurito 
Porto de Lira Filho, afirma que foram feitas 
diversas gestões junto às autoridades locais 
e estaduais para que os bancários fossem 
incluídos na lista de serviços essenciais, 
mas a alegação deles era de que as vacinas 
recebidas deveriam contemplar grupos 
definidos no PNI, não sendo permitida a 
inclusão de novas categorias. “Esperamos 

que este Projeto de Lei seja aprovado o quanto 
antes para que todos os bancários possam ser 
imunizados, levando em conta os riscos que 
correm no dia a dia de serem contaminados 
enquanto trabalham no atendimento à 
população”, salienta Laurito.   
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Sindicato de Londrina vende
VW SpaceFox 2015

EXPEDIENTE VIDA BANCÁRIA 
Distribuição gratuita. Permitida a reprodução; favor citar a fonte. Contato: Av. Rio de Janeiro, 854 - Londrina - PR. CEP: 86010-150. Fone: (43) 3372-8787. Diretores responsáveis: 

Dirceu Quinelato (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: Dirceu Quinelato e Josué Rodrigues . Edição digital.

#FORA BOLSONARO

PARANÁ

População volta às ruas por vacina 
para todos e comida no prato

PL aprovado na 
Alep coloca em risco 
segurança nos bancos

A Alep (Assembleia Legislativa do 
Paraná) aprovou na sessão do dia 14 de 
junho, o PL (Projeto de Lei) 151/2021, que 
retira a obrigatoriedade de os bancos 
instalarem portas com detector de metais 
nas agências localizadas no Estado. O 
texto do PL estabelece a desobrigação do 
dispositivo de segurança em três condições: 
quando houver sistema ou plano de 
segurança aprovados nos termos da Lei 
Federal 7.102 de 1983; nas agências e postos 
de atendimento bancário em que não há 
guarda e circulação de numerário; e nas 
agências e postos de atendimento bancário 
em que não há atendimento presencial.

A Fetec-CUT (Federação dos 
Trabalhadores em Empresas de Crédito do 
Paraná) criticou a aprovação do PL 151 e 
avalia que o Estado vai se tornar alvo dos 
assaltantes de banco com a retirada das 
portas com detector de metais. Pensando 
nisso, a entidade protocolou ofício no dia 
17 de junho junto ao governador Ratinho Jr. 
(PSD), solicitando veto a e esse Projeto.

 “Essa matéria é um retrocesso em 
relação à segurança bancária e só interessa 
aos bancos, porque vai reduzir custos 
operacionais. Conseguimos reduzir de forma 
significativa o número de assaltos a banco 
nas últimas duas décadas graças às pressões 
e às leis municipais que estabeleceram a 
obrigatoriedade de instalação das portas 
com detector de metais nos bancos”, 
ressalta Damião Rodrigues, presidente do 
Sindicato de Apucarana.

O Sindicato de Londrina está vendendo um automóvel VW 
SpaceFox CL, ano 2015 Flex, com 108.900 Km, pelo valor de R$ 
46.389,00 de acordo com a Tabela Fipe. A venda faz parte de uma 
estratégia de redução de custos operacionais e leva em conta o 
pouco uso do veículo devido às medidas de distanciamento impostas 
pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Interessados podem entrar em contato com o secretário de 
Administração do Sindicato de Londrina, Valdecir Cenali, pelos 
telefones (43) 3372-8787 ou (43) 99993-3969.

As manifestações pelo “Fora 
Bolsonaro” voltaram a levar 
milhares de brasileiros e 

brasileiras às ruas das capitais e de 
diversas cidades no dia 19 de junho, dia 
em que o País atingiu a triste marca de 
500 mil mortes decorrentes da Covid-
19. Os protestos também ocorreram nas 
redes sociais para cobrar vacina pra todos, 
Auxílio Emergencial de R$ 600, o fim da 
miséria e do desemprego.

Em Londrina, o ato “Fora “Bolsonaro” 
organizado por entidades do movimento 
social e popular foi realizado em frente 

ao Cine Teatro Ouro Verde, com a 
participação de cerca de 800 pessoas, entre 
estudantes, populares e trabalhadores de 
diversas categorias. Foram dados relatos 
sobre a situação dos hospitais, destacada 
a importância do uso da máscara, do 
distanciamento social e higiene das mãos 
para conter a pandemia.

No final os manifestantes saíram em 
passeata pelo Calçadão entoando o “Fora 
Bolsonaro Genocida” e outras frases 
defendendo o impeachment do presidente 
da República, vacina no braço e comida no 
prato.

Centenas de pessoas participaram 
do Ato "Fora Bolsonaro" em 
Londrina no dia 19/06


