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Campanha denuncia o genocídio da população 
negra no Brasil e busca o fi m da discriminação
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RESISTÊNCIA

A 9ª edição do Julho das Pretas vai mobilizar a sociedade pelas 
redes sociais para denunciar o genocídio da população 
negra no País, problema intensificado com a pandemia de 

Covid-19 e a falta de ações concretas do governo Bolsonaro para 
atenuar a crise. O tema da campanha deste ano é “Para o Brasil 
Genocida, Mulheres Negras apontam a solução”.

Esta data foi instituída em 1992, durante o 1º Encontro de 
Mulheres Afro-latinoamericanas e Caribenhas, promovido 
pela ONU (Organização das Nações Unidas) na República 
Dominicana. No Brasil, o dia 25 de julho é o Dia Nacional de 
Teresa de Benguela e da Mulher Negra, numa referência à líder 
quilombola, que comandou a luta do quilombo de Quariterê, no 
século 18.

Para a secretária da Mulher Trabalhadora da CUT Paraná e 
secretária de Saúde do Sindicato de Londrina, Eunice Miyamoto, 
a campanha Julho das Pretas é uma forma de intensificar a luta 
e os debates acerca da desigualdade de gênero e raça, bem como 
denunciar os altos índices de violência contra a mulher no País. 
“Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam  que a cada 
três vítimas de feminicídio no Brasil, duas são negras. Isto significa 
que o risco de uma mulher negra morrer é 64% maior do que o de 
uma mulher branca”, aponta.

Soma-se a isto, segundo Eunice, a discriminação no mercado 
de trabalho, onde a mulher negra encontra muita dificuldade para 
ser contratada e quando consegue é para funções em que se exige 
menos qualificação, como serviços gerais, por exemplo. “Nos 
bancos não é diferente. O movimento sindical há anos 
reivindica políticas de inclusão de negros, PCDs, LGBTQIA+, 
mas poucos foram os avanços conseguidos em relação a este 
tema. De acordo com o último Censo da Diversidade, realizado 
em 2014, apenas 24,9% dos trabalhadores e trabalhadoras do 
ramo financeiro são negros”, relata.

Leia mais sobre a campanha Julho das Pretas no endereço www.
vidabancaria.com.br

Mês destinado 
ao combate das 
hepatites virais

Julho Amarelo

Julho é o mês dedicado
às lutas das  mulheres pretas
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Banco desiste de 
ampliar o horário
de atendimento 

APUCARANA

Abertas inscrições para 
representantes de base 
e delegados sindicais 
do BB e da Caixa

Aplicação da CGPAR 23 coloca em risco Plano de Saúde

Campanha denuncia a exploração dos funcionários

O presidente do Banco do Brasil, 
Fausto Ribeiro, chegou até a gravar vídeo 
comemorando a adesão à campanha Sinal 
Vermelho, encabeçada pelo CNJ (Conselho 
Nacional de Justiça) e pela AMB (Associação 
dos Magistrados Brasileiros), como forma 
de auxiliar mulheres vítimas de violência 
doméstica. O único problema dele é não ter se 
lembrado que há mais de um ano as funcionárias 
do BB conquistaram a implantação de um canal 
de apoio neste sentido, inclusive previsto no 
Acordo Aditivo e na CCT (Convenção Coletiva de 
Trabalho), mas que até agora não foi colocado 
em prática.

“Como funcionário de carreira do banco, o 
Fausto deveria ter se lembrado disso quando 
assumiu o cargo ou mesmo quando assinou a 
adesão à campanha do CNJ”, observa Laurito 
Porto de Lira Filho, diretor do Sindicato de 
Londrina.

Após ter anunciado que iria estender o 
horário de expediente de suas agências até 
às 16h, o Santander voltou atrás e decidiu 
manter o atendimento ao público até às 
14h. A mudança, segundo o RH do banco, 
visava melhorar o fluxo, devido ao aumento 
da demanda pelo atendimento presencial 
nas agências, gerando aglomeração de 
pessoas.

“Felizmente, a COE (Comissão de 
Organização dos Empregados) intercedeu 
junto ao banco e foi mantido o horário 
atual. Se existe muita demanda, isso é 
resultado da falta de pessoal e para resolver 
o problema basta contratar”, sugere 
Leonardo Rentz, diretor do Sindicato de 
Londrina e representante da Fetec-CUT/
PR (Federação dos Trabalhadores nas 
Empresas de Crédito do Paraná) da COE 
Santander.

De acordo com Leonardo, o anúncio 
de ampliação do expediente causou 
insatisfação nos funcionários e funcionárias, 
que estão sofrendo os impactos da 
pandemia e sobrecarregados de trabalho.

Adesão à campanha do CNJ não 
resolve problemas das funcionárias #QueVergonhaItaú: este é o tema da 

campanha lançada no dia 25 de junho pela 
Contraf-CUT (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro) e os 
Sindicatos filiados para pressionar o banco a 
rever as práticas atuais baseadas em metas 
cada vez mais altas, assédio moral e inúmeras 
demissões. Um dos alvos é o Programa Gera, 
que veio para substituir o famigerado Agir 
dentro do novo processo de reestruturação 
que veio para aumentar a sobrecarga de 
serviços sobre os funcionários.

“Ninguém aguenta mais tanta meta a 
ser alcançada e as ameaças constantes 
de perder o emprego. O Itaú só pensa em 
ampliar o lucro sem se preocupar com o 
que isso significa para seus funcionários”, 
afirma Carlos Roberto de Freitas, presidente 
do Sindicato de Arapoti, lembrando que só 
nos três primeiros meses deste ano o banco 
obteve lucro líquido de R$ 6,4 bilhões, o que 
representou alta de 63,5% em relação ao 
mesmo período de 2020.

Segundo Carlos, a COE (Comissão de 
Organização dos Empregados) cobrou 
mudanças no GERA para reduzir o impacto 
na vida dos bancários, mas apesar de ter se 
comprometido com a reivindicação, o banco 
continua permitindo a prática do assédio 

moral e as demissões não param. “Isso tem 
gerado um alto número de adoecimentos físicos 
e psicológicos. Com essa campanha queremos 
denunciar aos clientes e a população como o 
Itaú está tratando seus funcionários para dar um 
basta na exploração”, finaliza.

Concurso público
Por meio de edital publicado na edição de 24 

de junho do Diário Oficial da União, o Banco do 
Brasil abriu concurso público para a contratação 
de 2.000 escriturários para a área comercial 
e outros 240 para a área de tecnologia. Esta 
é uma reivindicação da CEBB (Comissão de 
Empresa dos Funcionários) do BB para suprir 
a falta de pessoal. Desde 2016 foram fechadas  
17.518 vagas no banco, causando sobrecarga de 
serviços e adoecimento dos que ficaram.

Prova de vida
A direção do Banco do Brasil informou 

à CEBB que os beneficiários do INSS com 
impossibilidade de locomoção serão orientados 
a constituir um procurador para fazer a prova 
de vida. Segundo o banco, somente em casos 
excepcionais o gestor deve solicitar autorização 
ao seu superior hierárquico para realizar a prova 
de vida fora do ambiente físico da agência.

As discussões no âmbito do GT 
(Grupo de Trabalho) Saúde Caixa, 
formado por representantes dos 

empregados e da Caixa Econômica Federal 
chegaram ao impasse depois que a direção 
do banco decidiu impor a aplicação as 
limitações previstas na Resolução 23 
da CGPAR (Comissão Interministerial 
de Governança Corporativa e de 
Administração de Participações 
Societárias da União) no modelo de custos 
a ser adotado pelo plano de saúde. A 
representação dos empregados não aceita 
essa imposição porque isso irá resultar na 
transferência de custos da empresa para 
os usuários.

“Não podemos admitir, de forma 
alguma, a aplicação da CGPAR no Saúde 
Caixa. Atualmente, os empregados arcam 
com 30% e esse percentual passará para 
50%, o que vai inviabilizar a permanência 
no plano para muitos”, critica o presidente 
do Sindicato de Londrina, Felipe Pacheco. 
Segundo Felipe, com a saída de muitos 
usuários o plano não terá como fazer 
investimentos e aqueles que ficarem 
também não terão condições de sustentar 

a assistência à saúde, que  é 
responsabilidade da Caixa.

Aposentados sem vacina
Não bastasse a imposição da 

CGPAR 23 no Saúde Caixa, a gestão 
de Paulo Guimarães não permitiu este 
ano que os empregados aposentados 
recebessem a vacina contra a gripe 
H1N1. A alegação dos representantes 
do banco é de que os que têm 
mais de 65 anos podem procurar a 
vacina no SUS (Sistema Único de 
Saúde).

De acordo com análise de 
especialistas, o custo de uma 
campanha de vacinação reduz 
em 30 a 40 vezes o gasto de uma 
internação. Além disso, o plano de 
saúde terá que bancar consultas e até 
sessões de fisioterapia para aqueles que 
forem hospitalizados e apresentarem 
sequelas. "Infelizmente, a atual 
gestão da Caixa encara a assistência 
à saúde como despesa e não como 
investimento na qualidade de vida para 
os emrpregados", finaliza Felipe.

O Sindicato de Apucarana vai realizar 
nos dias 29 e 30 de julho eleições para 
escolha dos representantes sindicais 
de base do Banco do Brasil e delegados 
sindicais da Caixa. As inscrições dos 
candidatos deverão ser feitas entre os 
dias 12 e 26/07, junto à Secretaria da 
entidade, e podem concorrer todos os 
funcionários e funcionárias destes dois 
bancos públicos federais que sejam 
sindicalizados.

No BB, será eleito um representante 
para cada grupo de 80 funcionários na 
base territorial de Apucarana. Na Caixa, 
cada unidade poderá eleger seu delegado 
sindical.

Segundo Damião Rodrigues, 
presidente do Sindicato de Apucarana, 
estas eleições são muito importantes 
no atual momento em que o governo 
Bolsonaro vem promovendo ataques aos 
direitos dos funcionários e desmonte do 
BB e da Caixa. “Os delegados sindicais, 
assim como os representantes sindicais 
de base contribuem para a organização 
dos colegas em seus locais de trabalho, 
atuando na fiscalização do cumprimento 
dos Acordos Coletivos, da Convenção 
Coletiva de Trabalho da categoria e 
na mobilização sempre que houver 
necessidade de pressionar avanços nas 
negociações com estes dois bancos”, 
explica. A posse dos eleitos será no dia 7 
de agosto para o mandato de um ano. 
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Fora Bolsonaro do dia 3/07 
mobiliza milhares de pessoas 
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FGTS

Trabalhadores formais que tinham 
saldo positivo na conta do FGTS (Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço) em 
31/12/2020 irão receber o repasse de parte 
do lucro de R$ 8,5 bilhões obtidos com os 
rendimentos referentes aos empréstimos 
feitos para realização de 
obras de habitação 
popular, saneamento e 
infraestrutura urbana. 
O percentual a ser 
distribuído será definido 
pelo Conselho Curador 
até o dia 
21 de 
agosto.

E s t e 
dinheiro 
não será 
l i b e r a d o , 
vai ser 
depositado 
nas contas 
vinculadas ao 
FGTS, podendo 
ser sacado nos 
casos de aposentadoria; compra da casa 
própria; de doenças graves; ou no saque 
aniversário para quem está cadastrado nesta 
modalidade.

No ano passado foram distribuídos 66% 
do lucro e caberá ao Conselho Curador 
definir qual será o percentual a ser repassado 
proporcionalmente aos saldos das contas dos 
trabalhadores.

FGTS vai repassar 
parte do lucro
aos trabalhadores

A terceira manifestação #Fora Bolsonaro, convocada 
pelas Centrais Sindicais, movimentos populares e partidos 
de oposição, realizada no dia 3 de julho, mobilizou milhares 
de pessoas em todo o País e também em diversas cidades do 
exterior. Faixas e cartazes pediam a saída do presidente Jair 
Bolsonaro e da sua equipe, a investigação das denúncias de 
corrupção na compra de vacinas, Auxílio Emergencial de R$ 
600, fortalecimento do SUS (Serviço Único de Saúde), mais 
investimentos na Educação entre outras demandas.

Em Londrina, o protesto foi iniciado em frente ao Teatro 
Ouro Verde, de onde os manifestantes saíram em caminhada 
pelo Calçadão entoando frases “Fora Bolsonaro genocida”, 
Vacina no braço e comida no prato”, entre outras. 
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COVID-19

Categoria bancária é incluída 
como prioritária na vacinação
Atendendo solicitação feita pelo 

Comando Nacional dos Bancários e 
a Contraf-CUT, em ofício entregue 

no dia 11/06 ao ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, a categoria bancária foi incluída 
entre as prioridades do PNI (Plano Nacional 
de Imunização) contra a Covid-19, juntamente 
com os trabalhadores dos Correios. Agora, 
o Ministério da Saúde vai levantar junto 
aos estados informações sobre as doses 
necessárias para imunizar a categoria e a 
vacinação dos bancários e bancária deverá 
começar a partir da próxima semana.

“O movimento sindical bancário vem 
desde o ano passado fazendo ações junto às 
autoridades federais, estaduais e municipais 
para que a categoria seja incluída no PNI, já 
que exerce serviços essenciais para a sociedade, 

conforme atestam decretos relacionados 
às medidas de contenção da pandemia. 
Felizmente, surge agora a inclusão para que 
todos e todas sejam imunizados”, comemora 
Laurito Porto de Lira Filho, diretor do Sindicato 
de Londrina.

Com esta mesma preocupação, no dia 22 de 
junho, o presidente do Sindicato de Cornélio 
Procópio, Ivaí Lopes Barroso, protocolou 
ofício junto à Prefeitura solicitando que a 
categoria seja incluída no calendário de 
vacinação da cidade.  Nossa categoria está 
atuando desde o início da pandemia em 
agências sem ventilação natural com grande 
movimentação de pessoas. Se é um serviço 
que não pode parar, merece uma atenção 
maior das autoridades para trabalhar com 
maior tranquilidade e proteção”, argumenta.

Ivaí Lopes Barroso, presidente do 
Sindicato de Cornélio Procópio, 
protocolou na Prefeitura pedido 

de priorização da categoria na 
vacinação contra a Covid-19 


