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Nota técnica do Ministério da Saúde incluíu 
bancári@s no grupo de categorias essenciais do PNI

Categoria garante
prioridade na vacinação

ANO 37

COVID-19

Mês destinado 
ao combate das 
hepatites virais

Julho Amarelo

Por meio da Nota Técnica 717/2021, 
no dia 15 de julho o Ministério da 
Saúde incluiu a categoria bancária 

e os trabalhadores dos Correios na lista de 
grupos prioritários do PNI (Plano Nacional 
de Imunização) contra a Covid-19. O 
documento também estabelece que 20% das 
doses distribuídas aos estados e ao Distrito 
Federal sejam destinadas a vacinar as duas 
categorias.

Esta é uma conquista das ações realizadas 
pelo Comando Nacional dos Bancários, 
Sindicatos e Federações, que vinham 
cobrando das autoridades o reconhecimento 
da atividade como essencial para a sociedade, 
levando em conta os decretos federal 
e estadual que estabeleceram medidas 
sanitárias para conter a pandemia.

Para agilizar a imunização da categoria, 
os Sindicatos do Vida Bancária estão 
acionando as Prefeituras para que cumpram 
a Nota Técnica 717 do Ministério da Saúde. 
A Diretoria do Sindicato de Apucarana já 
enviou este documento para a Secretaria 
Municipal de Saúde, juntamente com a 
relação preparada pelas agências com os 
nomes dos bancários e bancárias que ainda 
não foram vacinados.

O Sindicato de Arapoti já manteve 
contato com as Prefeituras dos 22 municípios 
que compõem a base territorial da entidade 
cobrando a priorização da categoria.

Em Cornélio Procópio, o Sindicato 
protocolou no dia 16 de julho ofício 
requerendo o cumprimento da Nota Técnica 
717, reforçando a solicitação feita no dia 22/06 

para que a categoria bancária 
fosse incluída no calendário de 
vacinação do município.

Já a Diretoria do Sindicato de 
Londrina está intercedendo junto 
ao Ministério Público e à Secretaria 
Municipal de Saúde para que 
sejam colocadas em prática as 
determinações do Ministério da 
Saúde, garantindo a imunização 
dos bancários e bancárias.

Segundo o presidente do 
Sindicato de Londrina, Felipe 
Pacheco, após o Ministério da 
Saúde ter formalizado a 
priorização da categoria no 
PNI, a Fenaban (Federação 
Nacional dos Bancos) se 
comprometeu a enviar às 
Prefeituras de todo o País 
a lista dos funcionários e 
funcionárias aptos a receber 
a vacina contra a Covid-19.

“Os Sindicatos já estão 
cobrando providências das 
Prefeituras para a situação 
dos bancários diante dos 
riscos da pandemia. Agora 
que fomos incluídos no PNI, 
falta sensibilidade e bom 
senso das autoridades 
para que nossa categoria 
seja imunizada”, avalia 
Felipe, lembrando que 
a Prefeitura de Cambé já 
está fazendo isso.  
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Plano Cassi Essencial apresenta 
riscos para os funcionários

Julgamento do TRT 10 mantém 
a gratificação de caixa

Em julgamento realizado no dia 6 
de julho, o TRT (Tribunal Regional do 
Trabalho) da 10ª Região negou provimento 
ao agravo de instrumento apresentado 
pelo Banco do Brasil para cassar a liminar 
obtida pela Contraf-CUT (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro), que impede o banco de 
extinguir a função de caixa e mantém o 
direito à gratificação aos funcionários 
que atuam nesta função. Essa medida foi 
tomada pela direção do BB no início do ano 

Câmara aprova PDC 
que suspende efeitos 
da CGPAR 23

Os Sindicatos 
do Vida Bancária 
( A p u c a r a n a , 
Arapoti, Cornélio 
Procópio e 
Londrina), assim 
como as principais 
entidades de 
r e p r e s e n t a ç ã o 
dos empregados 
e empregadas da 
Caixa Econômica Federal, apoiam a Chapa 
1 – A Funcef é dos Participantes nas eleições 
da Fundação de previdência complementar. 
A votação ocorrerá das 11h do dia 22 até às 
18h do dia 24 de julho por meio do site da 
entidade.

A Chapa 1 tem os seguintes candidatos:
Conselho Deliberativo
Nilson Alexandre de Moura Junior (titular)
Maria de Jesus Demétrio Gaia (suplente)
Conselho Fiscal
Heitor Menegale (titular)
Valter San Martin Ribeiro (suplente)

“Orientamos os participantes de nossas 
bases sindicais a votar nos candidatos da 
Chapa 1 para termos voz e a certeza de que 
nosso futuro está em boas mãos”, afirma 
Felipe Pacheco, presidente do Sindicato de 
Londrina. Para Felipe, os empregados da 
Caixa precisam estar conscientes da escolha 
a fazer levando em conta os desmandos e 
ataques que o governo federal vem fazendo 
na Funcef, colocando em risco o patrimônio 
dos participantes e suas aposentadorias. 
“Vote Chapa 1 pela competência, 
compromisso e respeito aos interesses dos 
participantes”, ressalta.

Atividade no dia 13/07 em  Londrina 
buscou apoio da população na 
defesa dos bancos públicos

A Câmara dos Deputados aprovou na 
sessão do dia 13 de julho o PDC (Projeto 
de Decreto Legislativo) 956/18, de autoria 
da deputada Erika Kokay (PT-DF), que 
suspende os efeitos da Resolução 23 da 
CGPAR (Comissão Interministerial de 
Governança Corporativa e de Administração 
de Participações Societárias da União) nos 
planos de saúde das empresas estatais. 
Foram 365 votas favoráveis e 39 contrários. 
A matéria agora está tramitando no Senado.

Na tentativa de reduzir sua 
responsabilidade com o bem-estar 
dos funcionários, as diretorias do 

Banco do Brasil e da Cassi lançaram um novo 
plano de saúde, que, ao invés de vantagens, 
traz armadilhas para quem aderir. O plano 
“Cassi Essencial”, na avaliação da CEBB 
(Comissão de Empresa dos Funcionários 
do BB), é um “Cavalo de Tróia”, pois prevê 
a cobrança de franquia, coparticipação 
maior, reajustes anuais pela faixa etária 
dos associados, tem uma rede credenciada 
reduzida, entre outros pontos que deixam a 
desejar.

Para o presidente do Sindicato de Cornélio 
Procópio, Ivaí Lopes Barroso, a intenção das 
diretorias do BB e da Cassi é atrair os atuais 

associados dos Planos Família I e II para essa 
alternativa “mais barata”, que na verdade 
só vai aliviar os custos do próprio banco 
com a saúde dos seus funcionários. “Não 
podemos cair nessa armadilha sob o risco de 
esvaziar os planos já existentes da Cassi ao 
migrar para um outro que é baseado no que 
existe no mercado privado, que só pensa em 
lucro e com coberturas menores. É um risco 
muito grande. Por isso, temos que lutar para 
melhorar os Planos Família I e II e torna-los 
mais acessível financeiramente a todos”, 
defende. 

ao lançar a reestruturação que resultou no 
fechamento de 361 unidades no País, na 
transformação de outras 243 em Postos 
de Atendimento e na extinção de 5.000 
postos de trabalho por meio de planos de 
aposentadoria e demissão incentivados.

No caso dos caixas, a intenção do banco 
era pagar valores proporcionais ao tempo 
que cada funcionário exercesse a função. 
Os escriturários, além de trabalhar no caixa 
teriam que cumprir, simultaneamente, 
outras funções.
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COE quer negociação 
sobre a campanha 
'vamo pro jogo'

A COE (Comissão de Organização 
dos Empregados) está cobrando do Itaú 
negociação sobre a campanha “Vamo pro 
Jogo”, criada para estimular os funcionários 
a vender produtos e relacionada ao 
programa de remuneração variável GERA. 
Como as metas estão muito altas, concorrem 
aos prêmios os bancários e bancárias que 
atingirem a partir de 900 pontos.

“Mesmo obtendo lucros cada vez mais 
exorbitantes, o Itaú está desesperado e 
mudando os programas de venda a toda 
hora, com metas cada vez mais absurdas, 
como no GERA, que tem metas de 1.000 
e até 1.100 pontos. Essa loucura toda está 
gerando adoecimento nos funcionários”, 
afirma Carlos Roberto de Freitas, presidente 
do Sindicato de Arapoti.

Segundo Carlos, a COE está negociando 
com o Itaú o programa GERA para que tenha 
regras transparentes e prêmios justos, mas, 
apesar disso, estão surgindo mudanças, 
como a campanha “Vamo pro jogo”, que não 
foi discutida com o movimento sindical antes 
de ser lançada. 

Reforma tributária pode acabar 
com Vale-refeição e o  alimentação

Sindicatos recebem denúncias 
sobre invasão de privacidade

CONQUISTAS EM RISCO

A COE (Comissão de Organização dos 
Empregados) cobrou do Bradesco, em 
reunião realizada com o banco no dia 14 
de julho, esclarecimento sobre denúncias 
recebidas pelos Sindicatos de que estão sendo 
feitas investigações das movimentações 
financeiras dos funcionários.

Os casos se referem ao pagamento 
de boletos dos funcionários em contas 
de parentes ou de terceiros e até de 
investimentos feitos por eles. “Orientamos a 
todos que nos procurem caso esteja ocorrendo 

CORNÉLIO PROCÓPIO

Dia 21/07 tem 
Assembleia de 
Prestação de 
Contas do Sindicato

O Sindicato de Cornélio Procópio vai realizar 
Assembleia Geral Ordinária no dia 21 de julho, 
a partir das 18h30, na sede Administrativa, para 
apresentar a Prestação de Contas referente ao 
exercício financeiro de 2020. A Assembleia 
ocorrerá na sede administrativa da entidade.

O presidente do Sindicato de Cornélio 
Procópio, Ivaí Lopes Barroso, afirma que as 
peças que compõem o Balanço Patrimonial e 
Financeiro da entidade foram aprovadas pelo 
Conselho Fiscal e agora serão submetidas 
à análise e deliberação pelos associados e 
associadas. “Nesta Assembleia os bancários e 
bancárias filiados poderão acompanhar como 
a Diretoria administra os recursos obtidos com 
as mensalidades sindicais e outras receitas do 
Sindicato, dando assim maior transparência à 
gestão”, explica.A proposta de reforma tributária do 

governo Bolsonaro, idealizada pelo 
banqueiro e ministro da Economia 

Paulo Guedes, pode acabar com importantes 
conquistas da Classe Trabalhadora, incluindo 
os bancários. De acordo com reportagem 
do portal UOL, divulgada no dia 14 de 
julho, o relator do projeto de reforma na 
Câmara, deputado Celso Sabino (PSDB-PA), 
encampou a sugestão do governo de acabar 
com a isenção fiscal concedida às empresas 
que fornecem o Vale-refeição e o Vale-
alimentação aos seus funcionários.

Sem esse benefício, que permite aos 
patrões abaterem esses gastos no Imposto 
de Renda, eles podem desistir de conceder os 
vales aos trabalhadores. Já o governo poderá 

ampliar sua arrecadação em R$ 1,4 bilhão em 
2022 e em R$ 1,5 bilhão em 2023.

“Não podemos deixar que essa proposta de 
reforma tributária seja aprovada para atender 
aos interesses apenas do governo federal e dos 
empresários, jogando um pesado fardo nas 
costas dos trabalhadores”, protesta Valdemir 
Bibiano do Prado, diretor do Sindicato de 
Londrina. Valdemir lembra que os Vales 
refeição e alimentação são conquistas da 
categoria bancária, respectivamente, em 
1990 e em 1994 e compõem o orçamento 
familiar.  

esse monitoramento em suas contas, porque 
isso pode ser enquadrado como invasão de 
privacidade, em desrespeito à LGPD (Lei 
Geral de Proteção de Dados)”, disse Valdecir 
Cenali, diretor do Sindicato de Londrina 
e representante do Vida Bancária na COE 
Bradesco.

Na reunião também foi discutido o Código 
de Ética para os funcionários operarem na 
bolsa. Os representantes do banco afirmaram 
que o Day Trade é proibido e pode ser punido 
com demissão.
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Bancário do Itaú vence 
Campeonato  FIFA 2021

LONDRINA

Sindicato de Apucarana doa 
cestas básicas a famílias carentes

SOLIDARIEDADE

O Sindicato de Apucarana doou, 
no dia 15 de julho, 70 cestas  de 
alimentos para as paróquias Cristo 
Sacerdote e Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro distribuírem a 
famílias que estão passando por 
dificuldades neste período de 
pandemia. Este gesto foi tomado 
no âmbito da campanha Sindicato 
Solidário, na qual diversas entidades 
do País estão contribuindo para 
auxiliar pessoas carentes a terem 
algo a mais em suas mesas.

Alimentos doados pelo 
Sindicato de Apucarana 

auxiliaram  dezenas 
de famílias

“Como o governo federal cortou 
o valor do Auxílio Emergencial e 
restringiu a população atendida, 
estamos fazendo a nossa parte, 
ajudando aqueles que estão em 
situação de risco e com falta de 
amparo neste momento delicado 
pelo qual passa o País”, salienta 
Damião Rodrigues, presidente do 
Sindicato de Apucarana.

O bancário Renan Souza e 
Silva, do Itaú, é o grande 
vencedor do Campeonato 

FIFA 2021, organizado pelo Sindicato 
de Londrina, encerrado no último 
sábado (17/07). A conquista do 
título de campeão veio pelo ótimo 
desempenho do jogador na partida 
da fase Final, disputada com Kelton 
Leandro de Oliveira, funcionário do 
Bradesco, que terminou em 5 x 2.

O terceiro lugar do Campeonato 
FIFA 2021 ficou com Luís Felipe 
Cunha Guimarães, do Santander, que 
venceu o bancário do Itaú, Franco 
Bernardo Barrea por 3 x 2.

Os três primeiros classificados 
receberam troféus e prêmios em 

Renan Souza e Silva recebe o 
troféu de campeão do diretor do 

Sindicato de Londrina, Levi Ribeiro

Disputa 1º lugar: Renan (Itaú) 5 x 2 Kelton ( Bradesco ) 
Disputa 3º lugar: Luís Felipe (Santander) 3 x 2 Franco (Itaú)

dinheiro. De acordo com o diretor 
do Sindicato de Londrina e membro 
da coordenação do Campeonato de 
vídeo game, Levi Ribeiro, devido 
à pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19) nesta primeira edição 
estavam inscritos oito bancários, mas 
a expectativa é de que no próximo ano 
o número de participantes seja maior. 
“Organizamos esta competição a 
pedido dos próprios bancários e tem 
muitos interessados em participar, 
já que temos atualmente na 
categoria vários praticantes de jogos 
eletrônicos”, explica.

Laurito Lira Filho, diretor do Sindicato 
de Londrina, entrega o troféu do 
terceir lugar a Luís Felipe Guimarães

O  vice-campeão Kelton de Oliveira 
com o presidente do Sindicato, 

Felipe Pacheco 

1º jogo Grupo 1: Renan (Itaú) 0 x 0 Franco (Itaú)
2º jogo Grupo 1: Renan (Itaú) 4 x 1 Franco (Itaú)

1º jogo Grupo 2:  Kelton 7 x 3 Luís Felipe (Santander)
2º jogo Grupo 2:  Kelton 4 x 1 Luís Felipe (Santander)

Resultado Final Campeonato FIFA 2021

Resultados jogos da Semifinal


