
Santander condenado por violar Santander condenado por violar 
direitos fundamentais
Santander condenado por violar 
direitos fundamentais
Santander condenado por violar 
direitos fundamentais

Edição Digital

3 de Agosto
de 2021

ANO 37

Justiça arbitrou multa de R$ 50 milhões por demissões na pandemia, 
práticas antissindicais e falta de negociação sobre a Cabesp e Banesprev  
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Numa decisão inédita na história da Justiça 
do Trabalho de São Paulo, o Santander 
foi condenado em R$ 50 milhões por 

ter efetuado demissões em plena pandemia, 
por ataques aos associados da Cabesp (caixa 
de assistência à saúde) e aos participantes do 
Banesprev (fundo de previdência), além de 
perseguição a dirigentes sindicais e cipeiros. A 
ação foi proposta pelo Sindicato de São Paulo, 
que apresentou como argumentos a eliminação 
de 3.220 postos de trabalho durante a pandemia 
do Covid-19, passando por cima de compromisso 
assumido perante o movimento sindical. 
Também foi denunciada a falta de negociações 
com as representações dos funcionários tanto 
em relação às demissões, quanto nas mudanças 
feitas na Cabesp e no Banesprev, os ataques 
aos dirigentes sindicais e cipeiros que 
ingressaram com ações requerendo 
direitos referentes à 7ª e 8ª horas.

Na sentença, o juiz Jeronimo 
Azambuja Franco Neto, da 60ª Vara 
do Trabalho de São Paulo, lembrou que 
o Santander declarou não ter nenhum 
interesse em conciliação no momento em 
que o País passa por uma situação de extrema 
desigualdade social, salientando que “(...) 
Não superamos as agruras de um passado 
escravocrata, o que é até mesmo ostentado 
em declarações de que a solução para 
a fome é dar restos de comida aos 
excluídos numa espécie de reforço 
de humilhação ou então que a solução 
para o desemprego e a informalidade é o 
barateamento da mão de obra”.

Para o diretor do Sindicato de Londrina 
e coordenador da COE (Comissão de 

Organização dos Empregados) do Santander 
da Fetec-CUT/PR, Leonardo Rentz, essa decisão 
da Justiça do Trabalho vem de encontro com 
as diversas tentativas feitas pelo movimento 
sindical para que o banco espanhol respeitasse 
os funcionários e a legislação brasileira. “O 
Santander adotou no Brasil uma política de 
pessoal marcada por sucessivos ataques aos 
direitos dos trabalhadores, imposição de metas 
desumanas e dificuldades no diálogo com o 
movimento sindical. Em nenhum outro país do 
mundo o banco pratica essa gestão de terror”, 
ressalta.
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Intransigência marca o
fim do GT Saúde Caixa

Chapa 1 vence 
eleições da Funcef

Encontro Nacional 
vai discutir o
futuro do banco

Apoiada pelos Sindicatos do Vida 
Bancária, Contraf-CUT (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro), Fenae (Federação Nacional 
das Associações de Pessoal da Caixa 
Econômica Federal) e outras importantes 
entidades representativas dos empregados 
e empregadas da Caixa, a Chapa 1 – “A 
Funcef é dos participantes” venceu as 
eleições para os Conselhos Deliberativo 
e Fiscal da Fundação dos Economiários 
Federais.

A votação ocorreu do dia 22 ao dia 24/07 
e na apuração a Chapa 1 saiu vitoriosa com 
19.719 votos.

Confira abaixo os eleitos eleitos:

Conselho Deliberativo
Nilson Alexandre de Moura Junior (titular)
Maria de Jesus Demétrio Gaia (suplente)

Conselho Fiscal
Heitor Menegale (titular)
Valter San Martin Ribeiro (suplente)

Funcionários do Banco do Brasil e da 
Caixa Econômica Federal lotados nas cidades 
localizadas na área de atuação do Sindicato 
de Apucarana elegeram nos dias 29 e 30 de 
julho, respectivamente, os representantes 
sindicais de base e delegados sindicais. Eles 
irão atuar em conjunto com o Sindicato 
para organizar as lutas específicas destes 
dois bancos e as gerais da categoria.

No BB, os dois representantes sindicais de 
base representarão todos os seus colegas de 
trabalho, enquanto na Caixa cada delegado 
sindical atuará junto à sua unidade. O mandato 

Funcionários do BB e da Caixa na base
de Apucarana elegem seus representantes

se inicia no dia 7 de agosto e tem duração de 
um ano. Veja abaixo a relação dos eleitos:

 CAIXA

Paulo Roberto da Cruz -  Faxinal 
Daniel Gutierres Junior - Ivaiporã
Douglas dos Santos Carreira - Arapongas
Sonia Kayoko Murakami Niyme - agência 
0379 Apucarana

 BANCO DO BRASIL 
Fernando Novello Porto - Arapongas
Heverton Junio de Barros - São João do Ivaí

Representantes da 
direção da Caixa 
Econômica Federal 

merecem medalha de lata 
pela participação no GT 
(Grupo de Trabalho), que 
tinha por objetivo apresentar 
propostas de um modelo de 
custeio para o plano de saúde 
dos empregados. Agindo 
de forma unilateral e sob 
protestos da representação 
dos empregados, eles anunciaram, durante a 
reunião do dia 30 de julho, o encerramento dos 
trabalhos, impondo a aplicação da resolução 
23 da CGPAR (Comissão Interministerial de 
Governança Corporativa e de Administração de 
Participações Societárias da União).

Essa proposta significa a utilização de um 
modelo de custeio que prevê a contribuição 
paritária do banco e cobrança de mensalidade 
por beneficiário, de acordo com faixa etária 
e/ou renda, e o teto de 6,5% da folha de 
pagamentos e proventos para a Caixa custear 
o plano. No dia anterior (29/07), representantes 
dos empregados no GT, apresentaram uma 
proposta que mantém a contribuição de 70% da 
Caixa e 30% dos empregados, sem necessidade 
de reajuste, conforme apontam estudos da 
consultoria contratada.

“Ao adotar essa postura intransigente, a 
direção da Caixa foge, mais uma vez, do debate 
sobre um tema de suma importância, que é 
a saúde e bem-estar dos seus empregados”, 
critica o presidente do Sindicato de Londrina, 

Felipe Pacheco, avaliando que a prorrogação 
do GT era o mínimo que se esperava, já que 
foi a própria Caixa que postergou o início dos 
trabalhos e depois criou entraves nas discussões, 
sonegando dados e dificultando o avanço dos 
trabalhos. Agora, as duas propostas serão 
discutidas na mesa de negociações permanentes 
entre a direção da Caixa e a CEE (Comissão 
Executiva dos Empregados).

Perseguição
A gestão de Pedro Guimarães lançou no 

dia 27 de julho em suas redes de comunicação 
um canal para “denunciar quaisquer práticas 
irregulares ou atos ilícitos que possuam o 
envolvimento de empregados”. Para a Fenae 
(Federação Nacional das Associações do Pessoal 
da Caixa Econômica Federal), esse canal é 
mais um instrumento criado pelo banco para 
perseguir os empregados, já que não possui 
critérios claros e objetivos, possibilitando que 
clientes, fornecedores ou até mesmo colegas de 
trabalho apresentem denúncias sem ter provas 
formais das irregularidades.

Funcionários e funcionárias do Banco do 
Brasil em todo o País estarão reunidos, de 
forma remota, no dia 8 de agosto, durante o 
32º CNFBB (Congresso Nacional), que tem 
o tema 32º CNFBB (Congresso Nacional. 
Durante o evento serão debatidas as 
propostas levantadas nos Encontros Estaduais 
e Regionais relacionadas à defesa do banco, 
do seu papel perante a sociedade, bem como 
as mudanças na legislação e a política de 
desmonte do governo federal, que afetam a 
Cassi (Caixa de Assistência à saúde) e a Previ 
(fundo de previdência).

Os Sindicatos do Vida Bancária estarão 
representados no 32º CNBB pelos seguintes 
dirigentes: Ivaí Lopes Barroso (Cornélio 
Procópio), Laurito Porto de Lira Filho e Marcela 
Carneiro Testa Schauff (ambos de Londrina).

“Neste Congresso vamos definir propostas 
de resistência aos ataques que estão sendo 
feitos ao BB e também aos funcionários, 
ameaçando não só as diversas políticas sociais 
desenvolvidas pelo banco, mas também a 
Cassi e a Previ, colocando em risco a saúde, 
a previdência e a qualidade de milhares de 
vidas”, ressalta Ivaí Lopes Barroso, presidente 
do Sindicato de Cornélio Procópio.
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COVID-19

Justiça nega liminar 
requerida pelo 
Sindicato de Londrina

Justiça suspende 
eleições da 
Associação Brasil

Paraná exclui  bancários da 
lista de prioridade na vacinação

Lucro no primeiro 
semestre atinge 
R$ 8,18 bilhões

Na base da exploração de funcionários 
e clientes, o Santander obteve um lucro 
líquido de R$ 8,18 bilhões nos seis primeiros 
meses de 2021. Este montante representa 
uma alta de 41% em relação ao mesmo 
período de 2020, quando o lucro foi de R$ 
5,8 bilhões.

Com este resultado, a filial brasileira do 
grupo espanhol participa com 22,5% do 
resultado global, que foi de € 4,205 bilhões.

O lucro líquido gerencial no segundo 
trimestre deste ano ficou em R$ 4,171 
bilhões, com alta de 98,4% na comparação 
com o mesmo período de 2020. O destaque 
no balanço do Santander é o aumento da 
arrecadação com as chamadas receitas 
secundárias (tarifas/produtos), que cobrem 
215,8% das despesas com pessoal.

Sem apresentar qualquer justificativa 
convincente às entidades de 
representação da categoria bancária 

no Paraná, a Sesa (Secretaria de Estado da 
Saúde), por meio da Deliberação 156/2021 
da CIB-PR (Comissão Intergestores Bipartite 
do Paraná) e do Cosems-PR (Conselho de 
Secretários Municipais de Saúde do Paraná), 
decidiu excluir a categoria bancária do grupo 
prioritário para receber a vacina contra a 
Covid-19. O documento com data do dia 22 de 
julho, assinado pelo secretário de Saúde, Beto 
Preto e pelo presidente do Cosems, Ivoliciano 
Leonarchik, estabelece que “não serão 
inclusos novos grupos prioritários no Plano 
Estadual de Vacinação contra a Covid-10” e 
que será dada a continuidade à imunização da 
população em geral em ordem decrescente 
de 59 a 18 anos de idade.

Com isso, a Sesa deixa de fora a categoria 
bancária e os trabalhadores dos Correios 
dos grupos prioritários, apesar de terem 
sido incluídos no PNI (Plano Nacional de 
Imunização) pela Nota Técnica do Ministério 
da Saúde divulgada no dia 15 de julho.

Segundo o presidente do Sindicato de 
Apucarana, Damião Rodrigues, a Secretaria 
de Saúde do Paraná passou por cima da 
orientação feita pelo Ministério da Saúde, 
não levando em conta os decretos federais 
e estaduais que classificaram a atividade 
bancária como prioritária durante a pandemia. 
“Mesmo que o Estado consiga imunizar todos 
os paranaenses até o final de agosto com a 
primeira dose da vacina, cada dia pode fazer 
diferença na luta contra a Covid-19. Nossa 
categoria trabalha direto com a população e 
os bancos são locais fechados, sem ventilação 
natural, o que aumenta o risco de contágio, 

por isso lutamos pela prioridade”, argumenta.
Para Damião, a Secretaria de Saúde do 

Paraná está agindo da mesma forma como 
o governo federal, que adotou uma postura 
negacionista em relação à pandemia, 
atrasando com isso a compra das vacinas. 
“Se tivessem adquirido antes, não teríamos 
chegado a mais de 550 mil mortes pela 
Covid-19”, avalia o presidente do Sindicato de 
Apucarana, informando que a orientação da 
Fetec-CUT/PR (Federação dos Trabalhadores 
nas Empresas de Crédito do Paraná) é para 
que os Sindicatos ingressem na Justiça para 
que o Estado inclua os bancários no Plano de 
Vacinação. 

O juiz Luiz Henrique Miranda, da 24ª Vara 
Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, decidiu 
suspender a assembleia da AB (Associação 
Brasil), antiga Associação Bamerindus, 
que seria realizada no dia 24 de julho para 
eleger os conselheiros da entidade. Na ação, 
proposta pelo movimento sindical bancário, foi 
argumentado que a maioria dos cerca de 5,5 mil 
associados tem idade avançada e não poderia 
participar da assembleia presencial devido aos 
riscos oferecidos pelo período de pandemia pelo 
qual passa o País.

Na sentença, o juiz determinou que o pleito 
ocorra entre 45 e 90 dias e que a Comissão 
Eleitoral institua o voto por correspondência e 
por meio virtual, assegurando a participação de 
associados de todo o País. “Não concordamos 
com a forma como a AB vem sendo administrada 
e nem mesmo com a convocação do processo 
eleitoral nestes termos. Temos um patrimônio 
superior a R$ 110 milhões a preservar e os 
responsáveis por sua manutenção devem ser 
eleitos de forma democrática”, defende Valdecir 
Cenali, diretor do Sindicato de Londrina.

O Sindicato de Londrina intercedeu junto 
à 17ª Regional de Saúde e às Secretarias 
Municipais de Saúde de Londrina e demais 
municípios que compõem a base territorial da 
entidade, para que a categoria fosse incluída nos 
grupos prioritários para receber a vacina contra 
a Covid-19. Diante da negativa desse pedido, 
foi ajuizada ação na tentativa de garantir este 
direito via judicial, mas no entendimento do 
juiz que foi responsável pela análise desse pleito 
argumentou que o Ministério da Saúde apenas 
emitiu uma orientação para que as autoridades 
sanitárias reservassem 20% das doses para a 
categoria e trabalhadores dos Correios. 

Apesar disso, o Sindicato continuará 
buscando em todas as instâncias o direito 
conquistado na imunização dos bancários.
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Relator da reforma
tributária volta atrás 
na questão dos vales

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

Saiba MaisSaiba Mais

O secretário de Formação do Sindicato de 
Londrina, Laurito Porto de Lira Filho, foi eleito 
no dia 27 de julho presidente do CMS-LD 
(Conselho Municipal de Saúde de Londrina). 
Junto com Laurito, foram eleitos os demais 
componentes da Comissão Executiva do 
órgão para o mandato de um ano. O CMS é 
uma instância colegiada superior, formado 
por representantes de diversos segmentos da 
sociedade, que atua de forma deliberativa, de 
caráter permanente, apontando propostas de 
políticas de saúde no âmbito do município em 
consonância com os princípios e diretrizes do 
SUS (Sistema Único de Saúde)..

“A presença do Sindicato nas esferas 
públicas como membro do controle social faz 
parte dos princípios da entidade, na condição 
de Sindicato Cidadão na luta por melhorias das 

Livro conta história dos 30 anos 
do Sindicato de Arapoti
O Sindicato dos Bancários de Arapoti e 

Região comemorou os 30 de atuação, 
lutas e muitas conquistas no dia 13 de 

julho, com o lançamento de um livro que conta a 
trajetória da entidade. O livro “30 anos de história” 
foi escrito pelo funcionário aposentado do Banco 
do Brasil e primeiro presidente da entidade, Divair 
da Silva.

O evento teve a participação de dirigentes da 
Fetec-CUT/PR (Federação dos Trabalhadores 
nas Empresas de Crédito do Paraná) e Sindicatos 
filiados, da Contraf-CUT (Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro), do 
presidente da CUT Paraná, Márcio Kieller, do 
deputado estadual Tadeu Veneri (PT) e do prefeito 
de Arapoti, Irani Barros (PSDB).

 O livro será distribuído à categoria na Região 
de Arapoti para marcar o Dia d@ Bancári@, 28 de 
Agosto, e interessados em receber a obra podem 
entrar em contato com o Sindicato através do 
e-mail: seebarapoti@gmail.com ou pelo telefone 
(43) 3557-1516. A edição digital pode ser baixada 
no site do Sindicato: http://seebarapoti.com.br/.

Diretor do Sindicato 
é eleito presidente do 
Conselho de Saúde

condições de vida e trabalho e o engajamento 
para promover transformações contínuas 
e democráticas na sociedade londrinense e 
brasileira", afirma Laurito.

O Sindicato de Londrina também está 
representado no Conselho de Saúde pela 
diretora Regina Ferreira de Souza, que é 
suplente de Laurito. Já a CUT Paraná tem 

Laurito Filho (no centro), foi 
eleio presidente do Conselho 

Municipal de Saúde de Londrina

como conselheira no órgão a secretária 
de Saúde do Sindicato, Eunice Miyamoto, 
que tem como suplente o diretor Edvaldo 
Zanutto.

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

Saiba MaisSaiba Mais

O relator da proposta de reforma tributária 
do governo Bolsonaro, deputado Celso 
Sabino (PSDB-PA), voltou atrás na intenção 
de retirar as isenções fiscais das empresas que 
fornecem Vales Refeição e Alimentação para 
seus funcionários. Pressionado por entidades 
sindicais e deputados de oposição ao governo 
federal, o relator decidiu manter em seu 
relatório sobre a PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) 45/2019, os inventivos fiscais 
para as empresas que concedem os Vales 
Refeição e Alimentação aos seus funcionários.  
O texto previa o fim dos benefícios, o que 
levaria muitas empresas a desistirem de 
fornecer os Vales aos trabalhadores.

Para Carlos Roberto de Freitas, presidente 
do Sindicato de Arapoti, os Vales são 
conquistas históricas da Classe Trabalhadora 
e no caso dos bancários, são fornecidos 
há décadas, fazendo parte do orçamento 
familiar. “Este é um tipo de remuneração 
indireta que foi negociada com os bancos, 
muitas vezes substituindo algum índice de 
reposição salarial que não foi concedida. 
Além dos Vales Refeição e Alimentação, 
também temos direito do Auxílio 13º Cesta-
alimentação, que garante o peru de Natal dos 
bancários”, destaca Carlos.


