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VIDAS NEGRAS IMPORTAM!
Atividades no dia 20 de Novembro - Dia da Consciência Negra, em
todo o País denunciaram o impacto dos retrocessos do governo
Bolsonaro neste segmento que representa 56% da população

O

Dia da Consciência Negra – 20
de Novembro, este ano foi
marcado pelas manifestações do
#20NForaBolsonaro Racista em diversas
cidades do País, denunciando o impacto que
a retirada de direitos provoca na população
negra. Em Londrina, ato público realizado
no Calçadão teve a presença de cerca de 450
pessoas, que assistiram a performance sobre
o genocídio do negro e as consequências da
alta dos preços nas camadas mais pobres da
população.
Segundo Laurito Porto de Lira Filho,
secretário de Formação do Sindicato de
Londrina e membro da organização do
#20ForaBolsonaroRacista,
os
negros
representam 56% da população brasileira
e também estão entre os 75% mais

pobres, sofrendo, por isso, muito mais as
consequências da falta de políticas sociais, de
empregos e de igualdade de oportunidades.
Para Laurito, os protestos do Dia
da Consciência Negra mostram que a
população negra existe, tem a sua cultura
e contribuiu muito para a construção da
sociedade brasileira, mas mesmo assim os
seus problemas são jogados para debaixo
do tapete pelas autoridades. “O preconceito
racial e contra as religiões de origem africana
persistem, bem como a pobreza nas periferias
das cidades e a falta de empregos, que afeta
muito mais o negro e a negra. Infelizmente,
o presidente da República, governadores e
prefeitos adotam como solução de todos
esses problemas a invisibilidade da população
negra, fingindo que ela não existe”, critica.

O sistema financeiro é um exemplo. De
acordo com o último Censo da Diversidade da
categoria bancária, os negros representam
apenas 28,2% e os pardos 24,3% do quadro
de funcionários. A discriminação fica ainda
mais evidente em relação à ascensão
profissional, já que apenas 4,8% de negros
estão nos cargos de diretoria das instituições
financeiras. “O racismo no Brasil é estrutural.
Tivemos muitos avanços nas últimas
décadas, mas os retrocessos impostos pelo
governo Bolsonaro voltaram a reacender
o preconceito e precisaremos da união de
todos e todas para reverter esse cenário,
com políticas de inclusão, valorização da
cultura afro-brasileira e respeito a esta
camada sofrida da nossa população”, avalia
Laurito Lira Filho.
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Banco lucra
R$ 15,1 bilhões no
terceiro trimestre
O balanço financeiro do Banco do Brasil,
referente ao terceiro trimestre de 2021,
registrou um lucro líquido recorrente de R$
5,13 bilhões, com alta de 47,6% em relação ao
mesmo período do ano anterior. De janeiro
a setembro, o lucro acumulado do banco
alcançou R$ 15,1 bilhões, o que representa um
crescimento de 48,1% na comparação com os
nove primeiros meses de 2020.
A direção do banco comunicou que o “bom
desempenho” se deve às “menores despesas
com provisões de crédito, maiores receitas,
com crescimento da margem bruta e das
rendas com prestação de serviços, e sólido
controle das despesas administrativas”.
Para o secretário de Formação do Sindicato
de Londrina, Laurito Porto de Lira Filho,
grande parte desse resultado é fruto da
exploração dos funcionários e funcionárias,
que estão sendo sufocados com as sucessivas
reestruturações que estão em curso no BB.
“De setembro de 2020 até setembro deste
ano, o quadro de pessoal foi reduzido em
7.037 postos de trabalho e foram fechadas
393 agências e 66 postos de atendimento. Ao
mesmo tempo, o número de clientes cresceu
3,4 milhões, gerando mais serviços, acúmulo
de funções e mais metas para atingir, o que
acaba afetando ainda mais a saúde dos
funcionários”, critica Laurito.

Funcionários se
mobilizam em defesa
do Economus

Funcionários e funcionárias do Banco
do Brasil oriundos da Nossa Caixa estão
mobilizados em defesa do Economus, plano de
previdência complementar e o administrador
da assistência médico-hospitalar. No último
dia 11 de novembro, além de um tuitaço
cobrando
#CassiEePreviParaTodos,
foi
realizado ato em frente à sede do Economus,
em São Paulo.
Os Sindicatos cobram a abertura de
negociações para debater os problemas do
plano, em especial os sucessivos reajustes nas
contribuições para a assistência à saúde que
vêm ocorrendo desde 2018. Em setembro
deste ano, o aumentando foi considerável,
passando a pesar muito no orçamento familiar
os funcionários oriundos da Nossa Caixa.
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Funcionários do BB e da Caixa elegem de 26 a 30/11 COE negocia protocolos de

representantes de base e delegados sindicais

D

e 26 a 30 de novembro, funcionários e funcionárias do
Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que
atuam na base territorial do Sindicato de Londrina,
elegerão seus representantes junto à entidade. A votação
ocorrerá em todos os locais de trabalho do Banco do Brasil,
que irá eleger representantes sindicais de base para atuar
em prol de todos os seus colegas de banco.
Na Caixa, a eleição será realizada nas unidades e
departamentos em que houver candidatos a delegados
sindicais inscritos. A apuração será feita no próprio local de
trabalho.
“Ressaltamos a importância dessas eleições para
representantes de base do BB e de delegados sindicais da
Caixa, pois eles e elas nos auxiliarão a organizar seus
colegas para as lutas específicas destes dois bancos, bem
como as gerais da categoria. É um papel fundamental,
principalmente no atual momento em que estes dois
bancos públicos federais estão sendo alvo de constantes
reestruturações e ataques aos direitos”, explica o
presidente do Sindicato de Londrina, Felipe Pacheco.

retorno ao trabalho presencial

Integrantes da COE (Comissão de
Organização dos Empregados) do Itaú e
membros do GT (Grupo de Trabalho) de
Saúde do Itaú se reuniram com a direção do
banco no dia 10 de novembro, para discutir o
protocolo de retorno ao trabalho presencial
dos trabalhadores que estão em home
office, o retorno dos trabalhadores do grupo
de risco e o parcelamento do adiantamento
de salário aos funcionários afastados. O
banco garantiu que todos os protocolos de
saúde e segurança estão sendo seguidos.
A representação dos funcionários insistiu
para que todos e todas que retornarem
ao trabalho presencial façam exames,
argumentando que já ocorreram casos de
bancários que voltaram e acabaram sendo
demitidos, mesmo estando doentes.

Na discussão sobre o parcelamento do
adiantamento salarial, o Itaú sugeriu para
que seja marcada uma nova reunião para
debater o tema, mas já adiantou que só
aceitará fechar acordo neste sentido se o
mesmo for celebrado com todas as entidades
sindicais.
O presidente do Sindicato de Apucarana,
Damião Rodrigues, orienta a todos e todas
que retornarem ao trabalho presencial
fiquem de olho no cumprimento dos
protocolos contra a Covid-19 e caso ocorram
irregularidades estas devem ser denunciadas
para as entidades sindicais. “Sabemos que a
pandemia ainda não acabou, por isso, todo
cuidado é pouco. Como o banco só está
preocupado com o lucro, temos que ficar em
alerta”, avalia.

Dirigentes do Sindicato de
Londrina na paralisação do
prédio central do Bradesco

Em apenas nove
meses lucro chega
a R$ 14,05 bilhões
Negociação ocorre hoje
22/11

Sindicatos se reúnem com regional de Cornélio
Os Sindicatos de Arapoti e de Cornélio
Procópio se reuniram no dia 22 de novembro
com o novo superintendente executivo
de varejo da Caixa Econômica Federal de
Cornélio Procópio, Leonel Vinicius de Oliveira
Meneguele. Foram levantadas demandas
relacionadas ao acúmulo de serviços, adaptação
do pessoal que estava em home office e está
retornando ao trabalho presencial, ao alto grau
de estresse dos funcionários com o pagamento

dos benefícios sociais entre outros assuntos.
“Esta reunião foi mais para a gente
conhecer o novo superintendente e abrir um
canal de diálogo em torno dos problemas que
estão ocorrendo nas unidades”, relata Carlos
Roberto de Freitas, presidente do Sindicato
de Arapoti. O presidente do Sindicato de
Londrina, Felipe Pacheco, também participou
da reunião como coordenador da Regional
Vida Bancária.

A Caixa Econômica Federal tem um lucro
acumulado, entre janeiro e setembro deste
ano, de R$ 14,05 bilhões, conforme registrou
o balanço do terceiro trimestre. Esse valor
representa um crescimento de 87,4% em
comparação com o mesmo período de 2020.
Só no terceiro trimestre, o lucro foi de R$ 3,2
bilhões, com aumento de 69,7%.
Segundo informou o banco, este resultado
é decorrente do crescimento da margem
financeira e da queda das PDDs (Provisões para
Devedores Duvidosos).
Ainda de acordo com o balanço, no terceiro
trimestre de 2021 a Caixa tinha 84.751
empregados, com crescimento de 461 postos
de trabalho em 12 meses. Entretanto, houve um
incremento de 537 mil novos clientes em um
ano, mantendo em alta a sobrecarga de serviços
para os empregados.

Saiba Mais
Leia estas e mais informações no endereço

www.vidabancaria.com.br

Protestos cobram ﬁm das demissões
Sindicatos de diversas regiões do País
participaram no dia 23 de novembro da
Campanha de Valorização dos Funcionários
do Bradesco, com a paralisação de agências e
manifestações para denunciar as demissões,
cobranças por metas abusivas, falta de
segurança e de pessoal. Em Londrina, foram
paralisadas as agências do prédio central do
Bradesco, a da Avenida Bandeirantes e a de
Ibiporã.
Valdecir Cenali, diretor do Sindicato de
Londrina e representante do Vida Bancária
na COE Bradesco, afirma que somente
este ano o banco já mandou para o olho

da rua aproximadamente 4.000 bancários
e bancárias. “Na base do pinga-pinga, o
Bradesco vai dispensando bancários e
bancárias em todo o País. No final, acaba
realizando mais um processo de demissão
em massa, como ocorreu no ano passado”,
recorda Valdecir, lembrando que dessa forma
aumenta a sobrecarga de serviços para os
funcionários e a demora para o atendimento
à população.
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CORNÉLIO PROCÓPIO

Assembleia dia 23
delibera sobre eleições
complementares

21 DIAS DE ATIVISMO

Começa a jornada de lutas pelo
ﬁm da violência contra a mulher

N

o dia 20 de novembro, Dia da
Consciência Negra, foi iniciada no
Brasil a campanha 21 dias de ativismo
pelo fim da violência contra a mulher. Esta
é uma mobilização mundial e irá destacar
as diversas datas importantes que marcam
esta luta, como o dia 25 de novembro - Dia
Internacional pela Eliminação da Violência
contra as Mulheres, sendo encerrada no dia
10 de dezembro, que é o Dia Internacional
dos Direitos Humanos.
A secretária da Mulher Trabalhadora da
CUT Paraná e secretária de Saúde do Sindicato
de Londrina, Eunice Miyamoto, afirma que
este ano a campanha vai centralizar os
debates para que o governo brasileiro ratifique

a Convenção 190 da OIT (Organização
Internacional do Trabalho), que define
violência e assédio como comportamentos,
práticas ou ameaças que provocam danos
físicos, psicológicos, sexuais ou econômicos
contra trabalhadores e trabalhadoras.
“O objetivo é mobilizar a população,
agentes públicos e parlamentares para
que o País ratifique a Convenção 190,
implementando medidas para proteger a
mulher no ambiente de trabalho”, explica.
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O
Sindicato
de Cornélio
Procópio
r e a l i z a
Assembleia
Geral
no
dia 23 de
novembro, a
partir das 19h,
na Sede Administrativa, com o objetivo
de deliberar a respeito das eleições
complementares para preencher cargos
vagos na Diretoria e no Conselho Fiscal.
De acordo com o presidente do Sindicato
de Cornélio Procópio, Johni Oliveira
Müller, estas eleições são necessárias para
recompor o quadro de dirigentes sindicais
com a saída de diversos integrantes da
atual gestão.
“Estas eleições estão seguindo as
determinações do artigo 125 do Estatuto
do Sindicato, no qual prevê novo pleito em
casos de vacância de cargos na Diretoria
para que a nossa entidade possa ter mais
integrantes e continuar a luta em defesa
dos direitos e interesses da categoria
bancária”, explica Johni.
A Assembleia será realizada de forma
presencial na sede do Sindicato de
Cornélio Procópio, localizada na Av. XV de
Novembro, 315, na sobreloja. Participe!
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Sindicato realiza Prestação de Contas no dia 26/11
A Diretoria do Sindicato de Arapoti
está convidando bancários e bancárias de
sua base territorial para a Assembleia de
Prestação de Contas referente ao exercício
financeiro de 2020, que ocorrerá, de forma
presencial no dia 26 de novembro, a partir
das 19h, na Sede Administrativa da entidade.
Na ocasião, bancários e bancárias presentes
também elegerão a delegação que irá

EXPEDIENTE

representar o Sindicato na Plenária Anual da
Fetec-CUT/PR (Federação dos Trabalhadores
nas Empresas de Crédito do Paraná), entre
outros assuntos.
Segundo o presidente do Sindicato de
Arapoti, Carlos Roberto de Freitas, a Prestação
de Contas é uma determinação estatutária
que serve para demonstrar à categoria de
que forma estão sendo utilizados os recursos

arrecadados com as mensalidades sindicais e
outras taxas. “Vamos apresentar os balanços
com os números sobre receitas e despesas,
os investimentos feitos, bem como o parecer
do Conselho Fiscal, que já analisou as
contas e se posicionou favoravelmente pela
aprovação. Agora cabe apresenta-las aos
bancários e bancárias para dar transparência
à gestão do Sindicato”, completa.

VIDA BANCÁRIA

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 Johni Oliveira Müller (Cornélio: 3524-2120-seebcornelio@bancarioscornelio.com.br). Jornalista editor-responsável: Armando
Duarte Jr. (2.495/PR). Revisão: Dirceu Quinelato e Josué Rodrigues. Edição digital.

