
Edição digital

8 de Março
de 2022

Dia Internacional da Mulher foi celebrado com manifestações pelo 
� m da violência, da fome e pelo #ForaBolsonaro

8 de Março é
Dia de Resistência!
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Março Azul-MarinhoMarço Azul-Marinho

Campanha 
destaca a 
prevenção do 
câncer colorretal

Milhares de mulheres saíram 
às ruas no dia 8 de Março – 
Dia Internacional da Mulher, 

referência de luta contra a desigualdade, 
violência e de uma sociedade que 
conserva o machismo como seu pilar. 
Nas manifestações foram destacadas 
a mobilização pelo fim da fome, do 
desemprego, da precarização e corte 
de direitos, bem como as dificuldades 
impostas pela pandemia, que  
sacrificaram mais as mulheres.

Os Sindicatos do Vida Bancária 
participaram das atividades locais 
após terem prestado as tradicionais 
homenagens às bancárias, com a 
distribuição de brindes.

Resistência
As manifestações também retomaram 

a campanha #BolsonaroNuncaMais para 
derrubar nas urnas esse governo que 
discrimina as mulheres, que é misógino 
e que defende salários mais baixos 
para a mulher trabalhadora. Dados do 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística) revelam que no terceiro 
trimestre do ano passado 1,106 milhão 
de mulheres estavam fora do mercado de 
trabalho. Destas, 905 mil eram negras, as 
que mais são discriminadas na hora de 
encontrar emprego.

Para o presidente do Sindicato de 
Londrina, Felipe Pacheco, o fim das 
mazelas que afetam de forma mais intensa 
as mulheres responsáveis pelo sustento 

Diretoras no Sindicato
de Londrina distribuíram

brinde a bancárias

Sindicato de Londrina e
a CUT/PR presentes na 
atividade pelo #ForaBolsonaro

Bancárias da base de Apucarana 
também receberam homenagem 
pelo Dia Internacional da Mulher 

de suas famílias, passa necessariamente 
por mudanças na política do País. “Temos 
nas eleições deste ano a chance de mudar 
o perfil do Congresso Nacional com 
maior representatividade feminina e de 
eleger um governo comprometido com 
a população brasileira, capaz de retomar 
programas sociais e os investimentos 
públicos na saúde, educação e na geração 
de empregos que foram relegados por 
Temer e Bolsonaro. Podemos reverter 
tudo isso nas urnas”, avalia Felipe.   

Johni Müller, presidente 
do Sindicato de Cornélio, 
entrega o brinde a uma 
bancária do BB
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Sindicatos do Vida Bancária apoiam chapas 6 e 77 na Cassi

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

Saiba MaisSaiba Mais

CEBB critica nova 
leva de demissões 
'voluntárias'

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

Saiba MaisSaiba Mais

Rita Serrano
é reeleita para
o CA da Caixa

Ampliado prazo para 
apresentar certificação
da Anbima

Após diversas cobranças feitas pela CEE 
(Comissão Executiva dos Empregados), a 
Caixa Econômica Federal concordou em 
prorrogar o prazo até o dia 10 de abril para que 
os empregados e empregadas apresentem 
certificações profissionais série 10 e série 20 
(CPA-10 e CPA-20), da Anbima (Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro 
e de Capitais). A reivindicação foi feita porque 
os exames foram suspensos em decorrência da 
pandemia de Covid-19, não tendo então como 
apresentar os certificados na forma estabelecido 
pelo normativo RH 40 da Caixa.

Esta nova data vale para o CPA-10, CPA-
20 e o CEA (Certificação de Especialista em 
Investimentos), também da Anbima. Já para 
o CGA (Certificação de Gestores) e para 
CGE (Certificação de Gestores para Fundos 
Estruturados) o prazo foi prorrogado para 10 de 
julho de 2022.

“Demorou, mas a Caixa enfim atendeu 
a esta demanda. Agora os empregados e 
empregadas podem fazer com tranquilidade 
os cursos preparatórios para fazer as provas de 
certificação. Temos os cursos de CPA-10 e CPA-
20 gratuitos na grade da Fenae, com aulas à 
distância, e também na opção presencial, como o 
da Acamef, que oferece desconto para filiados”, 
observa o presidente do Sindicato de Londrina, 
Felipe Pacheco.

Sindicatos protestam contra 
transferência de bancária PCD

No período de 18 a 28 de março, 
funcionários e funcionárias do Banco 
do Brasil elegerão seus representantes 

na Diretoria de Risco Populacional, Saúde e 
Rede de Atendimento e para os Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da Cassi, a Caixa 
de Assistência. Os Sindicatos do Vida 
Bancária, a Contraf-CUT Confederação dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro) e diversas 
outras entidades sindicais e associativas dos 
funcionários do BB apoiam candidatos do 
grupo “Unidos por uma Cassi Solidária”, que 
formam as chapas 6 e 77.

“Este é o momento para resgatarmos o 
comando da Cassi e reverter as medidas 
adotadas pela atual diretoria que precarizaram 
o atendimento aos associados, porque 
colocaram a redução de gastos acima da 
saúde, desvirtuando o papel de nossa Caixa de 
Assistência”, afirma o secretário de Formação 
do Sindicato de Londrina, Laurito Porto de 
Lira Filho.

A Chapa 6 tem como candidato a diretor 
de Risco Populacional, Saúde e Rede de 
Atendimento Fernando Amaral, que foi Garef 
(Gabinete Representante dos Funcionários) no 
Conselho Administrativo do BB, ex-presidente 
do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro e 
assessor e diretor em exercício da Diretoria de 
Saúde e Tecnologia da Cassi.

Para o Conselho Deliberativo concorrem 
para titulares Cristiana Silva Rocha Garbinatto 
e Alberto Alves Júnior, tendo como suplentes, 
Cláudio Nascimento e Gilmar Santos. Para o 

- aumento do compromisso financeiro do banco para garantir a sustentabilidade da Cassi
- retomada dos percentuais de coparticipação anteriores à reforma estatutária de 2019
- interromper a política de redução da rede credenciada imposta pela atual gestão
- aperfeiçoar e ampliar a ESF (Estratégia de Saúde da Família)
- avaliar a melhor forma de atendimento em telemedicina
- criar novos programas de saúde para dar a devida atenção àqueles que precisam de 
acompanhamento permanente

Veja quais são os principais compromissos
das chapas 6 e 77 “Unidos por uma Cassi Solidária”

Conselho Fiscal, a Chapa 77 - “Unidos por uma 
Cassi Solidária” tem a candidata Fernanda 
Lopes como titular e Diusa Almeida como 
suplente.

A votação ocorrerá pelo site da Cassi, 
APP, TAA e pelo SISBB. Vote chapas 6 e 77 
por uma Cassi solidária, promotora de saúde, 
sustentável e a serviço dos associados!

O Sindicato de Londrina realizou protesto 
no dia 22 de fevereiro, com apoio do Sindicato 
de Cornélio Procópio, em frente à agência do 
Itaú em Uraí, contra o desrespeito praticado 
pelo banco a uma bancária PCD (Pessoa 
com Deficiência). Sem levar em conta suas 
dificuldades motoras, a administração do 
banco transferiu esta funcionária para a 
agência de Cornélio Procópio, obrigando-a 
a se deslocar de ônibus diariamente para o 
novo local de trabalho.

“Nós tentamos negociar com o banco a 
permanência dela em Uraí, argumentando 
que sua condição física e as dificuldades 
para ir trabalhar em outra cidade, mas não 

tivemos sucesso”, explica Eunice Miyamoto, 
secretária de Saúde do Sindicato de 
Londrina, afirmando que o banco alegou que 
a bancária tem um parente trabalhando na 
mesma agência e isso não é permitido pelo 
Código de Ética.

Para Eunice, esse é um exemplo da 
forma desumana como o Itaú trata seus 
funcionários, com metas cada vez mais 
difíceis de serem atingidas e impondo 
regras aos PCDs que não condizem com sua 
condição física, demonstrando que a direção 
do banco não concorda com políticas de 
inclusão e continua mesmo preocupada em 
elevar ainda mais seus lucros bilionários.

Dirigentes dos  Sindicatos de 
Londrina e de Cornélio Procópio  
denunciaram o desrespeito no Itaú

Pressão garante 
pagamento da PLR 
aos empregados 

O lançamento pelo Banco do Brasil, no 
dia 7 de março, de uma nova edição do PAQ 
(Programa de Adequação dos Quadros) foi 
criticado pela CEBB (Comissão de Empresa 
dos Funcionários do Banco do Brasil), 
levando em conta a sobrecarga de serviços 
decorrente do quadro insuficiente para 
atender a demanda. A princípio, o PAQ é 
dirigido a 300 funcionários da direção geral 
do banco.

Para o presidente do Sindicato de 
Cornélio Procópio, Johni Oliveira Müller, 
a atual direção do BB vem atuando da 
mesma forma do que os bancos privados, 
impondo metas absurdas ao mesmo 
tempo em que reduz o pessoal. “O lucro de 
2021 demonstra isso claramente. O Banco 
do Brasil obteve 21 bilhões de reais de lucro 
líquido, mas ao mesmo tempo fechou mais 
de 7 mil postos de trabalho e encerrou 
as atividades de 388 agências, o que 
resultou em um maior número de clientes 
a serem atendidos para cada funcionário”, 
aponta Johni, acrescentando que isso 
também provocou aumento nos casos de 
adoecimentos. 

A atual representante dos empregados no 
CA (Conselho de Administração) da Caixa 
Econômica Federal, Rita Serrano, foi reeleita 
com 90,78% dos votos no pleito realizado 
entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Rita 
recebeu 19.901 dos 21.923 votos apurados, 
consolidando o trabalho que realizou no atual 
mandato em defesa da manutenção da Caixa 
100% pública e dos direitos dos empregados.

A conselheira teve o apoio da Contraf-CUT 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro), da Fenae (Federação 
Nacional das Associações de Pessoal da 
Caixa), dos Sindicatos do Vida Bancária e da 
maioria de entidades de representação dos 
empregados.

Após cobranças feitas pela Contraf-CUT 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro), a Caixa Econômica Federal 
pagou aos empregados e empregadas a segunda 
parcela da PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados) no dia 25/02. O presidente Pedro 
Guimarães tentou capitalizar politicamente 
esta conquista dos empregados.

Lucro – A Caixa obteve lucro líquido de R$ 
17,3 bilhões em 2021, valor que representa 
um crescimento de 31,1% em comparação 
ao resultado apurado no ano anterior. Deste 
montante, R$ 7,2 bilhões são provenientes de 
fontes não recorrentes e da venda de ativos 
rentáveis, como as ações do Banco Pan e da 
Caixa Seguridade.  
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Abertas inscrições para curso presencial de CPA-20
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RESISTÊNCIA

Conquista do voto feminino
no Brasil completa 90 anos

LONDRINA

Comando Nacional 
negocia protocolos 
sanitários com bancos

VIDAVIDASaúde
Março Azul Marinho

O Sindicato de Londrina firmou convênio 
com a Acamef para viabilizar a realização de 
curso presencial de CPA-20, com facilidades 
no pagamento para bancários e bancárias 
filiados. As aulas com a professora Solange 
Honorato acontecerão das 19h às 22h, 
entre os dias 21 de março e 1º de abril 
na Rua Minas Gerais, 297 – 1º andar. O 
investimento é de R$1.079,00, valor este 
que pode ser parcelado em até 10 vezes de 
R$ 107,90. Para pagamento à vista o custo 
é de R$1.025,05. As inscrições devem ser 
feitas por meio do site https://acamef.com.
br/carrinho/

Os alunos receberão apostila impressa 
sobre o CPA-20 com informações 
atualizadas conforme o programa da 
Anbima (Associação Brasileira das Entidades 

dos Mercados Financeiro e de Capitais); 
caderno de exercícios; Seguro Aprovação 
sem custo; terão acesso à plataforma de 
estudos por quatro meses e aos vídeos com 
as aulas gravadas e diversos outros materiais 
de apoio para fazer a prova de certificação.

“Esta é uma ótima oportunidade de 
qualificação profissional para a categoria. 
Como a pandemia está com os níveis de 
contaminação reduzidos, as aulas serão 
presenciais, possibilitando maior interação 
dos alunos com a professora, facilitando 
o aprendizado’, avalia o secretário de 
Administração do Sindicato de Londrina, 
Valdecir Cenali.

Para mais informações acesse o site 
https://acamef.com.br/produto/cpa20-
presencial-londrina-pr/.

Comando Nacional 

Março Azul MarinhoMarço Azul Marinho
Campanha destaca a prevenção 

do câncer colorretal

O dia 24 de 
f e v e r e i r o 
é uma 

importante data na 
luta pela igualdade 
das mulheres 
brasileiras. Nesta 
data, em 2022 foram 
completados 90 anos 
da promulgação 
do decreto que 
estabeleceu o direito 
do voto feminino no 
País. Graças a este 
avanço, este ano 
mais de 77 milhões 
de mulheres poderão 
votar nas eleições 
para presidente 
da República, 
g o v e r n a d o r e s , 
senadores, deputados federais e estaduais. 

Para a secretária da Mulher 
Trabalhadora da CUT Paraná e secretária 
de Saúde do Sindicato de Londrina, Eunice 
Miyamoto, o direito do voto feminino 
foi muito importante, mas a luta pela 

igualdade tem muito 
ainda a avançar. 
“Infelizmente, as 
mulheres brasileiras 
ainda enfrentam 
d i f i c u l d a d e s , 
inclusive, dentro do 
processo democrático 
de eleição de 
representantes nas 
esferas de poder, 
com vagas ocupadas, 
m a j o r i t a r i a m e n t e , 
por homens brancos e 
candidaturas laranjas 
utilizadas apenas 
para cumprir as cotas 
femininas”, explica.

Na avaliação de 
Eunice, esse cenário 
pode ser alterado 

nas urnas este ano, bastando lembrar 
desta história de resistência de 1932 para 
avançar mais e garantir um maior número 
de mulheres eleitas para atuar no Senado, 
Câmara dos Deputados e nas Assembleias 
Legislativas.

Integrantes do Comando Nacional d@s 
Bancári@s  voltaram a se reunir com a 
Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) 
no dia 3 de março para negociar protocolos 
sanitários de prevenção à Covid-19. 
Atendendo aos apelos da representação da 
categoria, os bancos se comprometeram a 
manter as medidas já adotadas e pediram 
tempo para esperar o “efeito Carnaval” para 
verificar se o quadro da pandemia não vai 
se agravar após o feriado prolongado.

O Comando voltou a reforçar a 
reivindicação de que sejam tomadas 
providências em relação às sequelas da 
Covid-19 nos trabalhadores e trabalhadoras 
do setor financeiro que contraíram essa 
doença, tendo como base a “Avaliação 
longitudinal do Impacto do SARS-CoV2 
no sistema nervoso em bancários” feita 
por professoras da Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas).

Cuidado com as sequelas
Para o presidente do Sindicato de Arapoti, 

Carlos Roberto de Freitas, independente 
dos efeitos do Carnaval é preciso entender 
que a pandemia ainda não acabou, pois 
diariamente centenas de brasileiros e 
brasileiras têm perdido suas vidas para essa 
doença. “Os protocolos sanitários precisam 
ser mantidos e os bancos também devem 
dar atenção para a saúde dos bancários e 
bancárias que contraíram Covid-19. São 
várias as sequelas que podem prejudicar 
a qualidade de vida de quem foi infectado, 
inclusive seu rendimento no trabalho, 
colocando em risco não só o emprego, mas 
também a vida”, ressalta.

O Comando Nacional retomará as 
negociações com a Fenaban sobre a 
pandemia nos próximos dias.

Foto: EBC


