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CAMPANHA 2022

Consulta d@s
Bancári@s aponta
prioridades de luta
Questionário estará disponível até o domingo
(24) na internet para que a categoria participe da
construção da Campanha 2022

A

construção da Campanha 2022 foi iniciada com a Consulta Nacional
d@s Bancári@s, que já está disponível na internet para que
a categoria aponte seus anseios e necessidades a serem
negociados este ano com os bancos. Nas bases dos Sindicatos
filiados à Fetec-CUT-PR (Federação dos Trabalhadores nas
Empresas de Crédito do Paraná) o questionário da Consulta
deve ser acessado até o domingo (24/04) pelo endereço
http://tinyurl.com/consulta22fetecPR ou,, se preferir, pelo QR Code abaixo.
Como sempre ocorre, as respostas da categoria serão submetidas às
Conferências Regionais, Estaduais e a Nacional, que definirá a Minuta de
Reivindicações da Campanha 2022. “A Consulta aos bancários e bancárias é o
primeiro passo para construir, de forma democrática, a Campanha deste ano,
levantando as demandas gerais e específicas da categoria que serão objeto de
negociações com a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) e os grandes
bancos. Como este ano a Consulta é on-line, em poucos minutos é possível
responder o questionário rapidamente”, salienta o presidente do Sindicato de
Londrina e coordenador da Regional Vida Bancária
junto à Fetec-CUT/PR, Felipe Pacheco.
Felipe lembra que apesar de ter perguntas
sobre dados pessoais, como função, tempo de
banco, raça, identidade de gênero entre outras,
não é preciso se identificar e está garantido o sigilo
das pessoas. “O objetivo da Consulta é levantar
as demandas gerais da categoria para subsidiar
as negociações entre o Comando Nacional dos
Bancários e a Fenaban”, finaliza.

Abril Verde

Mês dedicado
à prevenção de
acidentes no
ambiente de
trabalho
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CEBB cobra ﬁm
das metas abusivas
para funcionários
A CEBB (Comissão de Empresa dos
Funcionários do Banco do Brasil) se
reuniu com a direção do banco no dia 14
de abril para apresentar as denúncias de
assédio moral e cobrança excessiva de
metas que estão ocorrendo nas CRBBs
(Centrais de Relacionamento do Banco
do Brasil) de São Paulo, Curitiba, São José
dos Pinhais e em outras localidades do
País. Os representantes dos funcionários
argumentaram que dificilmente as metas
serão atingidas por meio desse canal, que
deveria ter como foco atender os clientes
que encontram dificuldades na utilização
da internet e outros assuntos e não para
vender produtos e serviços.
“Essa cobrança excessiva por metas
está ocorrendo em todas as dependências,
provocando
muito
estresse
nos
funcionários que já estão sobrecarregados
de serviços pela falta de pessoal. A atual
gestão do Banco do Brasil vem atuando
da mesma forma que os bancos privados,
pensando apenas na elevação dos lucros
sem se preocupar com as consequências
disso na saúde física e emocional dos
funcionários”, critica o secretário de
Formação do Sindicato de Londrina,
Laurito Porto de Lira Filho.

Saiba Mais
Leia estas e mais informações no endereço

www.vidabancaria.com.br

Vote em Rodrigo Leite
e Lucas Lima nas
eleições do Economus
Funcionários e funcionárias do Banco do
Brasil oriundos da Nossa Caixa têm até o
dia 22 de abril para participar das eleições
para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da
entidade. Os Sindicatos do Vida Bancária
apoiam o candidato Rodrigo Leite para o
Conselho Deliberativo e Lucas Lima para o
Conselho Fiscal.
A votação está ocorrendo por meio do
site eleicoeseconomus.com.br. É preciso
votar individualmente em cada um dos
candidatos.

Justiça em Londrina condena
banco por conduta antissindical

O

Vote Chapa 3 - Previ para os associados

F

oi iniciada no dia 18 e será encerrada
no dia 29 de abril a votação para os
representantes dos funcionários e
funcionárias do Banco do Brasil nas Diretorias
de Administração e de Planejamento, nos
Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem como nos
Conselhos Consultivos do Plano 1 e do Plano
Previ Futuro. Os Sindicatos do Vida Bancária e
as principais entidades sindicais e associativa
apoiam os candidatos da Chapa 3 – Previ para os
Associados, que reúne experiência e renovação
para a nova gestão do fundo de pensão.
“Apoiamos a Chapa 3 por ter ampla
representatividade entre os associados
e associadas, pela experiência dos atuais
diretores, Márcio de Souza e Paula Goto, e os
conselheiros Sérgio Riede e Luciana Batno, que

tentam a reeleição, e pelo histórico de atuação
dos demais integrantes nas lutas em defesa
dos direitos dos funcionários e do Banco do
Brasil enquanto instituição pública federal”,
argumenta o presidente do Sindicato de
Cornélio Procópio, Johni Oliveira Müller.

Como votar?
Para votar nas eleições da Previ associados
e associadas podem acessar o site ou o
APP da entidade e utilizar a senha de
autoatendimento. Também é possível votar
pelos terminais do BB com a senha da sua
conta. Os funcionários da ativa contam ainda
com a alternativa de participar das eleições
por meio do Sisbb. Vote Chapa 3 – Previ para
os associados.

Sindicatos do Vida apoiam candidatos
do movimento nas eleições da Funcef
Entre os dias 22 e 25 de abril, os empregados
e empregadas da Caixa Econômica Federal
participarão das eleições da Funcef (Fundação
dos Economiários Federais) para definir dois
membros da Diretoria, dois conselheiros
titulares e dois suplentes para o Conselho
Deliberativo, e um titular e um suplente para o
Conselho Fiscal. A Fenae (Federação Nacional
das Associações dos Empregados da Caixa),
assim como os Sindicatos do Vida Bancária, a
Contraf-CUT e diversas outras entidades de
representação dos empregados apoiam os
candidatos do movimento “Juntos – A Funcef é
dos Participantes”.
Segundo o presidente do Sindicato de
Arapoti, Carlos Roberto de Freitas, estas
eleições são muito importantes para que a
nova gestão da Funcef seja participativa,
democrática e transparente. “Precisamos

eleger conselheiros e diretores alinhados com
os interesses dos associados e com autonomia
em relação ao governo federal. É o futuro
de milhares de vida que está em jogo nestas
eleições”, alerta Carlos.

Votação
Podem votar os participantes ativos e
assistidos maiores de 18 anos, com benefício
vitalício, que tenham se inscrito até o dia 31
de janeiro de 2022 em planos da Funcef. O
segundo turno das eleições da Funcef ocorrerão
entre os dias 29/04 e 2/05/2022. Os eleitos
serão empossados nos cargos no dia 31 de maio
de 2022.

Saiba Mais
Leia estas e mais informações no endereço

www.vidabancaria.com.br

Santander Brasil foi condenado pela
prática de condutas antissindicais
e terá que pagar indenização por
dano moral coletivo no valor de R$ 200 mil,
conforme determinou no dia 8 de abril deste
ano a Segunda Vara da Justiça do Trabalho
em Londrina. Este foi o resultado da denúncia
apresentada em 2018 pelo Sindicato de
Londrina junto ao Ministério Público do
Trabalho, que constatou as condutas
irregulares e ingressou com Ação Civil Pública
contra o banco.
Segundo o secretário de Assuntos Jurídicos
do Sindicato de Londrina, Leonardo Rentz, o
Santander praticou uma série de atos contra
dirigentes sindicais, como intimidações,
perseguições e assédio moral na tentativa
de impedir sua atuação junto aos bancários.
“Conseguimos comprovar tudo isso na
Justiça do Trabalho e garantir que o banco
não poderá promover mais esse tipo de atitude
sob pena de ter que pagar multa de R$ 10 mil
para cada dirigente sindical que tenha seus
direitos violados”, comemora.
Leonardo lembra que essa não é a primeira
vez que o Santander é condenado no País por
esse mesmo motivo, demonstrando total falta

de respeito à organização dos trabalhadores
e à legislação brasileira. "Esse tipo de
comportamento do banco só é visto no Brasil
e em outros países da América Latina, que é
bem diferente da forma como o Santander se
relaciona com o movimento sindical na Espanha,

em outros países da Europa ou até mesmo nos
EUA", salienta.

Saiba Mais
Leia estas e mais informações no endereço

www.vidabancaria.com.br
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Sindicato recupera R$ 1,2 milhão em direitos
para empregados da Caixa em Cambé
O Sindicato de Londrina recuperou na Justiça do Trabalho
R$ 1,2 milhão em direitos para sete empregados e empregadas
da Caixa Econômica Federal que atuavam na agência de Cambé
em 2017. A ação requereu os valores referentes ao Adicional de
Quebra de Caixa que estava previsto no regulamento do banco,
mas não foi pago aos bancários que atuavam com o manuseio
de numerário.
O secretário de Assuntos Jurídicos do Sindicato de Londrina,
Leonardo Rentz, afirma que existem diversas outras ações na
Justiça do Trabalho pleiteando esse direito negado pela Caixa,
mas que ainda estão em tramitação. “A quebra de caixa é um
Adicional devido aos empregados que trabalham como caixa,
avaliador de penhor ou na Tesouraria, exigindo muita atenção
pela complexidade de lidar com altas somas de dinheiro”, explica
Leonardo.

A secretária de Finanças, Ana Claudia
Ribeiro, e o presidente do Sindicato de
Londrina, Felipe Pacheco, com bancário da
Caixa contemplado na ação

APUCARANA
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Aplicativo do
Sindicato facilita
uso da carteirinha
de associado

Todos os espaços da Chácara
XXVIII de Agosto receberam
melhorias

LONDRINA

Sede Campestre do Sindicato
recebe diversas melhorias

A

Chacára XXVIII de Agosto, Sede
Campestre do Sindicato de Londrina,
passou por uma reforma geral durante
o período da pandemia e foi reaberta no dia 18
de abril com diversas melhorias para dar maior
conforto e segurança aos associados e seus
familiares.
Aproveitando o período de lockdown
imposto pelas autoridades sanitárias de
Sertaneja, como forma de conter a propagação
do novo coronavírus (Covid-19) na Região, o
Sindicato de Londrina realizou uma reforma
geral na Chácara XXVIII de Agosto, a Sede
Campestre da entidade localizada às margens
do Rio Congonhas.
De acordo com o Secretário de
Administração do Sindicato de Londrina,

Valdecir Cenali, toda a estrutura do local
recebeu melhorias, desde os chalés, quitinetes,
quiosques de churrasqueiras, o trapiche,
salão de jogos e até a entrada da Chácara.
“Fizemos o reboco externo dos chalés, forro
de PVC, inclusive nas quitinetes, pisos, pintura
nova, além de reparos nos telhados e revisão
das instalações elétricas, recuperação dos
alambrados do campo de futebol suíço e na
quadra de areia”, explica Valdecir.
Também foi instalado ar condicionado nas
salas dos chalés e disponibilizados utensílios
para as cozinhas das quitinetes e dos chalés.

Saiba Mais

Para mais informações acesse
www.vidabancaria.com.br

O
Sindicato de
Apucarana
l a n ç o u
um
APP
(Aplicativo)
q
u
e
permite aos
associados
e
associadas
acessarem
com maior
facilidade as informações
que estão no site da entidade, como
notícias, convênios, Convenções e
Acordos Coletivos, o histórico da entidade
e, principalmente, a carteirinha virtual.
O presidente do Sindicato de
Apucarana, Damião Rodrigues, afirma
que esta ferramenta veio para atualizar os
contatos com a categoria e facilitar o uso
da carteirinha de associado.
“Assim como está ocorrendo com
o título de eleitor, o RG, a carteira de
motorista e outros documentos, o
Sindicato procura se inserir no mundo
digital para que os bancários e bancárias
possam aproveitar as vantagens dos
convênios e ter acesso às informações
que precisa com apenas uns toques na
tela do celular”, explica.
Para baixar o aplicativo do Sindicato
no seu aparelho é só procurar “SEEB
Apucarana” na Play Store no sistema
Android ou na loja App Store do iPhone e
clicar no botão “Instalar”.

Dia 1º de Maio tem a 1ª Bike Volta em Londrina
Você que gosta de pedalar não pode perder a 1ª
BikeVolta Solidária d@ Trabalhador@, que será
realizada no dia 1º de Maio em Londrina. O objetivo
desse passeio ciclístico é comemorar o Dia da Classe
Trabalhadora com uma atividade voltada para a
categoria e a população em geral.
Bancários e bancárias sindicalizados que
participarem da 1ª BikeVolta concorrerão ao sorteio
de três bicicletas e outros brindes. A saída ocorrerá

EXPEDIENTE

às 9h30 do Aterro do Lago Igapó 2 em direção
ao Jardim Botânico. Após um breve descanso
será feito o retorno ao local de partida, onde vai
acontecer o sorteio dos brindes. Para se inscrever
basta doar um quilo de alimento não perecível
e preencher o formulário disponibilizado no link
https://forms.gle/JTmbtiDfQ26wGDScA.
As
doações devem ser deixadas na Sede do Sindicato
ou entregues no local do passeio antes do início.
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