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1ª BikeVolta foi pura alegria
Evento realizado no dia 1º/05, reuniu cerca de 200 pessoas no Aterro do Lago
Igapó 2, em Londrina, em comemoração ao Dia da Classe Trabalhadora

A

1ª
BikeVolta
Solidária
d@
Trabalhador@ realizada na manhã
de domingo (1º/05), em Londrina,
foi um sucesso. As cerca de 200 pessoas que
participaram do evento, seja pedalando
ou se divertindo nas atividades realizados
no Aterro do Lago Igapó 2, incluindo
brinquedos para as crianças, exercícios de
alongamento e de Taekwondo.
O passeio ciclístico saiu do Aterro por
volta das 9h30 em direção ao Jardim
Botânico, onde houve uma breve pausa
para recuperar as energias. A chegada
ocorreu em torno das 11h. Depois a
Diretoria do Sindicato de Londrina fez o

sorteio de três bicicletas e diversos outros
assessórios para os participantes.
O diretor do Sindicato de Londrina e
coordenador da 1ª BikeVolta Solidária,
Edvaldo Zanutto, agradeceu a todos os
ciclistas e familiares que prestigiaram o
evento, bem como as empresas e instituições
públicas que deram apoio. “Foi um passeio
muito bonito e alegre, que proporcionou a
realização de atividades físicas, diversão
para as crianças e muita animação no sorteio
dos brindes”, comemora.

Veja mais imagens da 1ª BikeVolta
Solidária na pág. 4 >>>
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Eleitos os candidatos
do movimento 'Funcef
é dos participantes'

Chapa 3 vence eleição da Previ
com mais de 55% dos votos

C

om 54.423 votos, que representam
55,29% do total de votos válidos, a
Chapa 3, Previ para os Associados,
venceu as Eleições de 2022 do fundo de
pensão dos funcionários e funcionárias
do Banco do Brasil. A Chapa 3 teve o
apoio dos Sindicatos do Vida Bancária,
da Contraf-CUT (Confederação Nacional
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro) e
de diversas outras importantes entidades
sindicais e associativas.
Para o secretário de Formação do
Sindicato de Londrina, Laurito Porto de
Lira Filho, os associados e associadas
entenderam a necessidade de se manter a
linha de atuação da atual gestão da Previ
para garantir a proteção do seu patrimônio
e proteger a entidade de interferências
externas. “Os diretores e conselheiros
reeleitos têm este compromisso e já
mostraram que estão do nosso lado.
Transparências nas ações tomadas e nas

contas, bem como o canal aberto para
receber sugestões e críticas sempre esteve
e estará aberto’, avalia.
O também diretor do Sindicato de
Londrina, Carlos Kotinda, afirma que a
votação em massa na Chapa 3 deixou claro
que as pressões da direção do Banco do
Brasil e os ataques feitos nas redes sociais
aos atuais diretores da Previ não surtiram
efeitos. “A Chapa 3 não entrou no jogo dos
candidatos chapa branca e obteve mais
votos do que todas as demais concorrentes
juntas, incluindo os votos nulos e brancos.
Foi uma vitória massacrante’, comemora.
Os eleitos terão mandato de quatro
anos, com início em 1º/6/2022 e término em
31/5/2026.

Saiba Mais
Leia estas e mais informações no endereço

www.vidabancaria.com.br

Candidatos apoiados pelas entidades são
eleitos suplentes nos conselhos do Economus
As eleições do Economus, o fundo de
pensão dos funcionários e funcionárias
do Banco do Brasil egressos do Banco
Nossa Caixa, foram encerradas no dia 22
de abril. Os candidatos apoiados pelas
entidades sindicais e associatias, Rodrigo
Leite e Lucas Lima, foram eleitos suplentes,
respectivamente, do Conselho Deliberativo

e o Conselho Fiscal.
Foram apurados 4.756 votos válidos no
total, dos quais 1.375 para Rodrigo Leite e
1.321 para Lucas Lima. Os candidatos eleitos
são Américo Consentino, conselheiro
deliberativo titular, com 3.047 votos, e
Edson Siqueira, titular do Conselho Fiscal,
com 3.221 votos.

Os candidatos do movimento “Juntos – A
Funcef é dos Participantes” foram eleitos
para a maioria dos cargos da Fundação dos
Economiários Federais, que teve seu segundo
turno realizado entre os dias 29 de abril e 2 de
maio. Assim como ocorreu na Previ, o fundo
de pensão dos funcionários do Banco do
Brasil, as eleições da Funcef foram marcadas
pela divulgação de fake News nas redes
sociais e ataques aos candidatos apoiados
pelas entidades sindicais e associativas dos
empregados da Caixa.
“Os associados acertaram em votar
nos candidatos que têm experiência e
compromisso de fazer gestão focada nos
interesses dos participantes da Funcef,
garantindo um futuro tranquilo a todos”,
avalia o presidente do Sindicato de Cornélio
Procópio, Johni Oliveira Müller.
Foram eleitos no segundo turno
Jair Pedro Ferreira para a Diretoria de
Benefícios e Rogério Vida para a Diretoria
de Administração e Controladoria. Para o
Conselho Deliberativo os eleitos são Selim
Antônio de Salles Oliveira (titular) e Helaine
Coutinho Cardoso (suplente). Além deles,
o grupo do movimento pela Funcef elegeu,
ainda no primeiro turno, Sâmio Cássio (titular)
e Tamara Siqueira (suplente) para o Conselho
Fiscal.

CEE cobra
negociação sobre
o teletrabalho
A direção da Caixa Econômica Federal
enviou na noite do dia 29 de abril um
comunicado a todos os gestores de
unidades informando sobre as mudanças no
normativo interno RH226, que trata sobre
as modalidades de trabalho dentro do banco.
Uma delas é a prorrogação do teletrabalho
até o dia 6/05.
Para a CEE (Comissão Executiva dos
Empregados), ao estabelecer apenas seis
dias a mais nesta modalidade de trabalho
não resolve as diversas demandas do banco,
como a falta de espaço para quem está
trabalhando em casa retornar ao presencial.
A CEE já cobrou da Caixa em ofício
enviado anteriormente, a abertura de
negociações sobre o teletrabalho e o banco
de horas, levando em conta que a pandemia
de Covid-19 ainda não acabou.
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Lucro no primeiro
trimeste atinge
R$ 4 bilhões

IMPOSTO DE RENDA

Projeto no Senado propõe
a isenção total da PLR

F

oi aprovado na sessão do dia 28 de
abril na CAE (Comissão de Assuntos
Econômicos) do Senado, o PL (Projeto
de Lei) 581/2019, que propõe alterações na Lei
nº 10.101/2000, com o objetivo de dar à PLR
(Participação nos Lucros ou Resultados) o
mesmo tratamento fiscal dado à distribuição
de lucros ou dividendos aos sócios ou
acionistas das empresas. Caso não seja
apresentado nenhum recurso na CAE até o
dia 5 de maio, a matéria seguirá diretamente
para a apreciação da Câmara dos Deputados.
Atualmente, graças à mobilização da
Classe Trabalhadora, os valores recebidos a
título de PLR até R$ 6.677,55 estão isentos do
IR (Imposto de Renda). A partir desta quantia
incidem as alíquotas de 7,5%, 15%, 22,5% e

27,5%, com as respectivas deduções.
O presidente do Sindicato de Arapoti,
Carlos Roberto de Freitas, lembra que
a isenção total da PLR é uma antiga
reivindicação
dos
trabalhadores
e
trabalhadoras, que conseguiram, por meio
da MP (Medida Provisória) nº 597/2012,
assinada pela ex-presidenta Dilma Rousseff,
a isenção de parte deste direito. “Precisamos
pressionar o Senado e, também a Câmara
dos Deputados, para que seja aprovado
esse PL e assim conseguir reparar a injustiça
cometida em 1995, quando os acionistas das
empresas tiveram a isenção do IR nos seus
milionários dividendos. Não resta dúvida de
que dividendo é a mesma coisa que a PLR”,
ressalta Carlos.

Apostando
na
exploração
dos
funcionários e dos clientes, o Santander
Brasil fechou o primeiro trimestre de 2022
com um lucro líquido de R$ 4,005 bilhões.
Esse resultado representa alta de 1,3% em
relação ao mesmo período de 2021, e de
3,2% em relação ao quarto trimestre de
2021. Com isto, a filial brasileira participou
com 24,7% do lucro global da holding, que
foi de € 2,543 bilhões, montante que significa
alta de 58% em 12 meses e rentabilidade
anualizada de 19%.
O secretário de Assuntos Jurídicos do
Sindicato de Londrina e coordenador
da COE (Comissão de Organização dos
Empregados) do Santander junto à FetecCUT/PR (Federação dos Trabalhadores nas
Empresas de Crédito do Paraná), Leonardo
Rentz, afirma que boa parte desse lucro
é decorrente do esforço dos bancários e
bancárias que estão na linha de frente do
banco, superando a falta de pessoas e as
pressões pelo cumprimento de metas cada
vez mais altas. “O Santander está praticando
uma política de pessoal desumana. As
demissões e as terceirizações, muitas vezes
irregulares, impactam nos gastos com a
folha de pagamento ao mesmo tempo
em que levam à precarização dos serviços
nas agências. É muita gente para atender
e poucos funcionários para dar conta da
demanda”, afirma.

Bancário demitido doente
ganha reintegração na Justiça
Um bancário que atuava como supervisor
de caixas na agência Centro do Bradesco
em Londrina, conseguiu a reintegração de
emprego em ação julgada pela 1ª Vara do
Trabalho de Londrina. Ele foi demitido em
outubro de 2020, quando estava afastado
por licença médica, demonstrando o quanto
o banco não se importa com a saúde de seus
funcionários.
Na sentença, o juiz substituto Paulo Jose
Oliveira de Nadai, reconheceu que o Bradesco
praticou discriminação ao bancário doente e
determinou a sua imediata reintegração nas
mesmas condições laborais devidas quando

de sua dispensa, bem como o pagamento dos
salários e demais direitos devidos durante
o período em que ficou afastado. O banco
também foi condenado a pagar indenização
por danos morais ao bancário no valor de R$
10 mil.
Segundo a diretora do Sindicato de
Londrina, Danielle Ruza, essa decisão judicial
demonstra quanto é importante lutar contra os
abusos cometidos pelos bancos. “Neste caso,
o Sindicato se recusou a homologar a rescisão
do Contrato de Trabalho do bancário, que
estava com Atestado médico, não podendo de
forma alguma ser demitido. Ele seguiu nossas

orientações e ingressou na Justiça, recuperando
o emprego e os direitos que foram negados”,
explica Danielle, afirmando que mesmo com a
decisão judicial o Bradesco ainda não agendou
a data de retorno para este funcionário.

VIDA
Saúde
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A bancária Juliana Ferrari Stinghen
recebe a bike do presidente do
Sindicato, Felipe Pacheco

Veja alguns momentos
marcantes da 1ª BikeVolta

A

1ª BikeVolta Solidária d@ Trabalhador@ foi
um passeio ciclístico organizado pelo Sindicato
de Londrina em comemoração ao Dia 1º de Maio,
Dia da Classe Trabalhadora. Durante o evento
foram realizadas diversas atividades e o ponto alto,
após o final da pedalada, foi o sorteio de brindes.
Confira mais fotos do evento na página do Sindicato no
Facebook: https://www.facebook.com/seeb.londrina

Seminário da Contraf
debate causas do
adoecimento bancário
A Contraf-CUT (Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro) realizou
no dia 28 de abril o Seminário Adoecimento
Psíquico no Trabalho Bancário, com o objetivo
de qualificar dirigentes e assessorias técnicas
e políticas sindicais para aprofundar e difundir
os conceitos relacionados a esse problema de
saúde na categoria. O evento marcou o Dia
Internacional em Memória das Vítimas de
Acidentes de Trabalho – 28 de Abril.
Os principais problemas abordados foram
o suicídio, tentativas de suicídios, Síndrome
de Burnout, e outros distúrbios psicológicos
que acometem cada vez mais a categoria e que
podem ser evitados com mudanças na atual
forma de organização do trabalho nos bancos.
“As pressões levam bancários a fazerem uso
de remédios com tarja preta para tentar
segurar a barra, mas, no entanto, alguns não
suportam essa situação e acabam tirando a
própria vida”, observa a secretária de Saúde
do Sindicato de Apucarana, Zoraide Sanches.

Síndrome de Burnout
Segundo Zoraide, o Seminário da
Contraf-CUT abordou ainda o alto índice de
Síndrome de Burnout verificado na categoria.
Também conhecida como síndrome do
esgotamento profissional, esta doença tem
implicações emocionais, causa exaustão
extrema, estresse e estafa física, problemas
decorrentes do trabalho desgastante, somado
à competitividade ou responsabilidade.
“Infelizmente, os bancos só se preocupam
em obter lucros cada vez mais exorbitantes, e
não medem as consequências do assédio moral
e das ameaças ao emprego que atormentam
os bancários. É para conter essa epidemia que
vamos cobrar nas negociações da Campanha
2022 medidas para combater esse mal que
afeta nossa categoria”, adianta Zoraide.

EXPEDIENTE

VIDA BANCÁRIA

Distribuição gratuita. 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 . Impressão: Grafpress.

