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AGENDA DAS ASSEMBLEIAS

Pauta: 
1) Avaliação e deliberação sobre contraproposta a ser apresentada pela Fenaban na 
reunião de 7/08/2018 à pauta de reivindicações entregue em 13/06/2018;
2) Deliberação acerca de paralisação das atividades durante o dia 10/08/2018.

Sindicatos convocam Assembleias da categoria 
para analisar proposta e deliberar próximos 
passos da Campanha 2018

Vai ou racha! Bancos prometem 
proposta para dia 7/08

resistir e vencer

Apucarana: 8/08 , às 19h00
Local: sede do Sindicato

Arapoti: 8/08, às 19h30
Local: sede do Sindicato

Cornélio Procópio: 8/08, às 19h00
Local:  sede do Sindicato

Londrina: 8/08 às 19h00
Local: sede do Sindicato

Mais uma vez os bancos 
frustraram as expectativas 
da categoria, que 

aguardava uma proposta global 
para a Minuta de Reivindicações da 
Campanha Nacional Unificada 2018 
na rodada de negociação realizada 
dia 1º de agosto, em São Paulo. 
Sem maiores esclarecimentos, 
a Fenaban (Federação Nacional 
dos Bancos) adiou para o dia 
7 de agosto a apresentação de 
um posicionamento concreto ao 
Comando Nacional dos Bancários.

Essa foi a mesma conduta 
adotada pelas diretorias do Banco 
do Brasil e da Caixa Econômica 
Federal (leia mais na pág. 2), que 
se comprometeram a responder aos 
anseios dos funcionários também 
no dia 7/08.  

Na reunião com a Fenaban, os 
dirigentes sindicais detalharam 
ponto a ponto as cláusulas 
econômicas e ressaltaram que a 
categoria espera uma boa proposta 
nas negociações da Campanha 
deste ano, levando em conta o 
excelente desempenho do setor 
em 2017, com crescimento de 
aproximadamente 34% nos lucros, 
e de 20% no primeiro trimestre de 
2018.

“Os bancos não têm 
como esconder a 
saúde financeira. 
Os balanços estão 
aí para mostrar 
que eles têm 
plenas condições 
de atender as nossas 
reivindicações”, avalia 
o presidente do Sindicato 
de Londrina, Felipe Pacheco, 
lembrando que somente com o 
que as instituições arrecadam 
com as tarifas supera, em muito, 
as despesas com a folha de 
pagamento do pessoal.

Levando isso em conta, este 
ano a categoria reivindica, 
além do aumento real 
nos salários, uma PLR 
(Participação nos Lucros 
e Resultados) maior, 14º 
salário, piso de R$ 3.747,10 (valor 
do salário mínimo calculado pelo 
Dieese), PCS (Plano de Cargos e 
Salários) e diversos outros pontos 
necessários para incrementar a 
remuneração.

“Os bancos estão ganhando 
muito e por isso podem pagar 
mais, criando meios para valorizar 
o trabalho dos bancários e 
bancárias”, cobra Felipe.



MOBiLiZAÇÃO nAciOnAL

Centrais Sindicais 
convocam trabalhadores 
para o Dia do Basta

CEE defende pagamento da PLR e PLR Social para todos

Leia mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br
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As Centrais Sindicais, em conjunto 
com as Frentes Brasil Popular 
e Povo Sem Medo, convocaram 

para o dia 10 de agosto a realização do 
Dia do Basta, mobilização nacional da 
Classe Trabalhadora contra a reforma 
trabalhista do governo Michel Temer 
(MDB) e outros retrocessos que estão 
ocorrendo no País. Serão realizadas 
paralisações em diversos setores, 
bloqueio de rodovias, retardamento de 
expediente, atrasos nas trocas de turnos 
e suspensão do transporte coletivo em 
grandes centros para chamar a atenção 
da sociedade para o desastre que é a 
política de Temer.

“Esta é uma luta de todos os brasileiros 
e brasileiras contra o desmonte dos 

serviços e empresas públicas, pela 
revogação da reforma trabalhista e por 
investimentos em geração de empregos 
e na produção para que o Brasil possa 
retomar o desenvolvimento”, explica Ivaí 
Lopes Barroso, diretor do Sindicato de 
Cornélio Procópio.

Ivaí salienta que no setor financeiro 
essa política do governo Temer tem 
afetado principalmente o Banco do 
Brasil e a Caixa Econômica Federal, que 
estão passando por reestruturações 
perversas, com corte de pessoal, desvio 
do papel social e abertura de espaço 
para atuação dos bancos privados em 
áreas estratégicas, como a habitação. 
“Precisamos dar um basta nisso”, 
ressalta. 

cAiXA

Agindo da mesma forma como a 
Fenaban (Federação Nacional dos 
Bancos) e o Banco do Brasil, a Caixa 
Econômica Federal não apresentou 
na rodada de negociação do dia 2 de 
agosto, em São Paulo, uma proposta em 
torno das reivindicações específicas dos 
empregados. O banco se comprometeu a 
se posicionar neste dia 7 de agosto, logo 
após a reunião entre o Comando Nacional 
dos Bancos e a Fenaban.

Foram discutidos entre a CEE 
(Comissão Executiva dos Empregados) 
e os negociadores da Caixa a PLR, PLR 
Social, Saúde Caixa, contratações e 
descomissionamento de gestantes, 
dentre outros assuntos. Em relação à 

PLR, os dirigentes sindicais 
reafirmaram que não será 
aceito retrocesso nas 
conquistas constantes 
no atual Acordo Coletivo, 
rebatendo a afirmação do 
banco de que o governo 
Michel Temer (MDB) 
determinou limites para a 
participação nos lucros e não 
aceita pagar a PLR Social.

A CEE adotou este mesmo 
posicionamento a respeito 
do Saúde Caixa, levando em 
conta que o banco pretende adotar as 
regras impostas pela Resolução 23 da 
CGPAR.

Rodada sobre cláusulas econômicas não tem avanços
A rodada de negociação entre a 

Comissão de Empresa e representantes 
do Banco do Brasil, realizada no dia 
3 de agosto terminou sem qualquer 
avanço em relação às cláusulas 
econômicas. O banco assimiu o 
compromisso de apresentar proposta 
no dia 7 de agosto, logo após a 
reunião entre o Comando Nacional 
dos Bancários e a Fenaban. Os 
integrantes da Comissão cobraram do 

BB discussões sobre outros temas já 
abordados nas primeiras rodadas, já 
que não foi apresentado ainda nada de 
concreto acerca dos mesmos.

Os dirigentes sindicais levantaram 
a insatisfação do funcionalismo com a 
proposta feita pelo banco de redução 
dos ciclos avaliatórios negativos da 
GDP, de três para apenas um, para 
descomissionamento por desempenho. 
Foi criticada também a intenção do BB 

de “flexibilizar” o intervalo do almoço e a 
falta de discussão sobre a criação de um 
Banco de Horas.

Na reunião foi cobrada ainda 
negociação sobre a Cassi e afirmada 
a campanha pela NÃO aprovação da 
proposta de mudanças no Estatuto da 
Caixa de assistência, que retira direitos e 
aumenta as despesas dos funcionários.
Leia mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br

Quem atuou como Técnico 
Social Junior  da Caixa na 
base de Londrina até 2010 
deve procurar o Sindicato

Empregados e empregadas da 
Caixa Econômica Federal que atuaram 
como Técnico Social Junior na base de 
Londrina até 19 de abril de 2010, com 
jornada de 8 horas, devem procurar o 
Sindicato. A entidade ingressou com 
ação na Justiça do Trabalho requerendo 
o pagamento dos direitos referentes à 
7ª e 8ª horas e agora precisa apresentar 
em juízo dados dos substituídos.

Esta ação abrange os bancários e 
bancárias da Caixa que estavam lotados 
nas agências de Londrina, Bela Vista do 
Paraíso, Ibiporã, Jataizinho, Primeiro de 
Maio, Sertanópolis e Tamarana.

“Precisamos informar à Justiça o 
nome dos substituídos, bem como os 
números do CPF e do PIS/PASEP o 
quanto antes para dar continuidade à 
ação, por isso, solicitamos que entrem 
em contato conosco pelo telefone (43) 
3372-8787”, orienta o presidente do 
Sindicato de Londrina, Felipe Pacheco.

Para acompanhar a tramitação 
desta ação utilize o seguinte 
número do processo:  0000541-
53.2010.5.09.0019.



Receba as novidades 
da Campanha 2018 
pelo WhatsApp do 
Sindicato de Londrina

Sindicato dos Bancários 
de Londrina e Região

Salve este número em sua 
agenda (43) 99604-0139, 
envie uma mensagem do 
WhatsApp dizendo seu 
nome completo, o banco no 
qual trabalha e pronto. 
Você já está conectado!

O presidente do Sindicato de 
Apucarana, José Roberto 
Brasileiro, e o diretor Damião 

Rodrigues se reuniram no dia 2 
de agosto com o representante da 
Gerência Regional do Banco do Brasil 
de Maringá, Adriano Melo Rosa, para 
discutir demandas do funcionalismo em 
unidades localizadas na base territorial 
da entidade.

Um dos assuntos abordados foi a 
recomposição do quadro de funcionários 
na agência de São Pedro do Ivaí, 
pois a dotação atual não é suficiente 
para atender clientes e usuários, 
acarretando problemas nas condições 
de trabalho. “Solicitamos contratações 
ou remanejamentos para regularizar 
a situação desta agência, que é uma 
das mais afetadas pela reestruturação 
que está ocorrendo no BB, responsável 
pela saída de um grande número de 
funcionários nos últimos Planos de 
Demissões Voluntárias”, relata Brasileiro.

Segundo ele, outro problema 
discutido foi a segurança na agência 
de São João do Ivaí. O Sindicato cobrou 

a instalação de porta com detector 
de metais para impedir assaltos. 
“Também aproveitamos este encontro 
com a Regional para debater questões 
a saúde dos trabalhadores, pressões 
pelo cumprimento de metas e outras 
questões gerais do banco, que já foram 
relatadas à Gepes (Gestão de Pessoas) 

no início deste ano, mas ainda não foram 
resolvidas”, aponta o presidente do 
Sindicato de Apucarana.

O representante do banco disse que 
as demandas levantadas pelos diretores 
da entidade serão encaminhadas às 
áreas responsáveis para posterior 
posicionamento.

Roberto 
Brasileiro 
e Damião 

Rodrigues, 
diretores do 
Sindicato de 
Apucarana, 

se reuniram 
com Adriano 

Melo Rosa 
(no centro), 

representante 
da Regional 

do BB 

Sindicato discute contratações e segurança 
com Regional do Banco do Brasil

APUcArAnA

Liminar concedida pela Justiça reintegra 
dirigente sindical do Santander

Banco obtém lucro 
de R$ 12,8 bilhões 
no primeiro semestre 

LOnDrinA

Um dos diretores eleitos para atuar 
no Sindicato de Londrina, empregado 
do Banco Santander, conseguiu decisão 
liminar da 4ª Vara do Trabalho de 
Londrina que reverte suspensão aplicada 
pelo banco. Na tentativa de enfraquecer 
o movimento sindical, o banco vem 
adotando condutas que evidenciam 
perseguição aos diretores eleitos não 
liberados.

Entre os diretores não liberados, 
um sofreu danos muito graves, pois, 
foi afastado arbitrariamente das suas 
funções, sem qualquer garantia de 
salário e demais benefícios. A assessoria 
jurídica do Sindicato, por meio da doutora 
Roberta Baracat De Grande, propôs ação 
demonstrando que a acusação feita 
pelo banco não condiz com a realidade 
e requereu a imediata reintegração do 
dirigente. O pedido liminar de reintegração 
foi deferido e o sindicato aguarda o prazo 
estipulado para que o banco cumpra a 
decisão judicial.

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

Banco é multado em 
R$ 3,3 milhões pela CVM

itAÚ

O Itaú obteve lucro líquido de 12,801 
bilhões no primeiro semestre de 2018, 
resultado que aponta crescimento de 
3,7% em relação ao mesmo período 
do ano passado. Os ganhos com as 
altas taxas de juros e tarifas caras 
cobradas dos clientes foram fatores 
que colaboraram para esse excelente 
desempenho, informou o maior banco 
privado do País. O retorno sobre o 
Patrimônio Líquido médio anualizado 
(ROE) ficou em 22,0%, com aumento de 
0,2 p.p. em doze meses.

De acordo com levantamento 
feito pelo Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos), a holding encerrou o 
mês de junho com um quadro de 86.144 
bancários e bancárias, resultando 
na abertura de 4.892 novos postos 
de trabalho. Neste número constam 
os 2.897 trabalhadores oriundos do 
Citibank e de contratações feitas para as 
agências do Banco de Varejo e área de 
tecnologia.

A CVM (Comissão de Valores 
Mobiliários) aplicou multa de R$ 3,3 
milhões ao Santander por negócios 
irregulares praticados no mercado 
cambial. A entidade vinculada ao 
Ministério da Fazenda atua na 
defesa dos investidores, em especial 
os minoritários. As investigações 
constataram que o banco operou 
com contratos de dólar futuro, que 
resultaram na transferência de R$ 
6,6 milhões para o Banco Santander 
Central Hispano em 2015.

O responsável pela negociação 
foi o executivo, Rogério Keiiti Endo, 
que teve de assinar um termo de 
compromisso e terá de pagar R$100 
mil. O Santander tentou reduzir o 
valor da multa, mas no final acabou 
aceitando a proposta da CVM. 
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ArAPOti

Visite o Feirão da 
Resistência dia 11/08 
em Londrina
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No dia 
11 de 
agosto será 
realizado 
no Canto 
do MARL 
(Movimento 
dos Artistas 
de Rua de 
Londrina), 
localizado 
na Avenida Duque de Caxias, 3.241, 
mais uma edição do Feirão da 
Resistência e da Reforma Agrária. O 
evento vai ter um bate papo sobre 
“Saúde Coletiva em Tempos de Golpe”, 
além da comercialização de produtos 
orgânicos (verduras, legumes e frutas 
produzidos sem veneno), deliciosos 
pratos para serem saboreados na hora, 
pastel, caldo de cana, café, chá e venda 
de artesanato.

Também vai ter samba, com a 
Frente Feminista, e apresentações de 
artistas locais. A entrada é gratuita. 
As atividades do Feirão da Resistência 
ocorrerão das 9h00 às 17h00.

LOnDrinA

AGenDA

Não bastasse o descaso dos bancos 
em relação à prevenção de doenças 
ocupacionais e à saúde dos bancários, 
afetada pelo perverso modelo de 
organização do trabalho, a Febraban 
(Federação Brasileira de Bancos) 
firmou um tratado com o INSS (Instituto 
do Seguro Social) que muda as regras 
e desfavorece ainda mais a categoria. 
O “Acordo de Cooperação técnica 
para Otimização do Processo de 
Reabilitação Profissional” foi celebrado 
em outubro de 2017 e, segundo 
especialistas, viola a Constituição 
Federal e Convenções da OIT 
(Organização Internacional do Trabalho) 
que estabelece mecanismo para 
garantir democracia na formulação das 
políticas de saúde.

“Atualmente, a reabilitação 
praticamente não existe no setor 
financeiro, porque quando o bancário 
retorna do tratamento o ambiente de 
trabalho na maioria das vezes não 
muda. Além disso, vai estar sujeito 
às pressões pelo cumprimento de 
metas, o que não vai ajudar em nada 
na sua recuperação”, salienta Zoraide 
Sanches, secretária de Saúde do 
Sindicato de Apucarana.

Para Zoraide, a categoria precisa 
lutar contra esse tratado entre a 
Febraban e o INSS, cobrando respeito à 
saúde dos bancários e das bancárias e 
exigindo que a Reabilitação Profissional 
ocorra de fato nos bancos. 

Tratado entre 
Febraban e INSS 
prejudica bancários

esPAÇO PArA A sAÚDe

Convites à venda para o 25º Baile dos Bancários
Já estão à venda os convites para o 

25º Baile dos Bancários organizado 
pelo Sindicato de Londrina, que este 

ano será realizado nas instalações do 
Buffet Elite, a partir das 22h00, no dia 
21 de setembro. O convite individual 
custa R$ 100,00 para bancário filiado 
e dependente (limitado a dois convites) 
e R$ 130,00 para não associados 
do Sindicato. O pagamento pode ser 
parcelado em até três vezes no cheque 
com prazo até o dia 30/10.

A animação será da Banda ShowBiss 
e no cardápio terá mesa de frios, open 
bar, open food, lanche da madrugada, 
barman,  além do delicioso jantar. O 
chopp será servido até a 1h00. As 
reservas de mesas e convites podem 
feitas pelo telefone (43) 3372-8787 ou 
diretamente na Secretaria do Sindicato.

Dia 25/08 tem Almoço do Sindicato na AABB de Wenceslau Braz
O Sindicato de Arapoti já está organizando o esperado Almoço em 

comemoração ao Dia da Categoria Bancária, a ser realizado no dia 
25 de agosto na AABB de Wenceslau Braz. Bancários filiados devem 
confirmar presença até o dia 20/08 pelo e-mail seebarapoti@gmail.com 
ou pelo telefone (43) 3557-1516.

A festa será animada pelo Perfil Sonoro e a Banda Bancários.com, 
formada por músicos da categoria que no ano passado deram um 
show. “Vamos preparar um saboroso churrasco, mas o grande destaque 
mesmo vai ser a confraternização dos bancários e bancárias da nossa 
base, com muita alegria e descontração, que é a receita do sucesso 
do nosso almoço”, salienta Carlos Roberto de Freitas, presidente do 
Sindicato de Arapoti.

Campeonato de Futebol Suíço vai abranger 
as bases do Vida. Inscreva sua equipe!

O Campeonato Bancário de Futebol 
Suíço de 2018 será iniciado no dia 
18 de agosto no Grêmio Uninorte, 
em Londrina. Poderão participar 
bancários filiados aos Sindicatos de 
Apucarana, Arapoti, Cornélio Procópio 
e de Londrina. As equipes também 
podem inscrever dependentes de 
bancários, trabalhadores de empresas 
terceirizadas pelos bancos, vigilantes 
bancários e financiários.

As inscrições podem ser feitas pelo 
e-mail seebld@sercomtel.com.br. É 

preciso informar o nome do jogador, 
agência em que trabalha, profissão 
e se for dependente o grau de 
parentesco (filho, esposo, pai).

"Esta é a primeira vez que 
realizaremos um Campeonato com 
âmbito da Regional do Vida Bancária, 
como forma de ampliar a unidade 
dos Sindicatos e da categoria, 
promovendo a integração das bases", 
afirma Irineu Barrinuevo, diretor do 
Sindicato de Londrina e coordenador 
da competição.


