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Bancos fecham 2.675 
vagas de empregos entre 
janeiro e maio 

Mobilização esta semana será feita pelos 
Sindicatos do Vida em Londrina e Arapoti

Atividades em Apucarana e Cornélio 
chamam categoria para a luta

LEIA MAIS
TST decide que reforma 
não tem aplicação 
retroativaPág. 2 Pág. 4

Divulgação 
da Campanha 
pelos 
Sindicatos 
no Bradesco 
dia 20/06 em 
Apucarana

Elizeu Marcos Galvão, presidente do Sindicato de Cornélio Procópio, destacou
os principais eixos de luta no lançamento da Campanha

Os Sindicatos do Vida Bancária 
estão realizando atividades 
com o objetivo de divulgar a 

Campanha Nacional Unificada 2018 
para a categoria e a população, 
somando forças pela manutenção 
dos direitos atuais e por mais 
conquistas. Nos dias 20 e 21 de 
junho, o lançamento da Campanha 
ocorreu de forma conjunta, 
respectivamente, em Apucarana e 
em Cornélio Procópio. Esta semana, 
os eixos de luta serão divulgados em 
manifestações a serem realizadas 
em Londrina no dia 28 e na base de 
Arapoti dia 29/06 em Ibaiti.

Lidiani Torrecilha Lopes Pereira, diretora do Sindicato de Cornélio 
Procópio e coordenadora do Vida Bancária junto à Fetec-CUT/
PR, lembra que importantes direitos correm o risco de não serem 
mais cumpridos pelos bancos caso não seja feito um movimento 
de muita pressão pelo atendimento das reivindicações. “Nossa 
CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) tem vigência até o dia 
31 de agosto, por isso precisamos firmar antes do término das 
negociações um Pré-acordo com a Fenaban para assegurar todas 
as conquistas existentes, tais como, os Auxílios refeição, cesta- 
alimentação, jornada de trabalho, dentre outros”, explica.

A Minuta Unificada de Reivindicações foi entregue à Fenaban no 
último dia 13 e a primeira rodada de discussões está agendada 
para o dia 28 de junho, em São Paulo. Leia mais informações sobre a 
Campanha 2018 na pág. 2.



TRANSPARÊNCIA

Categoria está unida na defesa 
dos bancos públicos

Bancos fecham 2.675 postos de trabalho
entre janeiro e maio de 2018

ENxugANdo MAIS

Entre janeiro e maio de 2018, 
os bancos que operam no País 
exterminaram 2.675 vagas de emprego 
na categoria, conforme apurou a PEB 
(Pesquisa do Emprego Bancário), 
realizada pelo Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos) com base em 
dados do Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados), do 
Ministério do Trabalho e Emprego. Os 
Estados com maior número de postos 
de trabalho fechados foram São Paulo, 
Rio de Janeiro e Paraná. Foram, ao 
todo, 11.283 admissões e 13.958 
desligamentos no período. Somente em 
maio, os bancos fecharam 328 postos 
de trabalho no Brasil. O Pará apresentou 

Cornélio e Londrina 
realizam Assembleias 
de Prestação de Contas

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

CAMPANHA 2018

Os Sindicatos de Cornélio Procópio 
e de Londrina realizarão Assembleias 
Gerais Ordinárias, respectivamente, nos 
dias 26 e 29 de junho, para apresentar 
a Prestação de Contas referente ao 
exercício financeiro de 2017. Márcio 
Roberto de Oliveira, Primeiro Tesoureiro 
do Sindicato de Cornélio Procópio, 
afirma que esta é uma oportunidade 
para que os associados se informem 
a respeito da forma como são 
administradas as contas e o patrimônio 
da entidade.

“Convidamos os bancários e 
bancárias a participar da Assembleia de 
Prestação de Contas para que saibam 
como é aplicado o dinheiro que o 
Sindicato recebe com as mensalidades 
e outros recursos arrecadados”, explica 
Márcio.

Veja a agenda das Assembleias:

Cornélio Procópio - 26/06
Horário: 19h00, na Sede Administrativa

Londrina - 29/06
Horário: 18h30, na Sede Administrativa 

31 DE AGOSTO: DIREITOS ESTÃO EM RISCO
Em 31 de agosto 

de 2018, a cláusula 
26 da Convenção 
Coletiva de 
Trabalho que prevê 
a possibilidade 
de ampliação da 
Licença-paternidade 
perderá validade, 
caso não haja nova 
negociação que a 
garanta.

Bancários e 
bancárias, somente 
a união com o 
Sindicato garantirá uma Campanha Salarial vitoriosa. Só a luta garante a 
preservação e o avanço de direitos!

A Minuta Unificada de Reivindicações 
da Campanha 2018 não se resume 
apenas às questões econômicas, 

manutenção dos direitos e dos empregos. 
Na 20ª Conferência Nacional, realizada 
entre os dias 8 e 10 de junho, também 
foram aprovadas resoluções a respeito 
de questões importantes para o País e a 
categoria, como, por exemplo, a defesa 
da soberania nacional e das empresas 
públicas, que sofrem um intenso ataque 
do governo Michel Temer (MDB) com o 
objetivo de facilitar a privatização.

Neste rol estão o Banco do Brasil, a 
Caixa Econômica Federal, Eletrobras, 
empresas do setor de saneamento e 
até a Petrobras, que desde quando 
Temer passou a ocupar o poder do 
País vem reduzindo sua capacidade de 
produzir combustíveis para favorecer a 
importação, elevando os preços para 
a população brasileira. Na resolução 
aprovada durante a 20ª Conferência 
foi destacada a importância dos 
bancos públicos enquanto agentes do 
desenvolvimento econômico e social.

“Temos que impedir o avanço desse 
desmonte, pois o papel das instituições 
financeiras é imprescindível para o País. 
Eles atuam no fomento da economia e 
no encaminhamento de políticas sociais, 

áreas em que não interessam aos 
bancos públicos, porque eles focam 
suas ações tão somente na elevação 
dos lucros já exorbitantes”, argumenta 
Felipe de Albuquerque Pacheco, 
presidente do Sindicato de Londrina.

Segundo Felipe, um exemplo disso é 
o volume de crédito imobiliário ofertado 
pelo mercado financeiro em 2015. 

Enquanto a Caixa direcionou mais de 
R$ 370 bilhões para este setor naquele 
ano, juntos, o Itaú, Santander, Bradesco 
e HSBC destinaram apenas R$ 86 
bilhões. “Não restam dúvidas de que os 
bancos e as demais empresas públicas 
são essenciais para o Brasil, devendo 
ser mantido o papel para o qual foram 
criados”, defende.

SANTANdER/BANESPA
Associados da Cabesp 
votam dia 30/06 as 
mudanças estatutárias

Associados e associadas da Cabesp 
(caixa de assistência dos funcionários 
do Santander/Banespa) votarão, 
em Assembleia Geral Extraordinária, 
agendada para o dia 30 de junho, 
às 9h00, no Esporte Clube Banespa, 
em São Paulo, a proposta de reforma 
estatutária definida em conjunto com as 
associações e Sindicatos. As entidades 
indicam o voto “SIM” para as mudanças 
como forma de superar os déficits que a 
caixa vem apresentando.

Esta reforma alterou o modelo de 
custeio da Cabesp, estabelecendo uma 
contribuição mínima de 2,5% e máxima 
de 6% da remuneração, para cada uma 
das partes, de forma igualitária. Estão 
previstos reajustes de 2,5% para 4% 
em setembro/2018; de 4% para 5% em 
setembro/2019; e de 5% para 6% em 
setembro/2020.

saldo positivo, com a abertura de 107 
vagas de emprego.

Elizeu Marcos Galvão, presidente do 
Sindicato de Cornélio Procópio, afirma 
que na Campanha Unificada deste ano 
o Comando Nacional dos Bancários vai 
cobrar dos bancos a justificativa para 
esse volume enorme de desligamentos 
na categoria. “Não é possível admitir 
que o setor mais lucrativo do País 
continue fechando tantos empregos e 
jogando pais e mães de família no olho 
da rua nesse momento de crise somente 
para ampliar ainda mais seus lucros”, 
critica.

De acordo com a PEB, a reforma 
trabalhista está sendo aplicada pelos 
bancos ao bel prazer. As demissões 

sem justa causa representaram 53,4% 
do total de desligamentos no setor 
financeiro entre janeiro e maio de 
2018. As saídas a pedido de bancários 
e bancárias representaram 38,8% dos 
tipos de desligamentos. Nesse período 
foram registrados, ainda, 24 casos de 
demissão por acordo entre empregado e 
empregador, seguindo a modalidade de 
demissão criada pela Lei 13.467/2017, 
em vigência desde novembro de 2017.

Os bancos continuam concentrando 
suas contratações nas faixas etárias 
até 29 anos, em especial entre 18 e 24 
anos. Foram criadas 4.142 vagas para 
trabalhadores até 29 anos, enquanto 
para as faixas acima de 30 anos 
apresentaram saldo negativo.



CoNTRA o dESMoNTE

Atividade dos Sindicatos do Vida Bancária 
no Banco do Brasil, dia 20/06, em 

Apucarana, na luta em defesa da Cassi

Dia de Luta mobiliza bases em 
defesa da Cassi e Saúde Caixa

PLP 268 oferece 
riscos à Previ e Funcef

O processo de ataques 
desencadeados pelo governo Michel 
Temer (MDB) às empresas públicas 
e aos seus funcionários ganha nova 
frente por meio do PLP 268/16, que 
está em tramitação na CCJC (Comissão 
de Constituição e Justiça e de 
Cidadania) da Câmara dos Deputados. 
A matéria, que está sendo discutida 
em regime de urgência, proíbe que os 
participantes escolham membros dos 
fundos de pensão, quebrando o regime 
compartilhado existente.

O PLP 268/16 propõe a divisão 
do Conselho Deliberativo em três: 
uma parte para agentes de mercado, 
outra para a empresa patrocinadora 
e a terceira para os trabalhadores. 
A intenção do governo é restringir 
o número de representantes dos 
funcionários e funcionárias, já que os 
agentes de mercado serão indicados 
pela patrocinadora (bancos).  A 
orientação das representações dos 
funcionários do BB e da Caixa é para 
que seja organizada uma mobilização 
nacional capaz de impedir a aprovação 
desse projeto.

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

Os funcionários e funcionárias do 
Banco do Brasil e da Caixa Econômica 
Federal lotados na base territorial do 
Sindicato de Apucarana participarão 
nos dias 27 e 28 de junho das eleições 
para representante sindical de base e 
delegado sindical. No BB, será eleito 
um representante de base para o 
grupamento de até 80 funcionários, 
enquanto na Caixa as unidades 
escolherão seus respectivos delegados 
sindicais.

Funcionários do BB e da Caixa elegem 
representantes e delegados sindicais

APuCARANA CAIxA

Londrina 
realizou 
reunião na 
agência 
Centro da 
Caixa para 
discutir o 
Saúde Caixa

Dirigentes 
do Vida na 

manifestação 
do dia 21/06,  

na agência 
da Caixa 

em Cornélio 
Procópio

Sindicato 
de Londrina 
conversou 
com 
funcionários 
do BB sobre 
ataques do 
governo à 
Cassi

As bases do Vida Bancária foram 
mobilizadas nos dias 20 e 21 de 
junho com atividades em defesa 

da Cassi e do Saúde Caixa contra os 
ataques que estão sendo desferidos pelo 
governo Michel Temer (MDB) na tentativa 
de cortar direitos e reduzir a assistência 
médica e hospitalar dos funcionários. 
Esta mobilização convocada pela 
Comissão de Empresa dos funcionários 
e funcionárias do BB e a CEE (Comissão 
Executiva dos Empregados) da Caixa para 
impedir mudanças na gestão da Cassi e 
o aumento das contribuições no Saúde 
Caixa.

O presidente do Sindicato de 
Apucarana, José Roberto Brasileiro, 
disse que é necessário construir um 
movimento de pressão para impedir que 
estes dois bancos públicos adotem uma 
política de sucateamento dos planos de 
saúde, além de impor aumento abusivo 
nas contribuições do funcionalismo. 
“Às vésperas de completar 14 anos de 
existência, o Saúde Caixa está sofrendo 
um ataque do governo que pode tornar 
as contribuições insustentáveis graças 
à mudança no Estatuto do banco, que 
limitou em 6,5% dos gastos com a folha 
de pagamento para custeio do Plano”, 
explica.

Na Cassi, de acordo com Brasileiro, 
o maior risco é com alterações 
estatutárias com a intenção de destruir 
a paridade na gestão da caixa de 
assistência e abrir caminho para incluir 
agentes privados na sua administração. 
“Orientamos os funcionários e 
funcionárias do BB a não aceitar 

pressões e a votar contra essa proposta 
indecente, porque isso vai significar 
aumento nas contribuições e o avanço 

do desmonte na Cassi, com severos 
prejuízos a todos os associados”, 
ressalta Brasileiro.

José Roberto Brasileiro, presidente 
do Sindicato de Apucarana, lembra que 
o papel dos representantes sindicais 
de base do BB e delegados sindicais 
da Caixa terão é atuar como elo entre 
a entidade e os locais de trabalho, 
organizando as lutas gerais e específicas. 
“Estamos iniciado mais uma Campanha 
Unificada e precisaremos unir forçar para 
assegurar os direitos atuais e buscar 
avanços nas negociações”, aponta 
Brasileiro.

A Caixa Econômica Federal efetuou a 
cobrança das mensalidades deste mês do 
Plano de Saúde diretamente nas contas 
correntes dos empregados e empregadas, 
em alguns casos até em duplicidade. 
Esse procedimento, segundo informou 
o banco, ocorreu em função de falha 
técnica no processamento dos arquivos 
de cobrança. Esse problema surgiu na 
mesma semana em que usuários em todo 
o País protestaram contra as novas regras 
do governo Michel Temer (MDB) que 

implicarão no aumento das contribuições 
dos trabalhadores para o Plano de Saúde. 
Em comunicado divulgado por meio do  
WhatsApp e assinado pela Equipe Saúde 
Caixa, a GESAP já adotou providências 
e alertou a Central de Atendimento para 
prestar esclarecimentos. A mensagem 
também afirmou que será feito o estorno 
dos valores.

Banco desconta mensalidades 
do Plano de Saúde na conta corrente 
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TST decide que mudanças na CLT 
não valem para contratos antigos

REFoRMA TRABALHISTA

EXPEDIENTE

LoNdRINA
Sindicato de Apucarana faz planejamento estratégico

A nova diretoria do Sindicato 
de Londrina promoveu no dia 23 
de junho, nas dependências da 
Associação Banestado, um almoço 
de confraternização para bancários, 
bancárias e seus familiares. De acordo 
com Felipe de Albuquerque Pacheco, 
presidente do Sindicato de Londrina, o 
objetivo foi promover a integração da 
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Cerca de 
600 pessoas 
participaram 
do almoço no 
dia 23/06 na 
Associação 
Banestado, 
em Londrina

Centrais entregam 
Agenda Prioritária ao 
Congresso Nacional

Em decisão tomada no dia 21 de 
junho, o TST (Tribunal Superior 
do Trabalho) aprovou a Instrução 

Normativa 41, estabelecendo que a 
reforma trabalhista feita pelo governo 
Michel Temer (MDB) não é retroativo, 
ou seja, só valem para Contratos de 
Trabalho firmados a partir da vigência 
da Lei 13.467, que passou a vigorar 
em 11 de novembro de 2017. Este 
entendimento foi definido por uma 
comissão de ministros do TST e 
engloba questões como pagamento 
de honorários nas ações judiciais, 
dano processual, multa a testemunhas 
que prestarem informações falsas e 
condenação por não comparecimento à 
audiência.

Assuntos referentes ao chamado 
direito material, como férias, trabalho 
intermitente, jornada e rescisão contratual 

por comum acordo, serão discutidos 
caso a caso. Com isto, cai por terra 
a intenção de Temer de privilegiar as 
empresas, defendendo a validade da 
reforma para contratos firmados antes 
de 11 de novembro.

“Embora esta Instrução Normativa 
não tenha natureza vinculante, não 
precisando ser seguida necessariamente 
pelas instâncias inferiores da Justiça do 
Trabalho, ela vai nortear as decisões dos 
juízes, que certamente irão observar a 
Constituição Federal na hora de julgar 
abusos dos patrões”, avalia Carlos 
Roberto de Freitas, presidente do 
Sindicato de Arapoti.
Leia mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br

A CUT e demais Centrais 
Sindicais entregaram no dia 20 
de junho, em Brasília, a Agenda 
Prioritária da Classe Trabalhadora 
a líderes do Congresso Nacional. 
O documento contém propostas 
para fazer o País sair da crise, a 
partir das eleições de outubro, a 
revogação da reforma trabalhista 
e do congelamento do orçamento 
público por 20 anos.

As entidades também defendem 
a valorização da negociação 
coletiva, manutenção da política 
de valorização do salário mínimo, 
redução da jornada de trabalho, 
combate ao trabalho escravo 
e infantil, além da defesa de 
empresas estratégicas, como a 
Petrobras e a Eletrobras.

Nova diretoria promove almoço de 
confraternização para a categoria

categoria.
“Este almoço marcou o resgate da 

unidade dos bancários e do espírito 
de luta de nossa entidade, requisitos 
estes que serão muito importantes na 
Campanha deste ano para defender os 
direitos e agregar novas conquistas”.

A diretoria do Sindicato 
de Apucarana participou 
no dia 22 de junho 
de um planejamento 
estratégico para definir 
a forma de atuação 
dos dirigentes e as 
estratégias de luta da 
gestão 2018/2021 que 
tomou posse no dia 2 de 
maio. Dirigentes da gestão "O Sindicato está nas suas conquistas" 


