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Resistir para vencer: postura dos 
bancos demonstra que sem pressão 
não teremos avanços este ano

Fenaban frustra expectativas da categoria 
na primeira rodada de negociações

CAMPANHA UNIFICADA 2018

Quem votou contra 
trabalhadores não pode 
voltar para a Câmara 

LEIA MAIS
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Entidades conseguem 
liminar no STF para barrar 
privatização das estatais Pág. 3

Sindicatos lançam Campanha em Londrina

A postura dos bancos durante a primeira rodada de negociação 
da Campanha 2018, realizada no dia 28 de junho, em São 
Paulo, deu o tom de como serão os debates em torno das 

reivindicações da categoria bancária este ano. A Fenaban (Federação 
Nacional dos Bancos) não aceitou discutir a assinatura do Pré-acordo 
para garantir a ultratividade dos direitos atuais previstos na CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho) e só concordou em voltar à mesa 
de negociações no dia 12 de julho, sem levar em conta a proposta de 
calendário apresentada pelo Comando Nacional dos Bancários.

Agindo dessa forma, os bancos frustraram as expectativas dos 
dirigentes sindicais, que esperavam sair da reunião com o Pré-acordo 
assinado, como ocorria nos anos anteriores, assegurando assim 
direitos importantes, como os Vales Refeição, Alimentação, Auxílio-
creche/babá etc. O presidente do Sindicato, Felipe Pacheco, avalia 
que a resposta da categoria para esse posicionamento dos banqueiros 
é a construção de um movimento forte o bastante para pressionar 
a manutenção dos direitos e impedir a aplicação da nova legislação 
trabalhista. “A CCT atual vai expirar no dia 31 de agosto, por isso, 
precisaremos mostrar aos bancos que não vamos abrir mão das 
conquistas e exigir que sejam prorrogadas até o fim das negociações”, 
ressalta.

A mobilização nacional começará no dia 5, com manifestações em defesa dos 
bancos públicos, e no dia 11 de julho haverá um Dia de Luta em prol da CCT. 
Participe! Leia mais sobre a Campanha 2018 na pág. 2. Dirigentes dos Sindicatos do 

Vida Bancária participaram no 
dia 28 de junho do lançamento 
da Campanha Nacional Unificada 
2018 nas agências localizadas 
no entorno do Calçadão de 
Londrina, convidando a categoria 

a participar do movimento 
de pressão contra os bancos. 
Com cartazes e faixas foram 
divulgados os principais eixos de 
luta da Campanha deste ano, que 
tem como mote “Todos por Tudo – 
Resistir e Vencer!

Atividade realizada pelos Sindicatos do Vida Bancária divulga eixos da Campanha Unificada 2018 
na área central de Londrina

Felipe Pacheco, 
presidente 

do Sindicato, 
destacou a 

importância 
da unidade 

da categoria 
na Campanha 

deste ano
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TODOS POR TUDO

Campanha 2018 
tem propostas para 
desenvolvimento do País

Clima da primeira rodada de negociação indica 
possibilidade de avanços para os funcionários A CEFBB (Comissão de Empresa dos 

Funcionários do Banco do Brasil) está 
denunciando a diretoria da instituição 
por usar os diretores eleitos da Cassi 
para defender suas propostas na caixa 
de assistência dos funcionários. Na 
última reunião da Diretoria Executiva 
da Cassi, os dois indicados pelo banco 
e o diretor recém-eleito, Luiz Satoru, 
aprovaram aumento da coparticipação 
dos associados em consultas e exames 
sem comunicar previamente a ninguém. 
O único voto contrário foi do diretor 
eleito Humberto Almeida.

Após a aprovação dessa medida, o 
assunto foi Conselho Deliberativo, onde 
o presidente Faraco, também eleito 
recentemente, pretende convocar 
reunião imediata não presencial para 
referendar a decisão da Diretoria. 
Paralelamente a isso, segundo a 
CEFBB, o banco está pressionando 
as entidades representativas a apoiar 
essa proposta, que inclui a instituição 
do voto de minerva no Conselho 
Deliberativo. 

BANCO DO BRASIL Diretoria foge do diálogo 
para controlar a Cassi

A primeira reunião de negociação 
da Campanha 2018 entre o Banco 
do Brasil e a CEBB (Comissão 
de Empresa dos Funcionários 
do Banco do Brasil), realizada 
no dia 29 de junho, no Rio de 
Janeiro, representantes do banco 
manifestaram disposição de negociar 
os pontos de pauta de reivindicações 
específicas. Eles sugeriram debater 
determinados temas, como segurança 
e saúde do trabalhador; teletrabalho; 
e escritórios digitais, em mesas 
distintas para agilizar as discussões.

Apesar disso, o BB não aceita debater 
as demandas referentes à Cassi em meio 
às negociações da Campanha Nacional, 
preferindo deixar para o fórum específico 
da governança da caixa de assistência 
do funcionalismo. A justificativa para isso 
é a resolução 23 da CGPAR (Comissão 

Interministerial de Governança 
Corporativa e de Administração de 
Participações Societárias da União), que 
alterou o modelo de custeio dos Planos 
de Saúde dos funcionários das empresas 
estatais.

O banco também abriu a possibilidade 
de debater a questão do pessoal oriundo 

31 DE AGOSTO: 
Estabilidade 
Pré-aposentadoria 
está em risco!
Em 31 de agosto de 
2018, a Estabilidade 
Pré-aposentadoria, 
direito garantido aos 
bancários e bancárias 
nas alíneas "e", "f" 
e "g" da cláusula 
27 da Convenção 
Coletiva de Trabalho, 
corre risco de não 
continuar existindo!
Somente a luta 
da categoria 
em conjunto 
com o Sindicato 
poderá garantir a 
preservação e o 
avanço dos direitos!

Nas chamadas cláusulas sociais 
da Campanha Nacional Unificada 
2018, os bancários e bancárias 

estarão engajados também em questões 
que envolvem o futuro do País, como, 
por exemplo, as eleições gerais deste 
ano.  A Minuta de Reivindicações não 
se limita a temas corporativos, porque 
todos estamos em uma sociedade, na 
qual cada um tem seu papel, direitos e 
deveres a cumprir.

Conscientes disso, os 627 delegados 
e delegadas que participaram da 20ª 
Conferência Nacional dos Bancários, no 
início de junho, em São Paulo, aprovaram 
resolução no sentido de lutar para que 
o processo eleitoral seja democrático e 
que os grupos que tomaram o poder em 
2016 não prossigam com essa política 
de desmonte dos serviços públicos e 
das empresas estatais, preservando a 
soberania e o desenvolvimento do País.

Este encaminhamento foi baseado 
na Consulta Nacional respondida por 
bancários e bancárias de todos os 
Estados brasileiros e Distrito Federal. 
Para 73% dos que responderam o 

questionário, a reforma trabalhista 
(lei 13.467/2017) foi péssima, pois 
alterou mais de 100 artigos da CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho).

Em relação aos responsáveis pela 
aprovação dessa lei no Congresso 
Nacional, 79% responderam que não 
votarão nos deputados e senadores 
de seus Estados que votaram a favor 
a esse ataque à Classe Trabalhadora 
capitaneado pelo governo Temer.

“Em outubro vai ser a nossa vez de 
dar o troco nos políticos traidores. Quem 
votou a favor não vai voltar a Brasília, 
porque demonstraram do lado que 
estão e não podem ser chamados de 
nossos representantes”, avalia Marcos 
Neves, secretário Jurídico da Fetec-
CUT/PR. De acordo com Marcos, as 
manifestações de 2013 em todo o País 
tiraram o foco dos eleitores nas eleições 
do ano seguinte, quando foram eleitos 
candidatos representando ruralistas, 
empresários, grupos religiosos e 
outras corporações, enquanto a Classe 
Trabalhadora perdeu quase metade das 
cadeiras que tinha no Congresso. Na 

legislatura iniciada em 2010, a bancada 
sindicalista tinha 83 representantes no 
Congresso Nacional, conforme aponta 
estudo feito pelo Diap (Departamento 
Intersindical de Assessoria Parlamentar), 
mas este número foi reduzido para 46 
nas eleições de 2014, facilitando a 
aprovação de matérias pelos grupos 
conservadores, apoiados pelos 

empresários e a grande mídia.
“É preciso ter consciência do que isso 

representa. Os deputados e senadores 
têm um poder muito grande na definição 
das leis e dos rumos que o País deverá 
tomar. Por isso, não podemos colocar 
qualquer um lá sem antes conhecer 
seu passado e os propósitos de sua 
candidatura”, orienta.

de bancos incorporados nas questões 
referentes à saúde e previdência. Outro 
ponto que será objeto de negociação 
é o sistema de pontuação por mérito. 
O BB estabeleceu que os funcionários 
e funcionárias cedidos ou requisitados 
para órgãos governamentais poderão ser 
beneficiados pela pontuação.

Na primeira rodada os representantes 
do BB manifestaram, ainda, disposição 
de retomar as homologações das 
rescisões de contrato de trabalhos 
nos Sindicatos, a ampliar o tempo de 
pagamento da VCP (Verba de Caráter 
Pessoal) e atualizar a tabela de PIP 
(Pontuação Individual do Participante) 
da Previ. Por fim, o banco também 
estudará a regularização da situação dos 
funcionários e funcionárias que fizeram 
concurso específico para a área de TI que 
ainda não tomaram posse.



Liminar impede venda
de ações das estatais 
sem autorização legislativa

PELA SOBERANIA NACIONAL

A Caixa 
Econômica Federal 
efetuou no dia 21 de 
junho o estorno dos 
valores, referentes 
à mensalidade 
do Plano de 
Saúde, debitados 
indevidamente e 
em duplicidade 
da conta corrente 
dos empregados e 
empregadas na folha 
deste mês. Cobrado pela CEE (Comissão 
Executiva dos Empregados), o banco 
reconheceu o erro, justificado como uma 
falha técnica no processamento dos 
arquivos.

Para a CEE, isso é resultado da 
política de desmonte que está em curso 
na Caixa, precarizando os serviços e 
direitos dos empregados e empregadas, 

Pressionado, banco faz estorno 
dos descontos do Plano de Saúde

CAIXA

Regional do Santander em Londrina 
age como feitor contra os funcionários

Adotando uma política 
focada na tirania, a 
Superintendência Regional 
do Santander em Londrina 
parece desconhecer que a 
CCT (Convenção Coletiva 
de Trabalho) da categoria 
bancária e a Convenção 
155 da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho) 
vedam o assédio moral no 
ambiente de trabalho. Toda 
semana, as Secretarias 
de Saúde e Jurídica do 
Sindicato recebem denúncias 
de cobranças abusivas e 
assédio moral praticada 
pela Superintendência do 
banco. São funcionários 
e funcionárias que estão 
adoecendo em decorrência da forma 
como estão sendo tratados nos locais 
de trabalho.

Não bastasse isso, agora a 
Superintendência quer transferir 
para os funcionários os riscos do 
negócio do banco, jogando para eles 
a responsabilidade da inadimplência 

que as empresas causam para a 
instituição financeira.  Foi o que 
aconteceu com um gerente de conta 
pessoa jurídica, que está sendo 
penalizado pela inadimplência de 
uma empresa, embora a concessão 
dos créditos e abertura das contas 
tenham sido feitos conforme os 
manuais do banco.

Responsabilidade é compartilhada
O que a Superintendência Regional 

do Santander não revela é que sua 
equipe participa e concede os créditos 
em conjunto com seus gerentes 
(chamados Comitês de Crédito 
Regional) e que, portanto, também são 
responsáveis por essas operações. 
Ou o Banco se esqueceu de que os 
funcionários não possuem alçada 
para aprovar crédito ou a abertura de 
contas, sem a anuência das outras 
assinaturas superiores. Agindo assim, 
a Superintendência faz perseguição e 
está transferindo responsabilidades!

O lucro do Santander no primeiro 
trimestre deste ano no Brasil atingiu R$ 
2,859 bilhões, com alta de 25,4%, mas, 
mesmo assim, o banco espanhol quer 
impor para os bancários e bancárias 
o risco do negócio. Acreditamos que 

esta não deve e não pode ser a 
postura do banco em relação aos 
seus negócios no Brasil, sob pena de 
não estar respeitando o Brasil e os 
trabalhadores brasileiros.

Pode até ser uma postura pessoal 
da Superintendência Regional, que 
se acha acima das leis e que também 
parece desconhecer as boas condutas 
de respeito aos trabalhadores. Mas 
por não concordar com esse tipo 
de conduta o Sindicato vai tomar 
medidas jurídicas para fazer valer a 
CCT com o objetivo de restabelecer 
um ambiente de trabalho saudável 
para os funcionários do Santander, 
cumprindo com seu papel de 
combater as práticas abusivas como 
essas que estão ocorrendo em 
Londrina.

A Fenae (Federação Nacional das 
Associações de Pessoal da Caixa 
Econômica Federal) e a Contraf-

CUT conseguiram liminar junto ao 
STF (Supremo Tribunal Federal) que 
impede a venda do controle acionário 
de empresas públicas de economia 
mista sem autorização do Congresso 
Nacional. Essa proibição de que o 
governo Michel Temer (MDB) se desfaça 
do patrimônio nacional foi determinada 
pelo ministro Ricardo Lewandowski, no 
dia 27 de junho, protegendo, dentre 
outras estatais, a Petrobras, Eletrobras 
e o Banco do Brasil, e inclui empresas 
subsidiárias e controladas das esferas 
estadual e municipal da administração 
pública. Com isso, na prática, ficam 
suspensas as privatizações de estatais 
de capital aberto no País.

Para Geraldo dos Santos, diretor 
da Fetec-CUT/PR, esta medida 
conseguida pelas entidades sindicais 

por meio de uma ADI (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade) freia a política de 
entrega do patrimônio dos brasileiros que 
está sendo colocada em prática desde 
que Temer tomou o comando do País. 
“Os bancos públicos, assim como outras 
importantes empresas estatais, são 
fundamentais para que o Brasil retome 
o desenvolvimento, gerando empregos 
e impulsionando os setores produtivos, 
coisa que o setor privado não vai fazer, 
porque só está interessado nos lucros”, 
argumenta.

Ao apresentar esta ADI, em 
novembro de 2016, a Fenae e a 
Contraf-CUT questionaram dispositivo 
da Lei das Estatais (13.303/2016), que 
pode afetar cerca de 150 empresas 
estatais e subsidiárias, além de 
aproximadamente 550 mil funcionários 
e funcionárias.
Leia mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br

que, neste 
caso, tiveram 
descontos 
inesperados 
em suas 
contas.

Campanha 
2018 – A 
direção 
da Caixa 
agendou para 
o dia 13 de 
julho, em São 

Paulo, a primeira rodada de negociação 
específica a respeito da pauta de 
reivindicações dos empregados deste 
ano. Dentre os temas a serem debatidos 
na ocasião está a assinatura do Pré-
acordo, como forma de garantir da 
ultratividade dos direitos previstos no 
Acordo Aditivo que estará em vigor até o 
dia 31 de agosto de 2018. 
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Assembleia aprova balanço contábil 
do Sindicato referente a 2017

PRESTANDO CONTAS

Agrotóxicos matam 
uma pessoa a cada 
três dias no Brasil

REFORMA TRABALHISTA

Por causa do uso indiscriminado de 
agrotóxicos nas plantações brasileiras, 
uma pessoa morre a cada três dias 
e outras oito ficam contaminadas 
por substâncias perigosas, muitas 
delas proibidas em outros países, 
mas permitidas aqui. Esses números 
são decorrentes do transporte dos 
produtos, aplicação nas lavouras e até 
no descarte inadequado.

Mas isto não preocupa o setor do 
agronegócio, que está apostando todas 
as suas fichas na aprovação do PL 
(Projeto de Lei) nº 6299/2012, mais 
conhecido como “PL do Veneno”. Essa 
matéria libera o uso dos agrotóxicos 
no Brasil e reduz a fiscalização, sob a 
justificativa de diminuir o tempo que 
os órgãos responsáveis levam para 
autorizar a comercialização e utilização 
de produtos “mais modernos” no País.

Dulce Silveira, secretária de 
Saúde do Sindicato, afirma que se 
for aprovado, o “PL do Veneno” vai 
provocar o aumento das doenças e 
mortes ao mesmo tempo em que a 
indústria do agronegócio vai ampliar 
seus lucros, sem se preocupar com 
as consequências disso. “No final é a 
sociedade quem vai arcar com o ônus 
dessa liberalização, custeando pensões 
e tratamento médico dos trabalhadores 
do setor e da população que consume 
produtos com altas cargas de veneno 
por não ter condições de adquirir 
alimentos orgânicos”, salienta.

#Chegadeagrotóxicos
A alternativa para mudar esse 

triste cenário, no qual o Brasil figura 
como campeão no uso de veneno 
na agricultura, segundo Dulce é a 
aprovação do PL 6670/2016, que 
institui a PNaRA (Política Nacional 
de Redução de Agrotóxicos), matéria 
que se encontra parada na Câmara 
dos Deputados por força do lobby dos 
ruralistas.

Participe da campanha 
#Chegadeagrotóxicos assinando a 
petição a favor do PL 6670/2016 nas 
Redes Sociais! 

Fetec-CUT/PR questiona uso de dinheiro público 
para defender cortes nos direitos dos trabalhadores

ESPAÇO PARA A SAÚDE
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O balanço 
financeiro 
de 2017 do 
Sindicato foi 
aprovado por 
unanimidade 
pelos 
bancários 
presentes na 
Assembleia 
Geral do dia 
29/06

A Fetec/PR (Federação dos 
Trabalhadores em Empresas de Crédito 
do Paraná) protocolou no dia 27 de 
junho pedido de informações junto à 
Caixa Econômica Federal, Banco do 
Brasil, Correios e à Presidência da 
República em relação ao patrocínio 
do “Projeto Articulação Política Pelo 
Emprego – Jornadas Brasileiras de 
Relações do Trabalho”. Realizada pelo 
IBEC (Instituto Brasileiro de Ensino e 
Cultura), em parceria com a Câmara 
dos Deputados, a série de seminários 
vai debater a reforma trabalhista em 
diversas regiões do País, de 19 de junho 
a 28 de setembro com a participação 
de ministros do TST (Tribunal Superior 

Bancários e bancárias presentes à 
Assembleia Geral Ordinária, realizada 
dia 29 de junho, no Auditório Joaquim 
Borges Pinto, aprovou a Prestação 
de Contas do Sindicato referente 
ao exercício financeiro de 2017. Na 
oportunidade foram demonstrados 
os números que dizem respeito 
às receitas, despesas efetuadas e 
investimentos feitos pela diretoria 
no ano passado. O presidente do 
Sindicato, Felipe Pacheco,  afirma 
que a política de transparência nas 
contas, adotada a partir de 1985 na 
entidade, será mantida pela nova 
gestão em respeito aos associados 
e associadas, que são responsáveis 
pela sustentabilidade das lutas dos 
bancários de Londrina e Região.

“Já aprovamos índice zero para a 
Taxa Assistencial deste ano, como 
vem sendo feito nos últimos 20 anos, 
porque nosso entendimento é de que 
o Sindicato deve ser administrado com 
as receitas advindas das mensalidades 
pagas voluntariamente pelos 
bancários e bancárias, conscientes da 
necessidade e importância da ação 

sindical”, ressalta.
Felipe aproveita para chamar aqueles 

que ainda não são sindicalizados para 
que procurem diretores do Sindicato ou 
entrem em contato com a Secretaria 
para se filiar, pois sem organização todas 
as conquistas da categoria poderão 
ser perdidas. “Além disso, o Sindicato 
oferece uma série de vantagens aos 

filiados, como atendimento jurídico, 
auxílio para as questões de saúde, 
cursos de qualificação profissional, 
convênios diversos com escolas, 
clínicas, dentistas e outros, bem como 
a utilização da Chácara 28 de Agosto, 
que fica em Sertaneja e tem uma ampla 
área de lazer à disposição dos bancários 
e seus dependentes”, aponta.

do Trabalho), procuradores, advogados 
e professores, todos favoráveis às 
alterações feitas na CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho), que entraram em 
vigor em 11 de novembro de 2017.

“Queremos saber o valor dos recursos 
que essas empresas públicas destinaram 
para esses seminários, que têm inscrição 
gratuita e almoço grátis. Todos sabemos 
que não existe almoço grátis. Quem 
tem interesse nessa disseminação de 
informações são as entidades patronais, 
as universidades privadas e as empresas 
de comunicação, que também estão 
bancando essa jornada pelo País”, 
denuncia Adilson Stuzata, secretário de 
Imprensa da Fetec-CUT/PR.

Este questionamento se baseia na Lei 
de Acesso à Informação (12.527/2011) 
e foi feito, segundo Adilson, por ser um 
evento que não conta com a presença de 
palestrantes contrários à reforma, sequer 
de representantes da Classe Trabalhadora, 
que discordam desse retrocesso na 
legislação trabalhista.

O IBEC promove essa jornada com apoio 
de algumas entidades patronais, como, por 
exemplo, CNI (Confederação Nacional da 
Indústria), Consif (Confederação Nacional 
do Sistema Financeiro), e a Febraban 
(Federação Brasileira de Bancos).

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


