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Caixa segue Fenaban e 
não concorda em assinar 
o Pré-acordo

Setor campeão em adoecimento dos trabalhadores se recusa 
a discutir metas e assédio moral 

Saúde vai mal, mas bancos 
não apresentam propostas

LEIA MAIS
Santander é líder no ranking 
de reclamações do BC 
no segundo trimestrePág. 2 Pág. 3

RESISTIR E VENCER

Saúde e condições de trabalho foram 
temas abordados na terceira rodada 
de negociação da Campanha Nacional 

Unificada 2018, realizada no dia 19 de julho em 
São Paulo. Integrantes do Comando Nacional 
dos Bancários levantaram diversos dados a 
respeito do elevado número de adoecimentos 
registrados na categoria, mas a Fenaban, no 
entanto se limitou a afirmar que apresentará 
proposta acerca disso até o final das 
negociações.

Apesar de terem gerado apenas 1% dos 
empregos criados no País, os bancos foram 
responsáveis por 5% dos afastamentos por 
doença entre 2012 e 2017, de acordo com dados 
do Observatório Digital de Saúde e Segurança 
do Trabalho. Resultantes do modelo de gestão 
utilizado no setor financeiro, os adoecimentos 
de bancários e bancárias representam 6% do 
total de recursos destinados pelo INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social) para afastados do 
trabalho. No rol de doenças está o transtorno 
depressivo recorrente, com 21,2% dos casos, 
ansiedade (18%), estresse grave (14,6%) e 
episódios depressivos, que respondem por 17,1% 
dos registros feitos pelo INSS.

O Comando cobrou ainda discussões sobre 
a imposição de metas cada vez mais altas e os 

métodos utilizados pelos gestores para cobrar 
o cumprimento, passando por cima das regras 
estabelecidas que proíbem a divulgação de 
rankings e outros indicadores de produtividade. 
Foi reivindicado ainda na reunião respeito aos 
atestados médicos apresentados pela categoria 
e a participação dos Sindicatos no Programa de 
Retorno ao Trabalho, previsto na cláusula 45 da 
CCT (Convenção Coletiva de Trabalho).

Outro assunto abordado foi a avaliação do 
Programa de Combate ao Assédio Moral, que não 
tem atingido seu objetivo porque os bancos não 
estão dando a devida transparência nos critérios 
adotados para apurar as denúncias.

“A conduta dos bancos nas discussões 
sobre saúde e condições de trabalho 
deixou a desejar, indicando que é 
preciso ampliar as pressões para 
que nas próximas rodadas sejam 
apresentados avanços”, avalia 
José Roberto Brasileiro, 
presidente do Sindicato 
de Apucarana.  No dia 25 
de julho o Comando voltará 
a se reunir com a Fenaban, 
em São Paulo, para negociar 
as cláusulas relacionadas ao 
emprego.



Diretoria segue Fenaban e 
não aceita asssinar o Pré-acordo

Contraf-CUT alerta empregados 
para riscos nas avaliações do GDP

A Contraf-CUT se posicionou 
veementemente contra a utilização 
da avaliação no GDP (Gestão de 
Desempenho de Pessoas) para 
pressionar o cumprimento de metas na 
Caixa Econômica Federal. De acordo 
com a entidade o novo Ciclo do GDP vai 
atingir todos os 80 mil empregados e 
empregadas, gerando risco de ocorrer 
mais uma leva de descomissionamentos. 
Isto é previsto, segundo a CEE (Comissão 

Leia mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br
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Você sabe o que 
é ultratividade?

Uma das muitas mudanças 
provocadas na legislação trabalhista 
é a que extinguiu a ultratividade 
dos direitos. Este dispositivo estava 
previstos nos Acordos e Convenções 
Coletivas assinados entre patrões e 
Sindicatos para garantir que tudo o 
que fosse negociado entre as partes 
deveria continuar em vigor até que 
fosse celebrado novo instrumento 
para definir direitos de determinadas 
categorias. Com o fim da ultratividade, 
conquistas importantes de Campanhas 
Unificadas poderão deixar de ser 
respeitadas pelos bancos, como, 
por exemplo, o Auxílio-creche/babá, 
Vale-refeição, Cesta-alimentação e 
diversos outros que estão previstos na 
Convenção Coletiva 2016/2018, que 
tem vigência até 31 de agosto deste 
ano. Para garantir que esses e outros 
direitos continuem valendo é preciso 
participar ativamente das atividades 
da Campanha Nacional programadas 
pelos Sindicatos. Resistir e Vencer!

BANCO DO BRASIL
Protesto em Brasília 
combate mudanças 
no Estatuto da Cassi

Associados e associadas da Cassi 
(caixa de assistência dos funcionários do 
Banco do Brasil) participaram no dia 20 
de julho, em Brasília, de atividade contra 
mudanças que resultarão no aumento 
das contribuições. O protesto ocorreu no 
momento em que a diretoria da entidade 
estava reunida para votar propostas 
do banco baseadas na Resolução 
da CGPAR. Foi entregue documento 
aos conselheiros deliberativos com 
posicionamentos a respeito do aumento 
da coparticipação e apontando as 
consequências para as centenas de 
milhares de usuários da Cassi.
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A direção da Caixa Econômica 
Federal adotou a mesma postura 
da Fenaban e do Banco do 

Brasil em relação às negociações 
das reivindicações específicas dos 
empregados, ao se recusar, no dia 20 
de julho, em Brasília, a assinar o Pré-
acordo para assegurar a vigência dos 
atuais direitos após o dia 31 de agosto 
de 2018. Segundo os negociadores, 
o banco não aceita se comprometer 
em garantir nada que vá contra a nova 
legislação trabalhista. A CEE (Comissão 
Executiva dos Empregados) cobrou 
o fim da discriminação de gênero, 
através do fim da possibilidade do 
descomissionamento de gestantes, 
além da manutenção da titularidade da 
função pelos empregados doentes na 
licença médica.

Foram debatidos também os 
processos disciplinares, promoção 
por mérito, caixa minuto e propostas 
para manter o banco 100% público. 
A respeito desse último ponto, foram 
rejeitadas todas as reivindicações dos 
empregados. Os representantes da Caixa 
disseram não ter autorização para pagar 
a PLR Social, deixando dúvidas quanto à 
manutenção dessa importante conquista 
dos empregados e empregadas.

O presidente do Sindicato de Arapoti, 
Carlos Roberto de Freitas, afirma que 
para mudar essa postura do banco 
todos devem participar do Dia Nacional 
de Luta convocado pela CEE para dia 
25 de julho. “Para romper com essa 
política de corte dos direitos e assegurar 
avanços nas negociações precisamos 

mostrar à diretoria da Caixa que não 
aceitamos retrocessos”, avalia Carlos.

A orientação é para que os 
empregados e empregadas usem 

roupas brancas em defesa do Saúde 
Caixa.

Executiva dos Empregados) na mais 
nova versão (41) da RH 184, a qual 
determina que avaliação negativa na GDP 
pode resultar em descomissionamento 
(MO21182).

“Até mesmo os caixas estão sendo 
obrigados cumprir metas, demonstrando 
com isso que o foco do banco sob o 
comando do governo Michel Temer (MDB) 
é a ampliação do lucro a qualquer custo, 
como fazem as instituições privadas”, 

aponta o presidente do Sindicato de 
Londrina, Felipe Pacheco. Na avaliação 
de Felipe, a sobrecarga de serviços 
para os empregados e empregadas 
da Caixa já está enorme e agora com 
essa ameaça do GDP vai contribuir 
para o aumento dos adoecimentos no 
quadro. “Os abusos dos gestores devem 
ser denunciados aos Sindicatos para 
que sejam tomadas as providências 
cabíveis”, orienta.

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



IMAGEM EM BAIXA

Santander lidera ranking 
de reclamações do BC

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

Empregados e empregadas da 
Caixa Econômica Federal lotados 
nas agências de Cornélio Procópio 
e de Bandeirantes elegeram no dia 
19 de julho delegados sindicais para 
representar as unidades junto ao 
Sindicato. Em Bandeirantes foi eleita 
Deusa Massae Hirata Bertachi e na 
agência de Cornélio Procópio Diogo 
Palmas Navarro foi escolhido delegado 
sindical para atuar na organização dos 
colegas.

O diretor do Sindicato de Cornélio 
Procópio, Carlos Alberto Martins, afirma 
que nas demais agências não houve 
inscrição de candidatos, da mesma 
forma como no Banco do Brasil, que não 
teve nenhum funcionário interessado 

Empregados da Caixa elegem delegados sindicais
CORNéLIO pROCópIO

Deusa Bertachi, 
delegada 
sindical 
Caixa em 
Bandeirantes, 
com os 
diretores do 
Sindicato 
de Cornélio 
Carlos Alberto 
Maritins e 
Marcelo Piovan

Atendimento precário no Bradesco sacrifica
moradores de Mauá da Serra e São Pedro do Ivaí

As agências do 
Bradesco localizadas em 
Mauá da Serra e em São 
Pedro do Ivaí, na base 
territorial do Sindicato de 
Apucarana, estão sem 
condições de atender 
de forma adequada a 
população pela falta 
de funcionários. Na 
primeira unidade tem 
apenas três bancários 
e bancárias disponíveis 
para prestar atendimento, 
enquanto na segunda 
cidade o efetivo é de 
quatro pessoas, só que 
uma está de licença. Em função disso, 
segundo Antonio Pereira da Silva, diretor 
do Sindicato de Apucarana, clientes, 
usuários e aposentados são obrigados a 
esperar longo tempo nas filas.

“A situação em geral nas agências do 
Bradesco não está boa, porque o banco 
exagerou nos cortes e depois promoveu 
programa de desligamento voluntário, 
não levando em conta o aumento da 
demanda. Mas no caso específico de 
Mauá da Serra e São Pedro do Ivaí não 
tem condições mínimas para prestar 
atendimento adequado e nem mesmo 

para trabalhar, tamanha é a quantidade 
de serviços”, denuncia. Antonio afirma 
que o Sindicato está cobrando da 
Regional providências para resolver os 
problemas nestas duas unidades e não 
descarta acionar órgãos competentes 
para que o Bradesco seja obrigado 
a fazer as contratações necessárias 
para regularizar o atendimento ao 
público e as condições de trabalho 
dos funcionários, evitando assim o 
aumento dos casos de adoecimentos 
dos funcionários.

Bancário, cuidado para não atirar no próprio pé!
A forma de atendimento prestado 

pelos bancos nos últimos tempos 
tem gerado inúmeras reclamações de 
clientes e até foi objeto de discussão 
em reunião dos Sindicatos do Vida 
Bancária realizada no dia 18 de julho 
em Londrina. Os dirigentes sindicais 
presentes lembraram que isso é 
consequência da falta de pessoal nos 
bancos, mas um dos convidados a 
participar da reunião contou a seguinte 
história que merece atenção de toda a 
categoria bancária:

Ao notar a chegada de um cliente, 
um caixa do Banco do Brasil olhou 
de soslaio, visivelmente contrariado, 
quando lhe foi apresentado um boleto 
(termo da modinha para contas a 
pagar). O motivo da contrariedade do 

caixa: a conta podia ter sido paga em 
um caixa automático, porque esse 
"caduco" vem no caixa?

O "caduco" percebeu. E não 
deixou barato. Estou no teu caixa 
para garantir seu emprego, moço 
inteligente. Quantos bancários 
já perderam seus empregos pela 
capacidade de dar tiro no seu próprio 
pé?

O caduco saiu da agência bancária 
com uma certeza. O bancário não 
entendeu nada disso de garantir 
postos de trabalho e emprego. E que 
ele, o moço inteligente, é um forte 
candidato a um novo PDV no BB, ou 
demissão simples e direta, nesse 
processo acelerado de automação 
para o lucro do capital.

O Santander aparece em primeiro 
lugar no ranking de reclamações 
de clientes dirigidas ao BC 

(Banco Central) referente ao segundo 
trimestre de 2018. A filial do banco 
espanhol no Brasil recebeu 10.110 
reclamações no período, numero que 
representa aumento de 8,6% frente as 
9.306 queixas registradas no primeiro 
trimestre.  A Caixa Econômica Federal, 
que estava nesta posição no período 
anterior, passou a ocupar o segundo 
lugar, resultado de 1.576 reclamações 
procedentes para um universo de 
41,312 milhões de clientes. A terceira 

colocação no ranking ficou com o Banco 
do Brasil, com 1.301 reclamações para 
62,371 milhões de clientes, enquanto o 
Bradesco ocupou o quarto lugar, sendo 
objeto de 1.860 reclamações para 
94,814 milhões de clientes. O Itaú ficou 
em quinto lugar, devido as 1.409 queixas 
encaminhadas ao BC dentre 75,683 
milhões de clientes.

O BC leva em conta na elaboração 
do ranking de reclamações as queixas 
envolvendo integridade, confiabilidade, 
segurança, sigilo ou legitimidade 
das operações e serviços, exceto as 
relacionadas a cartão de crédito. 

em atuar como representante sindical 
de base. “Infelizmente o pessoal 
está desmotivado em consequência 
da reestruturação e dos ataques 
constantes que o banco e seus 
funcionários estão sofrendo, mas 
precisamos ter em mente que é preciso 
resistir e somar esforços para impedir 
o prosseguimento do desmonte e 
isso passa necessariamente pela luta 
sindical conjunta com o movimento 
nacional”, explica.

Os delegados sindicais eleitos na 
Caixa tomarão posse no dia 1º de 
agosto para o mandato de um ano.
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Presidentes de grandes empresas 
recebem salários milionários
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O Sindicato de Londrina já 
está fazendo reservas de mesas 
e convites do 25º Baile dos 
Bancários, que este ano será 
realizado no dia 21 de setembro 
no Buffet Elite. A animação 
ficará a cargo da Banda 
ShowBiss. 

O convite custa R$ 100,00 
para bancário filiado e 
dependente (limitado a dois 
convites) e R$ 130,00 para 
demais interessados, podendo 
ser parcelado em três vezes no 
cheque com prazo até 30/10.  
Reservas podem feitas pelo 
telefone (43) 3372-8787.

ARApOTI
'Caçula"chega aos 
27 anos de atividades 
e muitas lutas

Além das ações sindicais, o Sindicato de Arapoti 
busca vantagens para os bancários, como o 
convênio com a Clínica São Lucas, 
de Joaquim Távora

O Sindicato dos Bancários de Arapoti 
completou no dia 13 de julho, 27 anos de 
atividades, com uma história de muitas 
lutas e conquistas na organização da 
categoria no Norte Pioneiro do Paraná. O 
“caçula” dos Sindicatos filiados à Fetec-
CUT/PR, surgiu da necessidade de criar 
uma representação da categoria na 
Região o que tem sido cumprido à risca 
desde então, auxiliando na mobilização 
dos bancários e bancárias nas lutas 
gerais e locais.

“Foram várias vitórias e algumas 
derrotas, mas, acima de tudo, é uma 
história de muitas lutas que vêm 
sendo feitas ano a ano graças à nossa 
organização”, avalia Carlos Roberto 
de Freitas, presidente do Sindicato 
de Arapoti. Segundo Carlos, além 
das demandas sindicais, a entidade 
vem trabalhando para melhorar a 
qualidade de vida da categoria por 
meio de convênios médicos, facilitando 
o atendimento dos bancários e 
bancárias, bem como seus dependentes, 
encurtando distâncias para cuidar da 
saúde.

“Nos últimos dias firmamos convênios 
com clínicas para atender por via o 
Bradesco Saúde, resolvendo problemas 
de credenciamentos nesta área em 
nossa base”, acrescenta Carlos.

Inscreva sua equipe para o Campeonato 
de Futebol Suíço até o dia 10/08

O Campeonato Bancário de Futebol Suíço 2018 organizado pelo 
Sindicato de Londrina será realizado a partir da segunda quinzena 
de agosto e as equipes devem fazer inscrições até o dia 10/08. Na 
Reunião Arbitral foi definido o formato do certame, indicados os 
campos do Grêmio Uninorte para a disputa dos jogos, bem como quem 
poderá participar.

As equipes deverão ser formadas por bancários filiados, seus 
dependentes, trabalhadores terceirizados dos bancos, vigilantes 
bancários filiados à sua categoria e financiários sindicalizados. Além 
disso, as equipes deverão ter no mínimo dois atletas acima de 40 anos 
em campo. “Agora só estamos finalizando os detalhes para iniciar mais 
um Campeonato de futebol suíço, que é uma tradição da categoria 
bancária e muito aguardado por todos”, ressalta Irineu Barrinuevo, 
diretor do Sindicato de Londrina e coordenador da competição. Para 
mais informações ligue (43) 3372-8787.

Enquanto a maioria dos bancários 
e demais trabalhadores brasileiros 
lutam para manter salários e 

empregos em meio à crise, presidentes 
de grandes empresas do País ganham 
salários astronômicos, conforme aponta 
matéria divulgada pelo portal UOL. 
Dados da CVM (Comissão de Valores 
Mobiliários) revelam a remuneração 
exorbitante dos executivos do Itaú, 
Bradesco, Santander, TIM, Alpargatas, 
Vivo, Vale e de outras megaempresas 
que acumulam lucros cada vez 
mais altos à custa da exploração da 
população.

Estas informações foram tornadas 
públicas por decisão do TRF (Tribunal 

Regional Federal) da 2ª Região, que 
derrubou liminar de 2010 que permitia a 
dezenas de empresas omitirem os valores 
pagos aos executivos. Confira na tabela 

a remuneração dos presidentes das 
maiores empresas brasileiras em 2017, 
que correspondem à soma de todas as 
verbas recebidas no ano. 

CORNéLIO pROCópIO
Antecipe a reserva de sua mesa 
para não perder o Baile deste ano

Evento tradicional e um dos mais 
esperados na Região, o Baile dos 
Bancários a ser realizado pelo Sindicato 
de Cornélio Procópio tem poucas mesas 
à disposição. A festa será realizada 
no dia 1º de setembro na Associação 
Atlética, com animação da Banda OZ e a 

mesa de frios cuidadosamente preparada 
pelo Buffet Champagne.

O convite individual custa R$ 195,00, 
podendo ser parcelado no cheque ou 
cartão. Para fazer sua reserva e adquirir 
convite entre em contato com Gilmar 
Juliani pelo telefone (43) 9931-0367.

A diretoria do Sindicato de Cornélio Procópio 
está recebendo inscrições das equipes que vão 
disputar o tradicional Torneio de Futebol Suíço 
do Trabalhador Bancário, que será realizado no 
dia 18 de agosto no Itapoã Clube de Campo, 
em Santa Mariana. O tradicional Torneio em 
comemoração ao dia 1º de Maio, Dia da Classe 
Trabalhadora, foi adiado em função do mau 
tempo. As inscrições devem ser feitas com 
os diretores José Marcelo Piovan Guimarães 
(Bolinha) e Carlos Alberto Martins pelos 
telefones (43) 3524 2120 ou 99987-5166.

Dia 18 tem Torneio Suíço

Empresa Remuneração do presidente

Itaú R$ 40.918.000,00 por ano R$ 3.409.833,33 por mês

Santander R$ 29.985.549,15 por ano R$ 2.498.795,76 por mês 

Vale R$ 19.046.168,46 por ano R$ 1.587.280,70 por mês

Bradesco R$ 15.952.500,00 por ano R$ 1.329.375,00 por mês

TIM R$ 8.173.653,71 por ano R$ 681.137,80 por mês

Iguatemi R$ 8.086.564,48 por ano R$ 673.880,37 por mês

Alpargatas R$ 7.336.200,00 por ano R$ 611.350,00 por mês

Vivo R$ 6.719.912,45 por ano R$ 559.992,70 por mês


