
Nº 1.485 - ANO 34 - De 3 1/07 a 6/08/2018

Fenaban promete apresentar 
resposta sobre reivindicações 
na rodada de 1º de agosto 

Sem proposta 
decente vamos 
PARAR!

TODOS POR TUDO

BB e Caixa rejeitam avanços em 
relação aos planos de saúde
dos funcionários

LEIA MAIS

Pág. 2

Avaliações do SQV no Itaú 
colocam em risco 
os empregos Pág. 3

Dia 25/07, os 
Sindicatos do 
Vida Bancária 
divulgaram 
a Campanha 
2018 em Ibaiti, 
convocando a 
categoria para 
a luta

Financiadores do governo Michel Temer (MDB) e mentores 
da reforma trabalhista, os bancos se recusaram a incluir 
na CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) cláusulas 

impedindo o avanço da terceirização no setor e que sejam feitas 
contratações intermitentes ou temporárias, rejeitando qualquer 
mecanismo que possa garantir a manutenção de empregos na 
categoria bancária. Esta foi uma síntese da postura da Fenaban 
(Federação Nacional dos Bancos) na rodada de negociação 
realizada dia 25 de julho, em São Paulo.

O Comando Nacional dos Bancários argumentou que o País 
tem atualmente 27 milhões de desempregados, salientando que, 
desde 2016, os bancos eliminaram 40 mil vagas, comprometendo 
assim as condições de trabalho e precarizando o atendimento nas 
agências. Embora a Fenaban tenha reconhecido esses números, 
não aceitou incluir na CCT cláusulas para conter esse processo 
brutal de cortes de pessoal, limitando-se a afirmar que não serão 
feitas demissões para contratar trabalhadores terceirizados.

No dia 1º de agosto, o Comando voltará a se reunir com a 
Fenaban, quando deverá ser apresentada uma proposta global 
para as reivindicações dos bancários e bancárias.

"Apesar das expectativas de uma proposta com avanços 
no dia 1º, é bom lembrar que os bancos nunca deram nada 
de mão beijada para a categoria e acredito que este ano não 
vai ser diferente. Por isso, temos que pressionar para que eles atendam nossas 
reivindicações e, caso não surja algo de bom, precisamos deixar claro que vamos 
paralisar as atividades para garantir a manutenção dos atuais direitos e lutar por 
novas conquistas", avalia Lidiani Torrecilha Lopes Pereira, diretora do Sindicato de 
Cornélio Procópio e coordenadora do Vida Bancária junto à Fetec/PR (Federação 
Estadual dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Paraná). 

Faixas e 
cartazes 
destacaram 
os eixos de 
luta para a 
população
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CAIXA

Banco nega manutenção de direitos
dos empregados no Plano de Saúde

Negociações específicas registram poucos avanços
BANCO DO BRASIL Comissão de Empresa 

apresenta ao BB nova 
proposta para a Cassi

Atividade realizada no dia 25/07 mobilizou empregados e clientes da Caixa em defesa 
do Plano de Saúde e da manutenção do banco 100% público

A Comissão de Empresa dos 
Funcionários e representantes do Banco 
do Brasil realizaram nos dias 23 e 26 de 
julho, em Brasília, rodadas de negociação 
específica da Campanha 2018. No 
primeiro encontro foram abordadas as 
cláusulas da pauta de reivindicações do 
ACT (Acordo Coletivo Aditivo) relacionadas 
a saúde e segurança bancária.

Os dirigentes sindicais levantaram 
problemas de afastamentos e 
adoecimento dos funcionários e 
funcionárias, que, em muitas das 
situações são decorrentes das cobranças 
pelo cumprimento de metas. Foi 
denunciado que muitas metas abusivas 
são estabelecidas no BB fora do acordo 
de trabalho das equipes e com o controle 
e solicitação exclusiva do gestor, sem 
ligação com as metas das agências, 
relacionados ao sistema Conexão. Outra 
questão apontada pela Comissão de 

Gratificações podem 
estar com dias contados
Faltando apenas um mês para acabar 
a vigência da CCT (Convenção Coletiva 
de Trabalho), diversos direitos da 
categoria bancária correm o risco 
de não serem cumpridos mais pelos 
bancos caso não seja fechado um novo 
instrumento entre o Comando Nacional 
e a Fenaban. Dentre eles está a 
Gratificação de Função e a Gratificação 
de Caixa, previstas respectivamente, 
nas cláusulas 11ª e 12ª da CCT. São 
conquistas da luta da categoria que 
complementam a remuneração e 
poderão fazer muita falta se não forem 
renovadas. Participe das atividades da 
Campanha 2018!

Representantes da Caixa Econômica 
Federal se recusaram, durante a 
terceira rodada de negociação, 

realizada dia 26 de julho, em Brasília, 
a manter direitos dos empregados e 
empregadas relacionados ao Plano de 
Saúde. De acordo com eles, a Resolução 
23 da CGPAR (Comissão Interministerial 
de Governança Corporativa e de 
Administração de Participações 
Societárias da União) será utilizada 
como parâmetro para as decisões em 
relação ao Saúde Caixa, tanto durante 
as discussões da Campanha Nacional 
2018, quanto na mesa específica de 
negociações.

A CEE (Comissão Executiva dos 
Empregados) reiterou que o Saúde Caixa 
é resultado de negociação entre as 
representações dos empregados da ativa 
e aposentados e que as conquistas não 
podem ser destruídas por um decreto 
editado por um governo ilegítimo, a 
pedido de banqueiros e dos planos 
privados. A Resolução da CGPAR muda 
o modelo de custeio dos Planos de 
Saúde das empresas estatais e também 
cerceia a participação dos funcionários 
na gestão. “Além de onerar os usuários, 
essas mudanças comprometerão a 
sustentabilidade do Saúde Caixa, 
retirando do banco a responsabilidade 

de arcar com os custos da assistência 
médica prestada ao seu quadro de 
pessoal. Outro ponto preocupante é o 
fim do princípio da solidariedade, que 
assegura teto para a coparticipação 
e o percentual de contribuição a ser 
pago pelo usuário, independente da 
idade e do tempo de banco”, explica 
José Roberto Brasileiro, presidente do 
Sindicato de Apucarana.

Na rodada de negociação com a 
Caixa também foram debatidos assuntos 
ligados à Funcef (fundo de previdência 
dos empregados), como, por exemplo, 

o contencioso trabalhista, e o CTVA 
(Complemento Temporário Variável de 
Ajuste de Mercado).

A CEE voltará a se reunir com o banco 
no dia 2 de agosto, em São Paulo.  Estarão 
em pauta o fim do descomissionamento 
para empregadas gestantes, a 
apresentação de dados concretos para 
debater e avançar nos itens em defesa do 
Saúde Caixa e a garantia da manutenção 
dos atuais direitos.

Empresa foi a cobrança de metas feita 
pelos chamados caixas líderes, que em 
muitos casos ocorre fora do horário de 
trabalho e descumprindo o ACT.

Em relação à segurança, foi criticada a 
atuação dos correspondentes bancários 
dentro das agências, nas salas de 
autoatendimento e até nas mesas 
de trabalho. “Esse tipo de trabalho 
terceirizado coloca em risco a segurança 
das operações, comprometendo o sigilo, 
além de gerar concorrência na venda 
dos produtos para os funcionários, 
dificultando ainda mais o cumprimento 
das metas estabelecidas pelo banco”, 
critica Divonzir Lemos Carneiro, diretor do 
Sindicato de Cornélio Procópio. Segundo 
os representantes do BB, a atuação dos 
correspondentes dentro das agências 
ferem normas do Banco Central. Nas 
questões específicas de saúde, não houve 
avanços e o banco se comprometeu a 

renovar as cláusulas do ACT que tratam 
desse tema, mas algumas deverão ter 
mudanças na redação.

Na rodada do dia 26 foram discutidas 
as cláusulas sociais e sindicais. O 
BB sinalizou com a possibilidade de 
renovação dos itens já constantes no 
atual ACT. Foram discutidas ausências, 
planos de previdência complementar, 
férias, reivindicações dos LGBTI e o GDP.

O banco propõe redução para apenas 
1 ciclo avaliatório de GDP o período 
para descomissionamento decorrente 
de avaliação funcional. O argumento foi 
de que com 1 ciclo igualaria todos os 
funcionários com cargos comissionados. 
A Comissão de Empresa afirmou que essa 
proposta traz mais insegurança para os 
funcionários e pode facilitar as situações 
de assédio e perseguição.

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

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

A Comissão de Empresa entregou 
ao Banco do Brasil no dia 23 de 
julho, durante rodada de negociação 
específica, uma nova proposta para 
a Cassi, caixa de assistência dos 
funcionários. Este procedimento foi 
feito com o objetivo de contornar a 
postura adotada pelo BB no sentido 
de realizar negociações sobre a Cassi 
somente no âmbito interno da própria 
entidade, se recusando a tratar 
do assunto na mesa específica da 
Campanha 2018.
A proposta dos funcionários busca 
preservar o principio de solidariedade 
previsto no Estatuto da Cassi, manter 
os direitos conquistados e a paridade 
da gestão para garantir a participação 
dos associados na administração da 
sua caixa de assistência.



COE cobra mudanças no SQV para 
evitar demissões dos funcionários

ITAÚ

O Bradesco obteve lucro líquido 
recorrente de R$ 10,263 bilhões, no 
primeiro semestre de 2018, montante 
que representa crescimento de 9,7% 
em relação ao mesmo período do ano. 
No segundo trimestre, o lucro líquido foi 
de R$ 4,528 bilhões, melhor resultado 
nominal (sem considerar a inflação) já 
registrado pelo segundo maior banco 
privado do País conforme estudo feito 
pela consultoria Economatica.

Segundo divulgou o banco, o 
resultado do período foi impulsionado 
pela performance das receitas de 
prestação de serviços, pelo resultado 
das operações com seguros, previdência 
e capitalização e pela redução nas 
despesas com PDDs (Provisões para 
Devedores Duvidosos).

A arrecadação com a prestação 
de serviços e tarifas bancárias teve 
crescimento de 6,1%, índice superior 
à inflação. Já as despesas de pessoal 
caíram 0,8%, totalizando R$ 9,3 bilhões. 
O valor arrecadado com prestação de 
serviços e tarifas é 32,4% maior do que 
o total das despesas com pessoal.

Bancos fecham 2.846 vagas de emprego 
no primeiro semestre deste ano

SóCIOS DA CRISE

BRADESCO
Lucro do primeiro 
semestre passa 
dos R$ 10 bilhões

Atuando sempre na contramão do 
desenvolvimento do País, os bancos 
fecharam 2.846 postos de trabalho 
entre janeiro e junho de 2018, de 
acordo com análise dos dados do 
Caged (Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados), divulgada pela 
subseção do Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos) na Contraf-
CUT (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro) no 
dia 23 de julho.

Os bancos múltiplos com carteira 
comercial, segmento que engloba o Itaú 
Unibanco, Bradesco, Santander e Banco 
do Brasil, foram responsáveis pelo 
fechamento de 1.804 vagas de emprego 
na categoria bancária nos seis primeiros 
meses do ano. Já a Caixa, devido, 
em grande parte, ao “Programa de 
Desligamento de Empregados”, lançado 
em fevereiro, exterminou 1.101 postos 

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

O SQV (Score de Qualidade de 
Vendas) foi objeto de discussões 
entre a COE (Comissão de 

Organização dos Empregados) e o 
Itaú na reunião realizada no dia 24 
de julho, em São Paulo. Os dirigentes 
sindicais solicitaram explicações sobre 
o elevado número de punições que tem 
sido registrado contra os bancários e 
bancárias após a implantação desse 
sistema de avaliação da qualidade 
dos serviços. Foi apontado o risco de 
aumento dos casos de adoecimentos 
pelas pressões para cumprimento de 
metas e as ameaças de demissão 

feitas por gestores.
Segundo o banco, o programa foi 

implementado para evitar vendas 
casadas, fraudes denunciadas pelos 
clientes depois de perceber desconto 
de produtos não adquiridos, mas 
tiveram os valores descontados de 
suas contas. O funcionário só fica 
sabendo que foi alvo do SQV após 
atingir 35 pontos. “Esse processo de 
avaliação ocorre por cinco meses. 
Após esse período se a pontuação for 
negativa o bancário receberá a primeira 
advertência, se aumentarem as 
reclamações será advertido novamente 

e depois demitido. É um sistema muito 
cruel, pois ao mesmo tempo em que 
o banco pressiona para que sejam 
vendidos cada vez mais produtos, 
coloca em risco os empregos, 
ampliando a insegurança no quadro”, 
afirma Hermes Gonçalves, diretor do 
Sindicato de Apucarana.

Para Hemes, o Itaú precisa dar 
maior transparência ao SQV para 
deixar os bancários e bancárias 
cientes da pontuação e não serem 
surpreendidos com a demissão.

de trabalho nos seis primeiros meses 
deste ano.

O Estado de São Paulo registrou 
57,8% das admissões e 64,7% do 
total de desligamentos, apresentando 
o maior saldo negativo no emprego 
bancário no período analisado, com 
955 postos fechados no ano. Rio de 

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

Janeiro e Paraná ficaram logo após, 
respectivamente, com 724 e 358 postos 
de trabalho fechados na categoria. O 
Pará teve o maior saldo positivo, com 
100 vagas de emprego abertas.

SANTANDER

Filial brasileira 
responde por 26% do 
resultado global

O Santander Brasil fechou o primeiro 
semestre deste ano com lucro líquido 
de R$ 5,884 bilhões, com alta de 
27,5% em relação ao mesmo período 
de 2017. A rentabilidade foi de 19,3%, 
alta de 3,4 pontos percentuais em 12 
meses. Com este resultado, a filial 
brasileira do grupo espanhol participa 
com 26% do lucro global que foi de € 
3,752 bilhões, valor que representa 
crescimento de 4,0% em 12 meses. De 
acordo com o balanço, a receita com 
prestação de serviços mais a renda das 
tarifas bancárias cresceu 12,1% em 12 
meses, totalizando R$ 8,4 bilhões. As 
despesas de pessoal mais PLR subiram 
4,3%, atingindo R$ 4,6 bilhões. Com as 
receitas obtidas por meio de prestação 
de serviços e tarifas o banco consegue 
cobrir 183% das despesas com a folha 
de pagamento dos funcionários.

A procuradora do MPT (Ministério 
Público do Trabalho) da 1ª Região, do Rio 
de Janeiro, Heloise Ingersoll Sá, indeferiu 
pedido de abertura de procedimento 
investigatório contra cláusula prevista em 
Acordo Coletivo que estabelece direito 
a benefícios, como, Vale-alimentação e 
Vale-refeição, somente a trabalhadores 

sindicalizados. A procuradora reiterou 
que a nova legislação não alterou o artigo 
513, da CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho), o qual reconhece o poder de 
os Sindicatos instituírem contribuições, 
devidamente aprovadas em Assembleias. 
No entendimento de Heloise, “quem 
não contribui com o Sindicato de sua 

categoria, se isenta de participar dos 
benefícios conquistados pela entidade, 
sendo assim, abre mão do cumprimento 
de todas as cláusulas da Convenção 
Coletiva, seja no tocante às contribuições 
decididas em assembleia, quanto 
também às cláusulas econômicas e 
direitos auferidos”.

MPT confirma: benefícios somente para associados do Sindicato!
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Restam apenas 12 mesas para 
o Baile dos Bancários. Garanta a sua!

SUS já sente 
efeitos da PEC 95

ESPAÇO PARA A SAÚDE
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A equipe do Bradesco de Santa Mariana foi campeã do Torneio de Futebol Suíço do 
Trabalhador Bancário em 2017 

O Sindicato de Cornélio Procópio 
vai promover no dia 18 de agosto, 
o Torneio de Futebol Suíço do 
Trabalhador Bancário. Os jogos serão 
disputados nas instalações do Itapoã 
Clube de Campo, localizado em Santa 
Mariana. 

O tradicional certame em 
comemoração ao Dia da Classe 
Trabalhadora - 1º de Maio, foi adiado 
em função do mau tempo na data 
agendada anteriormente.

As inscrições das equipes devem 
ser feitas com os diretores do 
Sindicato Marcelo Piovan Guimarães 
e Carlos Alberto Martins pelos 
telefones (43) 3524-2120 e (43) 
99987-5166.

Com sucesso garantido, a procura 
por mesas para o tradicional 
Baile dos Bancários de Cornélio 

Procópio é grande e faltando pouco mais 
de um mês para a festa restam apenas 
12 mesas a serem comercializadas. Por 
isso, quem ainda não garantiu seu lugar 
precisa se antecipar para não perder 
esta comemoração ao Dia 28 de Agosto 
– Dia da Categoria Bancária.

O Baile será realizado no dia 1º de 
setembro na Associação Atlética, com 
animação da Banda OZ. A mesa de frios, 
outra grande atração do evento, será 
cuidadosamente preparada pelo Buffet 
Champagne.

O convite individual custa R$ 195,00 
e deve ser adquirido junto a Gilmar 
Juliani, ex-diretor do Sindicato de 
Cornélio Procópio e responsável pela 
organização do Baile. Para fazer reserva 
basta ligar para Gilmar, no telefone 
(43) 9931-0367, ou na Secretária do 
Sindicato de Cornélio Procópio (43) 
3524-2120.

“O nosso Baile é muito esperado 
pela categoria e atrai convidados do 
Norte do Paraná e Sul de São Paulo, 
por ser considerado um dos melhores 

CONFIRA AS DELÍCIAS DO CARDÁPIO
Bebidas
- Cerveja 350ml (Skol e Brahma e 
Brahma Zero)
- Refrigerantes
- Vinho frisante Del Sole
- Whisky Red Label

Open Bar
- Coqueteis
- Saquê com frutas

Boteco
- Chopp
- Torresmo
- Calabresa
- Frango a passarinho
- Tequila

Mesa de frios
- Queijos variados
- Salame
- Lombo defumado
- Presunto cozido

Patês
- Gorgonzola, atum e coalhada seca

Salgados assados e fritos
- Coxinha de frango, bolinha de queijo, 
rissoles de bacalhau, torta de frango

Conservas
- Salada de Grão-de-bico com bacalhau
- Escabeche de berinjela e tomate seco
- Palmito
- Azeitonas
- Mini cuscuz
- Quibe cru
- Sushi

Mix de sementes
- Castanha de caju, amêndoas, nozes e 
amendoim

Pratos quentes
- Risoto de palmito
- Filé Mignon ao molho
- Rondelli
- Macarrão 2 molhos

Sorveteria
- 5 sabores de massa com cobertura 
montada na hora

da Região. Por isso, estamos tomando 
todos os cuidados para repetir o sucesso 
das edições anteriores e proporcionar 

momentos de muita alegria àqueles que 
prestigiarem a festa”, garante Marcelo 
Piovan, diretor do Sindicato de Cornélio.

Inscreva sua equipe para o Torneio do Trabalhador

CORNÉLIO PROCóPIO

A política de cortes dos gastos públicos 
adotada pelo governo Michel Temer 
(MDB), por meio da PEC (Proposta de 
Emenda Constitucional) 95/2016, já 
está surtindo efeitos danosos ao SUS 
(Sistema Único de Saúde). Falta de 
medicamentos nas UBSs (Unidades 
Básicas de Saúde), de leitos nos 
hospitais e de médicos para prestar 
assistência à população mais carente é 
uma realidade de Norte a Sul do País.
De acordo com relatório elaborado pelo 
Cebes (Centro Brasileiro de Estudos da 
Saúde), se os recursos destinados ao 
SUS já eram insuficientes antes para 
dar suprir as demandas, com essa 
PEC a situação se complicou ainda 
mais, provocando o sucateamento nos 
serviços. 
Mas enquanto o povo pobre sofre as 
consequência dessa “austeridade” 
nas contas, as empresas de medicina 
privada comemoram o aumento 
de novos clientes, demonstrando 
claramente qual é o objetivo do 
congelamento dos orçamentos públicos 
por 20 anos. Além disso, esse setor 
abocanha cada vez mais uma fatia 
maior de recursos de forma indireta, 
por meio de isenções fiscais e da 
vantagem que os usuários de serviços 
particulares têm de abater parte dos 
gastos com saúde no Imposto de 
Renda.
Política de desmonte
“Essa política de Temer está sendo 
direcionada para todos os setores da 
economia, seja nos bancos públicos, 
que estão expulsando clientes para 
o segmento privado, na educação e 
até nos serviços essenciais para a 
população, como a energia elétrica 
e o saneamento básico. Basta ver a 
onda de privatizações que está em 
andamento no País”, aponta Zoraide 
Sanches, secretária de Saúde do 
Sindicato de Apucarana.
No início de julho, Temer editou a 
MP (Medida Provisória) 844, que 
facilita a privatização dos serviços 
de saneamento no País. Ao mesmo 
tempo, tramita na Câmara dos 
Deputados outra matéria que autoriza 
a privatização da eletrobrás.


