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Atividades em Apucarana, 
Arapoti  e Londrina denunciam
retrocessos de Temer

Categoria não aceita apenas a reposição da inflação nos 
salários e exige avanços nas negociações levando em conta os 
exorbitantes lucros dos bancos

Bancários rejeitam proposta e 
reafirmam: nenhum direito a menos!

LEIA MAIS
BB e Caixa seguem a Fenaban, 
com propostas distantes
das reivindicações Pág. 2 Pág. 3

CAMPANHA 2018

Bancários e bancárias de Apucarana também não aceitaram a proposta apresentada 
pela Fenaban no dia 7/08

Assembleia do Sindicato de Arapoti rejeitou, por 
unanimidade, 'provocação' dos bancos

Categoria em Londrina deliberou pela rejeição da proposta e realização 
de atividades para pressionar avanços dos bancos nas negociações

As Assembleias da 
categoria realizadas 
no dia 8 de agosto 

em todo o País rejeitaram 
a proposta apresentada 
pela Fenaban (Federação 
Nacional dos Bancos) no 
último dia 7 ao Comando 
Nacional. Numa total falta 
de respeito com aqueles 
que trabalham duro para 
atingir metas cada vez mais 
altas, os bancos ofereceram 
apenas a reposição da 
inflação nos salários, PLR, 
vales e demais verbas econômicas, 
sem nenhum centavo a mais a título 
de aumento real no momento em 
que comemoram novos recordes de 
lucratividade.

A categoria também reafirmou 
nas Assembleias que não vai aceitar 
redução de direitos por meio da 
aplicação das mudanças da reforma 
trabalhista na CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho), como sugeriu 
a Fenaban sem dar maiores detalhes 
sobre o que pretendem alterar.

O presidente do Sindicato de 
Londrina, Felipe Pacheco, afirma 
que é preciso mudar essa postura 
dos bancos na mesa de negociações 
para impedir a retirada de conquistas 
históricas. “Entramos agora na fase de 

pressão pelos avanços na Campanha 
2018 para construir um movimento 
forte como o realizado há dois anos no 
qual conseguimos garantir uma CCT 
válida por dois anos, aumento real e 
a manutenção de todos os direitos”, 
explica Felipe, adiantando que se não 
houver mudanças na conduta dos 
bancos o jeito vai ser deflagrar greve, 
que é uma medida mais eficaz para 
superar esse tipo de impasse.

A próxima rodada de negociação 
com a Fenaban vai ocorrer no dia 17 
de agosto, em São Paulo. Antes, no 
dia 15/08, tem Dia Nacional de Luta 
em Defesa dos Bancos Públicos (leia 
mais na pág. 2).
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Sindicatos participam
da luta contra política
de retrocessos de Temer

BANCO DO BRASIL

Dia 15/08 tem mobilização nacional 
em defesa dos bancos públicos

CAMPANHA 2018
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DIA DO BASTA

Lucro do semestre 
alcança R$  6,3 bilhões, 
com alta de 21,4%

Atividade conjunta com outras entidades 
sindicais e sociais movimentou 

o Centro de Apucarana no Dia do Basta

Seguindo orientações da CUT, os Sindicatos 
do Vida Bancária realizaram no dia 10 de 
agosto atividades para denunciar a política 

de retrocessos adotada pelo governo Michel 
Temer (MDB), afetando a Classe Trabalhadora 
com o corte de direitos e a população brasileira 
com o sucateamento dos serviços públicos nas 
áreas de educação, saúde e até mesmo no setor 
financeiro, com as reestruturações que estão 
sendo feitas no Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal e demais instituições federais.

Em Apucarana, o Dia do Basta foi marcado com 
o retardamento de abertura dos bancos e pelo 
Ato Público que reuniu lideranças sindicais e dos 
movimentos sociais em frente à agência Centro 
da Caixa. “Fizemos uma atividade conjunta com 
outras entidades para alertar a população sobre 
as consequências da política adotada por Temer, 
destacar a importância do voto consciente nas 
eleições deste ano e também aproveitamos para 
esquentar a mobilização da categoria”, resume 
José Roberto Brasileiro, presidente do Sindicato 
de Apucarana.

Na base de Arapoti, dirigentes do Sindicato 
divulgaram o Dia do Basta em reunião com os 
empregados da Caixa e distribuição de material à 
população.

O Sindicato de Londrina participou do Dia 
do Basta com a paralisação do expediente das 
cinco principais agências bancárias da cidade 
até ao meio-dia. Com uma Carta Aberta, a 
categoria, clientes e usuários foram informados 
sobre o objetivo das manifestações e criticada a 
intransigência dos bancos na Campanha 2018.

O Banco do Brasil divulgou na 
semana passada o balanço financeiro 
do primeiro semestre deste ano, que 
apontou a obtenção de lucro líquido 
ajustado de R$ 6,3 bilhões, montante 
que representa um crescimento 
de 21,4% em 12 meses e 7,1% no 
trimestre.  A rentabilidade (Retorno 
sobre o Patrimônio Líquido Médio 
Anualizado – ROE) ficou em 13,3%, 
com alta de 0,9 pontos percentuais.

Segundo análise feita pelo 
Dieese (Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos), este resultado 
foi impactado principalmente pelo 
aumento das rendas com tarifas 
e redução da despesa com PDD 
(Provisão para Créditos de Liquidação 
Duvidosa) no período.

De acordo com o balanço, as 
receitas secundárias, obtidas com 
prestação de serviços e a cobrança 
de tarifas bancárias cresceram 
5,5%, totalizando R$ 13,3 bilhões. 
Com esse montante, o BB consegue 
cobrir 121,53% do total de despesas 
de pessoal, considerando inclusive 
a PLR (Participação dos Lucros e 
Resultados).

“Mesmo assim, o BB insiste em agir 
como os bancos privados, deixando de 
lado seu papel de agente de políticas 
voltadas para o desenvolvimento do 
País, passando a se preocupar tão 
somente com o lucro fácil”, critica 
Laurito Lira Filho, diretor do Sindicato 
de Londrina.

Neste dia 15 de agosto será realizada 
uma grande concentração em frente ao 
Ministério da Fazenda, em Brasília, além 
de diversas outras manifestações pelo 
País afora no Dia Nacional em Defesa 
dos Bancos Públicos. Esta mobilização 
integra o calendário de lutas da 
Campanha 2018 e também vai protestar 
contra as Resoluções 22 e 23 da CGPAR 
(Comissão Interministerial de Governança 
Corporativa e de Administração de 
Participações Societárias da União), que 
mudam as regras dos planos de saúde 
e de previdência complementar dos 

funcionários das estatais.
Dentre outras alterações, essas 

Resoluções determinam que empresas 
estatais reduzam despesas com a 
assistência à saúde dos trabalhadores. 
No caso da Caixa Econômica Federal, por 
exemplo, o custeio do Plano de Saúde foi 
limitado a 6,5% da folha de pagamento. 

Durante as manifestações do Dia de 
Luta em Defesa dos Bancos Púbicos será 
ressaltado o papel das instituições na 
condução de programas voltados para 
a população de baixa renda, como o 
Minha Casa, Minha Vida, etc., bem como 

para o conjunto da sociedade, como o 
financiamento de obras de saneamento 
básico e infraestrutura para as cidades.

“São ações vitais para o País que os 
bancos privados não estão interessados 
em executar, pois nem sempre geram 
os lucros desejados”, salienta Carlos 
Roberto de Freitas, presidente do 
Sindicato de Arapoti. Segundo Carlos, 
a defesa dos bancos públicos também 
passa pelas eleições de outubro, 
quando serão escolhidos os deputados, 
senadores, governadores e presidente da 
República.
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BB e Caixa seguem a Fenaban com 
propostas distantes das reivindicações

MULHER

ERRAMOS

Lei Maria da Penha 
completa 12 anos
de vigência

Sindicato de Apucarana discute contratações 
e segurança com Regional do Bradesco

Roberto 
Brasileiro 
e Damião 

Rodrigues, 
diretores do 
Sindicato de 

Apucarana, se 
reuniram com 
Adriano Melo 

Rosa (no centro), 
representante 

da Regional do 
Bradesco 

Diferente do que foi publicado na edição 
nº 1.486 do Vida Bancária, o Sindicato 
de Apucarana se reuniu no dia 2 de 
agosto com o representante da Gerência 
Regional do Bradesco em Maringá e não 
do Banco do Brasil como saiu na matéria. 
O presidente do Sindicato, José Roberto 
Brasileiro, e o diretor Damião Rodrigues 
se reuniram com Adriano Melo Rosa, para 
discutir demandas do funcionalismo em 
unidades do banco 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 tem apenas 
três funcionários para dar conta do 
atendimento aos clientes, usuários e 
aposentados”, 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 levantadas nas 

unidades que estão sob responsabilidade 
da Regional de Maringá”, aponta o 
presidente do Sindicato de Apucarana.

Adriano Melo Rosa disse que as 
demandas levantadas pelos diretores 
da entidade serão encaminhadas às 
áreas responsáveis para posterior 
posicionamento.

RESISTIR E vENCER

No dia 7 de agosto, a Lei Maria da 
Penha completou 12 anos de vigência. 
A Lei nº 11.340/2006 é considerada 
um marco na defesa dos direitos das 
mulheres brasileiras por ter acabado com 
a impunidade que até então imperava no 
País em relação à violência doméstica. 
Com ela foram criados Juizados Especiais 
de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher, Delegacias e Secretarias 
Estaduais e Municipais, dentre outras 
ações e procedimentos necessários à 
proteção da mulher para impedir que 
fossem aplicadas penas alternativas aos 
agressores.

Até então o crime de violência 
doméstica era considerado de “menor 
potencial ofensivo” e julgado junto com 
causas como briga de vizinho e acidente 
de trânsito. Após entrar em vigor, a Lei 
Maria da Penha surgiram outras medidas 
protetivas para a mulher e punições 
mais rigorosas aos autores de crimes de 
gênero, como a Lei do Feminicídio, criada 
em 2015.

“Avançamos muito nestes 12 anos, 
mas ainda é preciso muito mais ações 
para acabar com essa cultura machista 
e reduzir os números alarmantes de 
violência contra a mulher no Brasil”, 
avalia Maria Salomé Fujii, diretora do 
Sindicato de Apucarana. Para Salomé, 
são necessárias mais políticas públicas 
e aprimoramento da legislação para 
ampliar a rede de proteção. “É muito 
importante que a mulher não se cale 
e denuncie qualquer tipo de violência 
que sofrer. Não podemos admitir que a 
impunidade prevaleça e por isso temos 
ao nosso lado hoje diversas garantias 
para combater esse tipo de violência”, 
finaliza.

Agindo em sintonia com a 
Fenaban (Federação Nacional 
dos Bancos), representantes do 

Banco do Brasil e da Caixa Econômica 
Federal apresentaram nas rodadas de 
negociações específicas realizadas no 
dia 7 de agosto, em São Paulo, propostas 
insuficientes para suprir as necessidades 
dos funcionários na Campanha 2018. 
Em relação às cláusulas econômicas 
foi oferecido somente o índice referente 
à inflação acumulada desde 1º de 
setembro do ano passado nos salários e 
demais verbas.

O BB disse que vai manter a 
maioria das cláusulas do ACT (Acordo 
Coletivo de Trabalho), mas pretende 
fazer alguns ajustes no texto. A 
periodicidade dos ciclos avaliatórios 
para descomissionamentos é um dos 
pontos que o banco pretende mudar, 
passando de três para dois semestres a 
realização desse procedimento. Também 
estão na lista mudanças no tempo de 
intervalo para almoço e o parcelamento 

de férias. Os negociadores do BB se 
comprometeram em apresentar a 
proposta detalhada antes da próxima 
rodada, agendada para ocorrer no dia 17 
de agosto.

Retrocesso na Caixa
A postura da Caixa nas negociações 

específicas é mais cruel. Na proposta 
apresentada à CEE (Comissão Executiva 
dos Empregados) foram excluídos 
importantes direitos que estão presentes 
no ACT atual, tais como remuneração 
das horas extraordinárias, adicional 
de trabalho em horário noturno, PLR 

social, isenção de anuidade do cartão 
de credito, ausências permitidas, escala 
de férias, jornada de trabalho, intervalo 
para descanso, homologação das 
rescisões,  GTs de saúde caixa e saúde 
do trabalhador,  Incorporação do REB, GT 
contencioso Funcef, dentre outros.

Não bastasse isso, o banco quer impor 
uma série de ataques em relação aos 
direitos dos empregados relacionados ao 
Saúde Caixa. A proposta da Caixa prevê 
“assistência à saúde, em modalidade, 
forma e condições modificáveis a 
qualquer tempo, respeitadas as normas 
da ANS e orientações estabelecidas 
pela CGPAR”. Além disso, exclui os 
aposentados atuais e futuros do plano 
de saúde; elimina contribuição por grupo 
familiar; e “quebra a solidariedade”, 
o princípio pelo qual os empregados 
contribuem da mesma forma, 
independentemente do tempo de banco 
e idade.

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



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 25º Baile dos Bancários 
será realizado no dia 21 de 
setembro nas instalações 

do Buffet Elite, que fica na Avenida 
Harry Prochet 1.225, na Zona Sul 
de Londrina, próximo ao Lago Igapó. 
Este ano, a animação ficará por 
conta da Banda ShowBiss. 

Os convites já estão à venda na 
Secretaria do Sindicato de Londrina 
ou junto aos diretores e custam 
R$ 100,00 para bancário filiado 
e dependente (limitado a dois 
convites) e R$ 130,00 para não 
associados. O pagamento pode ser 
feito no cheque em até três vezes 
com prazo até o dia 30/10.

Na comemoração pelo Dia 28 de 
Agosto – Dia da Categoria Bancária 
– vai ter mesa de frios, open bar, 
open food, lanche da madrugada, 
barman e um 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.
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Baile deste ano será realizado no Buffet Elite. 
Faça suas reservas com antecedência!

LONDRINA

EXPEDIENTE

ARAPOTI

Organização do trabalho nos bancos 
provoca um grande número de 
adoecimentos, principalmente nos 
últimos anos com a redução drástica 
de pessoal e aumento das pressões 
pelo cumprimento de metas cada 
vez maiores. Isso faz com que os 
bancários e bancárias sofram uma 
tortura diária em seu ambiente de 
trabalho sem que haja espaço para 
discutir formas de reduzir esse estresse 
e, consequentemente, evitar danos à 
saúde mental.
Por conta disso, muitos apresentam 
quadros de depressão, transtorno de 
ansiedade, esquizofrenia e outras 
doenças que levam ao afastamento do 
trabalho.
Segundo a secretária de Saúde do 
Sindicato de Apucarana, Zoraide 
Sanches, dados do Ministério do 
Trabalho e Emprego revelam que os 
transtornos psicológicos são alguns dos 
fatores que mais afastam profissionais 
de suas atividades. “As entidades 
sindicais tentam há anos discutir forma 
de reduzir o número de adoecimentos 
na categoria com os bancos, mas existe 
muita resistência em relação a isso. 

Como prevenir?
Defendemos mudanças na organização 
do trabalho que possam contribuir para 
diminuir o estresse, como, por exemplo, 
pausas, ginástica laboral, momentos de 
descontração entre a equipe e outras 
atividades que possam inverter o triste 
cenário que temos atualmente neste 
setor”, aponta.
Além disso, Zoraide afirma que o 
bancário e a bancária precisam 
ficar atentos aos sinais que o corpo 
apresenta quando algo não vai bem 
com a saúde. “Quando surgirem os 
primeiros sintomas é muito importante 
dar a atenção às pequenas ações 
do dia a dia, como manter uma boa 
alimentação, observar os intervalos 
para descanso, praticar atividades 
físicas e de lazer após o trabalho e, 
caso seja necessário, procurar ajuda de 
um médico”, explica.

Campeonato Suíço
será iniciado no 
dia 25/08

ESPAÇO PARA A SAÚDE

Tome cuidado 
para evitar o 
adoecimento mental

Confirme sua presença no Almoço 
do Sindicato até o dia 20/08

Os jogos do Campeonato Bancário 
de Futebol Suíço 2018, organizado 
pelo Sindicato de Londrina, serão 
iniciados no dia 25 de agosto nos 
campos do Grêmio Uninorte. Segundo 
Irineu Barrinuevo, diretor do Sindicato 
de Londrina e coordenador do 
certame, oito equipes já confirmaram 
participação. O sorteio dos grupos e 
dos jogos será feito durante Reunião 
Arbitral a ser realizada no dia 20 na 
Sede Administrativa do Sindicato às 
18h30.
Para obter mais informações entre 
em contato com o diretor Irineu pelo 
telefone (43) 3372-8787.
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Bancários e bancárias filiados ao 
Sindicato de Arapoti têm prazo até o dia 
20 de agosto para confirmar presença 
junto à Secretaria da entidade no 
Almoço a ser realizado no dia 25 para 
comemorar o Dia da Categoria Bancária. 
Os contatos devem ser feitos pelo e-mail 
seebarapoti@gmail.com ou pelo telefone 
(43) 3557-1516.

A festa vai acontecer na AABB de 
Wenceslau Braz, com direito a churrasco 
e apresentações da Banda Perfil Sonoro 
e da Banda Bancários.com, formada 
por músicos da categoria. “Contamos 
com todos os associados e associadas 
neste almoço para estreitar nosso laços 

de amizade e preparar as lutas desta 
Campanha Salarial”, comenta Carlos 
Roberto de Freitas, presidente do 
Sindicato de Arapoti.


