
Nº 1.488- ANO 34 - De 28/08 a 3/09/2018

Apucarana: 31/08, às 9h00
Local: Centro Comunitário da Igreja Catedral 
Nossa Senhora de Lourdes, localizada na Praça Rui 
Barbosa 

Pauta: 1) Avaliação e deliberação sobre contraproposta 
apresentada pela Fenaban na reunião de 25/08/2018 à pauta 
de reivindicações entregue em 13/06/2018;
2)Outros assuntos.

AGENDA DAS ASSEMBLEIAS

Não foi fácil, mas apesar de iniciar as 
negociações da Campanha 2018 com 
a Fenaban (Federação Nacional dos 

Bancos) no dia 28 de junho, com uma série de 
ataques aos direitos atuais, o Comando Nacional 
dos Bancários conseguiu fechar uma proposta 
que mantém todas as conquistas da categoria e 
contempla alguns avanços, como o parcelamento 
da antecipação de férias em até três vezes e a 
validade da CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) 
para os hipersuficientes, pessoas que ganham 
mais de R$ 11.291,60. Foram quase dois meses de 
debates e ameaças de aplicar a reforma trabalhista 
nos direitos dos bancários e bancárias, mas as 
pressões feitas pelos Sindicatos em todo o País e 
a mobilização por meio das Redes Sociais acabou 
revertendo a situação (Veja na pág. 2 os direitos 
garantidos nas negociações da Campanha 2018.

Na última rodada de negociação, realizada na 
tarde do último sábado (25), o Comando Nacional 
conseguiu arrancar uma proposta com reajuste de 
5%, índice que contempla a inflação acumulada 
desde 1º de setembro de 2017, mais aumento 
real de 1,18% e manutenção de todos os direitos 

presentes na CCT. O acordo, a ser 
analisado e votado nas Assembleias 
da categoria em todo o País, terá 
validade de dois anos, garantindo 
para a data base de 2019 a 
reposição da inflação mais 1% de 
aumento real.

“Como diz o lema da 
Campanha 2018: Resistir e Vencer, conseguimos 
combater a tentativa dos bancos de retirar direitos 
fundamentais e garantimos uma proposta que 
contempla avanços para todos os bancários, 
inclusive para os funcionários do Banco do Brasil e 
da Caixa Econômica Federal, que corriam o risco de 
perder conquistas de muitos anos na assistência 
à saúde”, aponta Lidiani Torrecilha Lopes Pereira, 
diretora do Sindicato de Cornélio Procópio e 
coordenadora do Vida Bancária na direção da Fetec 
(Federação dos Trabalhadores nas Empresas de 
Crédito do Paraná).

O Comando Nacional dos Bancários orienta a 
categoria a aprovar a proposta da Fenaban, bem 
como a do BB e da Caixa nas Assembleias. Leia 
mais sobre as negociações na pág. 2.

Arapoti: 29/08, às 19h00
Local: sede do Sindicato
Cornélio Procópio: 30/08, às 19h00
Local:  sede do Sindicato
Londrina: 29/08 às 19h30
Local: sede do Sindicato

Proposta será avaliada nas Assembleias dos Sindicatos. 
Comando orienta a aprovação!

Categoria garante 
5%  de reajuste e 
manutenção dos direitos

RESISTIR E VENCER

28 de Agosto - Dia da Categoria Bancária.
Parabéns a tod@s @s trabalhador@s
do Sistema Financeiro!



Pressões garantem todos direitos 
atuais da Convenção Coletiva

Negociação assegura 
manutenção do Saúde 
Caixa e da PLR Social

CAIXACAMPANHA 2018
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Manifestação 
em Brasília 
no dia 15/08, 
realizada em 
frente ao prédio 
do Ministério 
da Fazenda, 
denunciou os 
ataques aos 
direitos dos 
funcionários 
das empresas 
públicas

Proposta para o ACT reverte ataque às conquistas dos funcionários
Da mesma forma que agiu o Comando 

Nacional dos Bancários em relação às 
demandas gerais da categoria, a Comissão 
de Empresa dos Funcionários do Banco do 
Brasil conseguiu finalizar na noite do dia 25 
de agosto, em São Paulo, as negociações 
específicas da Campanha 2018 com saldo 
positivo. A proposta para o ACT (Acordo 
Coletivo de Trabalho) Aditivo à Convenção 
Coletiva de Trabalho segue a regra da Fenaban 
(Federação Nacional dos Bancos) para as 
cláusulas econômicas, com a aplicação de 
reajuste de 5% nos salários e demais verbas 
em 2018 e a reposição da inflação mais 
ganho real de 1% em 2019. O Acordo terá 
validade de dois anos.

A proposta definida entre a Comissão 
de Empresa e o banco será submetida à 
deliberação dos funcionários nas Assembleias 
convocadas pelos Sindicatos do Vida Bancária.

Confira como ficaram os principais 
direitos que estavam sendo ameaçados: 
Intervalo de almoço - O intervalo de almoço 
dos funcionários com jornada de 8 horas 
poderá ser reduzido para 30 minutos, de 
forma facultativa. Já para os funcionários de 
6 horas será mantido o modelo atual, sem 
registro de ponto. Esta questão continuará a 
ser discutida nas negociações permanentes.
No caso de horas extras, o tempo mínimo de 
intervalo para o funcionário de jornada de seis 

horas, poderá ser de 30 minutos. 
Banco de horas - Os funcionários terão seis 
meses para a compensação das horas extras 
com folgas, sendo um dia acumulado para 
um dia folgado, e caso a compensação não 
ocorra em até 6 meses o saldo de horas 
será convertido em espécie e pago no mês 
subsequente com o adicional de 50%.
PLR - Está mantido o mesmo modelo de 
PLR no Banco do Brasil e o pagamento do 
primeiro semestre ocorrerá logo após a 
assinatura do Acordo.
Ciclos de avaliações – Foi conquistada 
na última reunião, realizada no dia 22 de 
agosto, a manutenção da cláusula do ACT 
que garante a observação de três ciclos 

avaliatórios consecutivos de GDP com 
desempenhos insatisfatórios, para efeito de 
descomissionamento.

O recebimento do Vale-transporte vai ser 
opcional, podendo ser em dinheiro ou em 
cartão magnético.

“Fechar um acordo mantendo todas as 
conquistas dos funcionários é uma vitória 
na atual conjuntura, na qual as empresas 
querem se valer da nova legislação para 
suprimir direitos da Classe Trabalhadora. 
Agora precisamos manter a mobilização 
para impedir retrocessos em relação à Cassi, 
Previ e demais questões que ainda estão 
risco no BB”, salienta José Roberto Brasileiro, 
presidente do Sindicato de Apucarana.

• Volta a PLR integral para bancárias 
em Licença-maternidade e afastados por 
doença ou acidente;
• Garante o parcelamento do 
adiantamento de férias em três vezes, a 
pedido do empregado;
• Mantém todos os direitos da CCT ao 
hipersuficiente (quem ganha mais de R$ 
11.291,60);
• Mantém o direito ao adiantamento 
emergencial para quem tem recurso ao 
INSS por 120 dias (cláusula 65);
• Realização do terceiro Censo da 
Diversidade, levantamento fundamental 
sobre o perfil da categoria para a 
promoção da igualdade de oportunidades;
• Está mantida a proibição da divulgação 
de ranking individual, prevista na cláusula 
37ª da CCT, conquistada pela categoria 

como forma de reduzir a pressão por metas;
• Bancário demitido não precisará mais 
requerer o pagamento da PLR proporcional 
se tiver conta corrente ativa no banco; 
os demais terão prazo para solicitar o 
pagamento; 
• Mantém o salário substituto (cláusula 5ª); 

• Cláusula do vale-transporte volta a ser a 

conquista da categoria de 4% de desconto 
sobre o salário base;

• Os bancários e bancarias terão até 
30 dias para apresentar o recibo para 
reembolso do Auxílio-creche; os bancos 
queriam que esse prazo fosse menor, de 10 
dias;

• Volta a cláusula que previa Adicional de 
Insalubridade e Periculosidade (cláusula 
10ª);

• Horário de almoço poderá ser flexibilizado 
de 15 minutos para 30 minutos na jornada 
de seis horas (exceto para teleatendimento 
e telemarketing), somente em caso de hora 
extra;

• Mantém o Vale-cultura (cláusula 69ª) 
conforme queriam os trabalhadores, para 
que o direito esteja garantido caso o 
governo retome o programa.

Confira os direitos que estavam em risco, mas foram garantidos nas 
negociações da Campanha 2018

 Após oito rodadas de negociações 
específicas, a CEE (Comissão Executiva dos 
Empregados) conseguiu garantir a manutenção 
da cobertura do Plano de Saúde nos moldes 
atuais e outros avanços em relação à proposta 
apresentada pela Caixa Econômica Federal no 
início das discussões em torno das reivindicações 
dos empregados. A proposta fechada na 
madrugada do domingo (26/08), em São Paulo, 
também assegura o pagamento da PLR Social, 
que estava sendo ameaçada pelo banco. O 
Comando Nacional dos Bancários orienta as 
Assembleias dos Sindicatos em todo o País 
a aprovar a proposta do ACT (Acordo Coletivo 
de Trabalho), que terá validade de dois anos e 
seguirá as cláusulas econômicas definidas com a 
Fenaban (Federação Nacional dos Bancos).

Veja como ficaram os principais direitos: 
Saúde Caixa – Foi garantida a manutenção 
do Saúde Caixa e do atual modelo de custeio, 
no qual o banco arca com 70% dos custos 
assistenciais . Os empregados pagarão 
mensalidade de 2% sobre a remuneração-
base e 20% de coparticipação sobre o valor 
dos procedimentos médicos, limitado a R$ 
2.400,00 ao ano. Além disso, foi assegurada 
a implementação do teto de 6,5% da folha de 
pagamento somente a partir de 2021. Os atuais 
dependentes indiretos com idade de 24 anos 
ou mais serão mantidos no Saúde Caixa até os 
27 anos, com o custo de R$ 110,00 ao mês. 
Os empregados admitidos após 31 de agosto 
de 2018 não terão direito ao Saúde Caixa nos 
moldes atuais. 
PLR e PLR Social – A CEE garantiu a PLR social 
(4% do lucro líquido apurado no exercício de 
2018, distribuído em valores iguais para todos os 
empregados). A PLR seguirá a regra da Fenaban 
(90% da remuneração-base vigente em primeiro 
de setembro de 2018, acrescido do valor de R$ 
2.355,76, limitado ao valor de R$ 12.637,50). A 
antecipação de 50% do valor da PLR será paga 
em 20 de setembro.
Função das gestantes - A negociação conquistou 
a manutenção da titularidade da  função 
gratificada das gestantes e empregadas que 
usufruem de Licença-maternidade. Assim, a 
Caixa não poderá descomissionar bancárias 
gestantes. 
Adicional Noturno – Fica mantida a redação do 
ACT atual do Adicional Noturno, principalmente 
quanto à jornada mista, que compreende as que 
se iniciam entre 22h00 e 2h30 e se encerram 
após as 7h00 do dia seguinte, a chamada 
jornada mista.
VA, VR e Cesta Alimentação na Licença médica 
- Também estão mantidos  o Vale-alimentação, 
Vale-refeição e Cesta-alimentação aos 
empregados em licença médica. A Caixa queria 
limitar esses auxílios para o período máximo de 
180 dias.
Isenção de tarifas – A CEE conseguiu reverter 
o fim das isenções de tarifas para empregados, 
como ameaçou a Caixa. 



Protesto do Sindicato de Cornélio Procópio denuncia Santander por desrespeito 
aos trabalhadores brasileiros

SANTANDER

O 
coordenador 
da CCV de 
Arapoti, José 
Ubiraci de 
Oliveira , com 
o aposentado 
Osmar 
Gonçalves (no 
centro), e o 
representante 
da Caixa,  
Alain Rafael 
Bottega

Sindicato de Cornélio protesta 
contra demissão de bancário

Leia mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br
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A demissão imotivada de um bancário 
levou o Sindicato de Cornélio Procópio a 
realizar uma manifestação no dia 15 de 
agosto para denunciar o Santander por 
adotar uma política de desrespeito aos 
trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. 
Durante o protesto, foi distribuído material 
informativo aos bancários, clientes e 
usuários com dados sobre a conduta do 
banco espanhol baseada na exploração 
para aumentar o lucro fácil.

O presidente do Sindicato dos 
Bancários de Cornélio Procópio, Elizeu 
Marcos Galvão, afirma que o funcionário 
demitido que atuava como gerente de 

Pessoa Jurídica e tinha sete anos de 
serviços prestados ao Santander. “Nós 
estamos em plena Campanha Salarial 
e um dos principais pontos da pauta 
de reivindicações é a manutenção 
dos empregos. Por isso, não podemos 
admitir que o Santander faça demissões 
imotivadas em meio às negociações, 
passando por cima do diálogo com o 
movimento sindical”, critica.

Elizeu lembra também que a filial do 
banco espanhol obteve lucro líquido de 
R$ 5,88 bilhões no primeiro semestre 
deste ano, não tendo, portanto, razão 
para cortar pessoal.

Reunião em Londrina aponta 
‘armadilhas’ na proposta 
para o Estatuto da Cassi

A CCV (Comissão de Conciliação 
Voluntária) entre o Sindicato de Arapoti 
e a Caixa Econômica Federal conseguiu 
intermediar mais um acordo de 
ex-empregado durante reunião realizada 
na sede da entidade  no dia 15 de agosto. 
O representante do banco,  Alain Rafael 
Bottega,  apresentou proposta em torno 
do direito ao Auxílio-alimentação e seus 
reflexos que foi aceita pelo aposentado 
Osmar Gonçalves, que atuava na agência 
de Arapoti.

Segundo o diretor do Sindicato de 
Arapoti e responsável pela CCV, José 
Ubiraci de Oliveira, durante a reunião 
os termos colocados pelo banco foram 
explicados ao  ex-empregado, que 
concordou com o valor oferecido no acordo 
extrajudicial.

“A CCV é um canal que possibilita 
aos ex-empregados da Caixa resolver 
pendências referentes ao Auxílio-
alimentação pós-aposentadoria de forma 
rápida, voluntária e sem custos”, explica.

CCV da Caixa em Arapoti fecha acordo 
para ex-empregado aposentado

O diretor Laurito Lira Filho e o presidente do Sindicato de Londrina, Felipe Pacheco, 
ressaltaram a importância de votar NÃO na consulta sobre a proposta para a Cassi

O Sindicato de Londrina discutiu 
no dia 24 de agosto com os 
funcionários e funcionárias da 

agência do Banco do Brasil em Rolândia 
os riscos que todos correm com as 
mudanças propostas pelo banco no 
Estatuto da Cassi. O objetivo, da reunião, 
segundo Laurito Lira Filho, diretor do 
Sindicato de Londrina, foi explicar as 
“armadilhas” que a direção do BB está 
preparando para a caixa de assistência à 
saúde do funcionalismo com a aplicação 
das resoluções da CGPAR (Comissão 
Interministerial de Governança Corporativa 
e de Administração de Participações 

Societárias da União).
“Explicamos que caso a proposta do 

banco seja aprovada pelos associados, irá 
resultar no aumento das contribuições, 
precarização do atendimento e não 
resolverá o problema de caixa da 
Cassi”, relata. Foi alertado que o teto 
estabelecido para os Planos de Saúde das 
estatais de 6,5% das despesas do banco 
com a folha de pagamento vai resultar no 
futuro em redução dos aportes em função 
do corte de pessoal e da proibição de 
inclusão de novos associados.

“A proposta do banco também altera a 
condição de associados para beneficiários 

no Estatuto da Cassi. Isso quer dizer que 
não seremos mais donos da caixa de 
assistência, mas meros usuários, como 
ocorre nos planos de saúde privados”, 
ressalta Laurito, apontando a mudança 
na redução para o “voto de minerva”, 
que dará ao presidente 15 dias para se 
posicionar diante de questões em que 

houver empate.
O Sindicato estará visitando as 

agências do Banco do Brasil nos próximos 
dias para orientar os funcionários a votar 
NÃO na votação da reforma do Estatuto da 
Cassi.
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Bradesco de Santa Mariana é 
campeão do Torneio do Trabalhador

CORNÉLIO PROCÓPIO
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Se você ainda não fez sua reserva 
para o 25º Baile dos Bancários de 
Londrina entre em contato com a 
Secretaria do Sindicato ou com os 
diretores, porque o número de mesas 
é restrito. A festa será realizada no 
dia 21 de setembro no Buffet Elite e 
a  animação vai ser feita pela Banda 
ShowBiss. 

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

Confira as delícias do Cardápio que 
vai ser preparado pelo Buffet Elite para 
o 25º Baile dos Bancários:

Equipe do Bradesco de Santa Mariana é bi-campeã do Torneio de Futebol Suíço 
do Trabalhador Bancário

Começa o Campeonato Bancário 
de Futebol Suíço 2018 

Jogadores do Banco do Brasil são vice-campeões do  certame 
suíço de Cornélio Procópio deste ano

Com a participação de cinco 
equipes, foi realizado no dia 18 
de agosto no Itapoã Clube de 

Campo, em Santa Mariana, o Torneio de 
Futebol Suíço do Trabalhador Bancário, 
organizado pelo Sindicato de Cornélio 
Procópio. A equipe do Bradesco de 
Santa Mariana sagrou-se campeã do 
certame deste ano e o Banco do Brasil 
ficou com o troféu de vice-campeão.

O jogador Matheus José Lopes, 
do Bradesco de Santa Mariana, foi 
o artilheiro da competição e seu 
companheiro de equipe, Paulo Henrique 
de Araújo garantiu o troféu de goleiro 
menos vazado deste ano.

O Campeonato Bancário de Futebol 
Suíço 2018, organizado pelo Sindicato 
de Londrina, foi iniciado no dia 25 de 
agosto, com três jogos realizados nos 
campos do Grêmio Uninorte. A primeira 
rodada terá ainda na terça-feira (28), às 
20h00, no mesmo local, o jogo BB Ta 
Lento x Bradesco Bela Vista.

As oito equipes inscritas jogarão entre 
si em turno único e as quatro primeiras 
classificadas passarão para a Semifinal.

Adquira seu convite 
para o 25º Baile 
dos Bancários

RESULTADOS 1ª RODADA – 25/08
Itaú 1 x 2 PLR United
Bradesco Guaporé 3 x 4 Santander Centro
Mixtão 0 x 4 Santander Cambé

Jogo do dia 28/08
20h00: BB Ta Lento x Bradesco Bela Vista

9h00: Bradesco Bela Vista x Itaú Unibanco
10h00: Mixtão x PLR United
10h00: Santander Centro x Santander Cambé

Jogo do dia 5/09
20h00: BB Ta Lento x Bradesco Guaporé

JOGOS DA 2ª RODADA – 1º/09

“Agradecemos aos jogadores que 
participaram do Torneio do Trabalhador 
2018, assim como as demais pessoas 

que prestigiaram os jogos, ressaltando a 
importância desta tradicional atividade 
que reúne bancários de nossa Região”, 

comemora Carlos Alberto Martins, diretor 
do Sindicato de Cornélio Procópio e 
membro da coordenação do certame.

As equipes Itaú e PLR United disputaram a primeira partida do Campeonato Bancário de 
Futebol Suíço 2018

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

Mesa de frios

Jantar Inglês 
Escondidinho de Bacalhau, Nhoque 
ao Pomodoro, Filé Mignon flambado 
ao conhaque com Molho Roti, tendo 
como acompanhamentos Risoto de 
Alho Poró e Palmito e Crispy de couve 
com bacon

Sobremesa
Verrine Culis de Morango, Brawnie e 
Calda de Chocolate

Madrugada

Coxinhas de Frango, Filezinhos com 
Bacon, Pão de Queijo com Pernil e 
Mini Churros de Doce de Leite

Bebidas
Refrigerantes, cerveja Brahma, água 
mineral, vinho frisante Del Sole e 
Barman. O chopp será servido até a 1 
hora da madrugada


