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basta de retrocesso!

Não se deixe levar por mentiras e vote no candidato 
que está do lado da Classe Trabalhadora

Eleição para presidente 
define futuro do País

Na onda do “salvador da pátria”, a próxima 
legislatura do Congresso Nacional terá um perfil 
mais conservador do que a atual, que aprovou a 
reforma trabalhista, a terceirização sem limites, 
congelamento dos investimentos em serviços 
públicos por 20 anos e outras matérias que 
prejudicam a Classe Trabalhadora e as camadas 
mais necessitadas da população. De acordo com 
o Diap (Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar), apesar de ter a maior renovação dos 
últimos 24 anos, com 53,4% de novos deputados, 
a  maioria representante da bancada BBB (bala, 
bíblia e boi). Já os deputados que se identificam 
com as demandas da Classe Trabalhadora são 33, 
contra 51 que foram eleitos em 2014. 

No Senado, apesar de 85% de renovação dos 
parlamentares, a maioria dos eleitos também 
defende políticas neoliberais, como, por exemplo, 

a redução da participação do Estado na 
definição da política econômica, privatização 
das empresas estatais, entre outros. Resta agora 
para a Classe Trabalhadora a oportunidade de 
tentar barrar novas investidas dos conservadores 
com a eleição para presidente da República. “Por 
isso é fundamental checar bem as informações e 
não cair nas armadilhas das Redes Sociais, por 
onde estão espalhando muitas mentiras, e não 
votar no candidato que está sendo patrocinado 
com caixa 2 bancado pelas grandes empresas”, 
ressalta João Antonio da Silva Neto, diretor do 
Sindicato.

João lembra que o presidente da República 
tem poderes para editar Medidas Provisórias, 
para vetar matérias aprovadas pela Câmara 
dos Deputados e o Senado e tem nas mãos o 
comando do País. 

Congresso tem perfil mais conservador de todos os tempos

 Não vai mudar as regras da 
Previdência
 Revogação da reforma trabalhista
 Isenção do Imposto de Renda para 
salários de até 5 salários mínimos
 Retomada das obras paradas para 
gerar empregos
 Valorização do salário mínimo
 Defesa da soberania do País, das 
empresas estatais
 Fortalecimento do Banco do Brasil, 
Caixa e demais bancos públicos
 Combate à violência com controle 
de armas, modernização do sistema 
de segurança, equipamentos e alta 
tecnologia para forças policiais
 Revisão da PEC do teto dos gastos 
para investir na Educação, Saúde e 
programas sociais
 Construção de Clínicas de 
Especialidades para cuidar da saúde da 
população

Fernando Haddad Jair Bolsonaro
 Encaminhar a reforma da Previdência 
Manutenção da reforma trabalhista 
de Temer
Fim do 13º salário e redução da 
Licença-maternidade
Subordinação dos bancos públicos 
federais ao Ministério da Economia
Extinção e privatização das empresas 
públicas (Petrobras, Banco do Brasil, 
Caixa, Eletrobras, Furnas etc.) para 
pagar dívida pública aos bancos 
Liberação de armas como forma de 
combater a violência
Fim do método Paulo Freire na 
Educação e criação do Ensino à 
Distância para áreas rurais e difícil 
acesso
Cobrança de mensalidade dos 
estudantes de Universidades Federais
Reativar as academias ao ar livre para 
combater o sedentarismo e a obesidade

No dia 28 de outubro, eleitores 
brasileiros retornarão às urnas 
para escolher o nome de quem 

vai governar o País pelos próximos 
quatro anos. Fernando Haddad (PT) 
e Jair Bolsonaro (PSL) têm propostas 
distintas, cabendo a nós optar por 
aquele que tem mais condições e 
projetos capazes de fazer com que 

o Brasil supere a crise financeira e 
retome o caminho do desenvolvimento 
econômico e social, trazendo dias 
melhores para a população. Veja 
abaixo as principais propostas dos 
candidatos. Analise bem o que eles 
estão propondo, avalie se é isso 
mesmo o que o País precisa e não dê 
ouvidos a mentiras. Vote consciente!
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GratIFIcaÇÃo de FUNÇÃo

Sindicatos discutem com a 
categoria estratégias para 
a  cláusula 11ª da CCT
Os Sindicatos do Vida Bancária estão 

discutindo com a categoria as 
estratégias a serem tomadas em 

relação à cláusula 11ª da CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho) 2018/2020, que diz 
respeito à Gratificação de Função daqueles 
que exercem oito horas de jornada de 
trabalho.

A CCT da categoria é um dos contratos 
mais avançados que existem no Brasil. Sua 
construção e assinatura remontam ao ano 
de 1992. Desde então, a cada um ou dois 
anos, a CCT precisa ser renovada. Em 2018, 
não foi diferente, e todas as cláusulas que 
compõem o documento tiveram que ser 
renegociadas. Após um longo período de 
negociações, a cláusula 11ª sofreu uma 
mudança significativa, que impõe novos 
desafios para a categoria em conjunto com 
os Sindicatos.

A CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) 
define a jornada de trabalho regular dos 
bancários em 6 horas e as demais como 
extras. A exceção, descrita no artigo 224 da 
CLT, são para aqueles que exercem funções 
de direção, gerência, fiscalização, chefia e 
equivalentes ou que desempenhem outros 
cargos de confiança, desde que o valor da 
gratificação não seja inferior a um terço do 
salário do cargo efetivo. A CCT estabelece a 
gratificação de função mínima de 55%.

A CCT 2018-2020, aprovada em 
Assembleias pela categoria em 29 
de agosto e assinada no dia 31, 
traz dois novos parágrafos para 
esta cláusula, que estabelecem 
que, em caso de decisão judicial 
que afaste o enquadramento 
funcional da exceção prevista 
na CLT, se o bancário recebe 
Gratificação de Função de 55% – 
que é a contrapartida ao trabalho 
prestado além da sexta hora diária, 
de modo que a jornada somente 
é considerada extraordinária após 
a oitava hora trabalhada –, o valor 
devido relativo às horas extras e 
reflexos será integralmente deduzido 
ou compensado com o valor da 

gratificação de função e reflexos já 
pagos. Apesar disso, a dedução ou 
compensação prevista só será aplicada 
às ações ajuizadas a partir de 1º de 
dezembro de 2018. O mesmo vale para os 
financiários, conforme cláusula 4.1.2 da 
CCT da categoria.

“A nova redação deste direito 
estabelece, portanto, para aqueles 
bancários e financiários que vierem 
ajuizar ação trabalhista a partir de 1º de 
dezembro, a compensação do êxito a título 
de horas extras com a gratificação paga 
pelo empregador”, explica o presidente 
do Sindicato de Londrina, Felipe Pacheco. 
De acordo com ele, foi estabelecida 
uma ‘janela’, ou seja, um prazo para o 
ajuizamento de ações, uma vez que a nova 
regra vale somente a partir do dia 1º de 
dezembro.

Para esclarecer as dúvidas da categoria 
e definir os encaminhamentos a serem 
tomados visando assegurar a manutenção 
dos direitos referentes à 7ª e 8ª horas, 
os Sindicatos do Vida Bancária estão se 
reunindo nos próximos dias com bancários 
e bancárias. 

Fonte: Sindicato de Curitiba



Ao mesmo tempo 
em que amplia o lucro 
fácil, o Itaú impõe uma 
política de pessoal que 
prejudica cada vez mais 
a saúde dos bancários 
e bancárias por conta 
das metas absurdas e 
a falta de funcionários 
nas agências. De acordo 
com levantamento feito pela Secretaria 
de Saúde do Sindicato de Londrina, 
de janeiro a outubro de 2018 o banco 
demitiu 35 bancários e bancárias na 
base territorial da entidade. Destes, 13 
foram homens e 22 mulheres, inclusive 
algumas que foram desligadas logo 
após o término da Licença-maternidade, 
mostrando o lado mais perverso do 

Itaú. Esse é o mesmo 
tratamento dado aos 
PCDs (pessoas com 
deficiência).

“Apesar de obter 
lucros bilionários, o 
banco não respeita 
os funcionários, 
altera as metas 
diariamente e não 

dá condições de trabalho para que 
isso seja alcançado, pois o número 
de bancários nas agências diminui a 
todo o momento e as vagas dos que 
saem não são repostas. Com isso, as 
pressões aumentam e não é possível 
dar conta de tanto serviço”, denuncia 
Dulce Silveira, secretária de Saúde do 
Sindicato de Londrina.

Itaú massacra bancários com metas 
absurdas e sobrecarga de trabalho

Em função desses problemas, 
segundo Dulce, aumentam os números 
de adoecimentos no banco e dos 
afastamentos para tratamento das LER/
DORT e de distúrbios psicológicos. “Está 
cada vez pior trabalhar no Itaú. Ninguém 
aguenta mais tanta pressão e falta de 
condições de trabalho”, critica.

Está cada vez pior trabalhar no Itaú
No primeiro semestre deste ano, o 

Itaú lucrou R$ 12,801 bilhões, valor 
que representa um crescimento de 
3,7% em relação ao mesmo período 
de 2017. “Mesmo assim, o desrespeito 
aos bancários e bancárias persiste 
por conta de uma ganância sem 
tamanho”, salienta Dulce Silveira.

caIXa

Sindicato cobra pagamento das 
diferenças do trabalho aos sábados
para empregados da Caixa

O Sindicato de Apucarana enviou 
ofício à Caixa Econômica Federal 
solicitando o pagamento aos 
empregados e empregadas que 
trabalharam aos sábados, por ocasião 
dos saques das contas do FGTS (Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço), das 
diferenças das horas extras. De acordo 
com José Roberto Brasileiro, presidente 
do Sindicato de Apucarana, o banco 
pagou as horas com o adicional de 

aPUcaraNa

50%, mas há existem entendimentos 
na Justiça do Trabalho de que o 
mesmo deveria ser de 100%.

“Estamos gestionando 
administrativamente esse direito e 
caso a Caixa se recuse a atender 
à nossa solicitação vamos discutir 
com os empregados e empregadas a 
possibilidade de ingressar com ação 
judicial para requerer o adicional 
correto”, explica.  

Pelos Bancos

Debate no GT garante avanços 
na Promoção por Mérito
Empregados e empregadas da Caixa 

Econômica Federal conquistaram 
um importante avanço nas negociações 
em torno do GT (Grupo de Trabalho) 
que discute a Promoção por Mérito. Na 
reunião, realizada dia 9 de outubro, foi 
garantida a distribuição de 1 delta para 
todos os empregados, o que representa 
o aumento de 2,35% no salário padrão, 
sem a função gratificada.

“Está é uma importante conquista 
dos empregados da Caixa no momento 
em que pairam diversas ameaças feitas 
pelo banco de retrocessos nos direitos”, 
avalia Elizeu Marcos Galvão, presidente 
do Sindicato de Cornélio Procópio, 
recordando que a Promoção por Mérito 
é uma conquista da mobilização dos 
empregadas e empregados da Caixa na 
Campanha Unificada de 2004.

Saúde Caixa
A ANS (Agência Nacional de Saúde 

Suplementar) retirou a suspensão que 
havia sido imposta ao Plano de Saúde 
dos empregados e empregadas da Caixa. 
A medida foi determinada pelo órgão 
em decorrência de falhas na Central de 
Atendimento, gerando grande número 
de reclamações dos usuários.Em razão 
disso, o Saúde Caixa foi impedido de 
aceitar novas adesões, inclusive de 
dependentes dos empregados, situação 
que foi revertida após o banco ter 
melhorado a estrutura da Central de 
Atendimento. O Saúde Caixa ocupou 
por seis meses o topo do ranking de 
reclamações da ANS por conta dessa 
falta de atenção do banco com os 
serviços prestados aos usuários.

Ação sindical assegura prédio novo da 
agência da Caixa em Siqueira Campos

Atendendo solicitação feita pelo 
Sindicato de Arapoti para garantir 
condições de trabalho adequadas aos 
bancários, bancárias e vigilantes, a 
Caixa Econômica Federal transferiu 
as instalações da agência de Siqueira 
Campos para um novo local.

A agência foi alvo de ataque com 
explosivos por uma quadrilha de 
assaltantes de banco em março de 
2017 e o cheiro forte de fuligens 

ficou impregnado no sistema de ar 
condicionado. “Assim que soubemos 
do problema solicitamos providências 
da Superintendência Regional da 
Caixa. Eles tentaram limpar os 
dutos de ventilação, mas o cheiro 
continuou, causando adoecimentos nos 
empregados, por isso cobramos uma 
solução mais eficaz”, explica Carlos 
Roberto de Freitas, presidente do 
Sindicato dos Bancários de Arapoti.

Diretores do 
Sindicato 
de Arapoti 
prestigiaram 
a inauguração 
do novo prédio 
da Caixa em 
Siqueira Campos
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Rodada de sábado (27) encerra primeira 
fase do Campeonato de Futebol Suíço

LoNdrINa

RESULTADOS DOS JOGOS

20/10
Bradesco Bela Vista 9 x 2 Mixtão
Itaú Unibanco 4 x 2 Santander Centro
Bradesco Guaporé 0 x 0 Santander Cambé

PRÓXIMOS JOGOS
24/10
20h00: BB Ta Lento x PLR United

Ar condicionado dos 
bancos precisa de 
manutenção constante

esPaÇo Para a saÚde

Por serem 
construídas em 
forma de 
caixa 
fechada, 
sem a 
entrada da 
ventilação 
natural, as 
agências 
bancárias 

necessitam 
do uso 
constante 
de sistemas 
de ar condicionado. Seja nos tempos 
de calor ou de frio, os aparelhos são 
utilizados durante todo o expediente, 
gerando desgaste, além de acumular 
poeira, resíduos e, principalmente, 
bactérias, fungos e outros 
microrganismos nocivos à saúde.

Para proteger bancários, bancárias, 
vigilantes, o pessoal dos serviços 
gerais e demais pessoas que utilizam 
os prédios, os bancos precisam cuidar 
para que a manutenção seja feita com 
frequência. É necessária a limpeza dos 
dutos, filtros, além da higienização para 
evitar a proliferação de doenças.

Alerta para o Verão
Com o aumento da temperatura nos 

últimos dias, os cuidados têm que ser 
redobrados, porque ninguém aguenta 
ficar dentro das agências bancárias 
com o calor excessivo. Medidas 
paliativas, como a colocação de 
ventiladores e circuladores de ar não 
resolvem o problema.

Por isso, os Sindicatos alertam 
aos gestores para que tomem as 
providências necessárias para evitar 
panes e prevenir situações de caos, 
como as já verificadas nos últimos 
dias no Banco do Brasil em Primeiro 
de Maio. Foi preciso paralisar as 
atividades da agência para que a 
administração do banco providenciasse 
o conserto do aparelho.

9h00: Bradesco Guaporé x Mixtão
10h00: Bradesco Bela Vista x PLR United
10h00: Itaú Unibanco x Santander Cambé
31/10
20h00: BB Ta Lento x Santander Centro

No próximo sábado 
(27/10) será disputada a 
última rodada da primeira 
fase do Campeonato 
Bancário de Futebol Suíço 
2018, que vai decidir 
a classificação para a 
Semifinal. Bradesco Bela 
Vista do Paraíso, com 
15 pontos, Santander 
Cambé, com 13, e 
Bradesco Guaporé, com 
10, já garantiram suas 
vagas.  Resta agora o 
Santander Centro, PLR 
United e o Itaú Unibanco 
jogarem tudo para 
conquistar a vaga que 
ainda sobra e passar para 
a próxima etapa.

27/10

Bancários filiados 
têm desconto na 
Escola Adventista

aPUcaraNa

Bancários e bancárias que atuam 
na base territorial do Sindicato de 
Apucarana e são filiados à entidade 
têm direito ao desconto de 10% no 
valor da mensalidade de seus filhos 
que se matricularem no Colégio 
Adventista. Para quem tiver dois filhos 
no Colégio o desconto sobe para 15% na 
mensalidade do primeiro.

O convênio garante estas vantagens 
também para os alunos já matriculados. 
Para obter mais informações entre 
em contato com o Colégio Adventista 
pelo telefone (43) 3033-4916 ou 
acesse o site www.apucarana.
educacaoadventista.org.br. A instituição 
de ensino está localizada na Avenida Dr. 
Munhoz da Rocha, 1.925, no Centro de 
Apucarana.

Financiários assinam CCT com novas 
conquistas e válida por dois anos 
Com a aprovação da proposta 

negociada com as empresas nas 
Assembleias de todo o País, o 

Comando de Negociação dos Financiários 
da Contraf-CUT e a Fenacrefi (Federação 
Interestadual das Instituições de Crédito 
de Financiamento e Investimento) 
assinaram no dia 9 de outubro, em São 
Paulo, a CCT (Convenção Coletiva de 
Trabalho) da categoria. Foi conquistado 
reajuste de 3% sobre os salários, 
manutenção de todos os direitos por 
dois anos e novas conquistas, como o 
parcelamento do adiantamento de férias.

Este índice corresponde à reposição 

raMo FINaNceIro

da inflação, que ficou em 1,76% pelo 
INPC (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor) entre 1º de junho de 2017 
e 31 de maio de 2018), mais 1,22% de 
aumento real. Foi assegurada para 2019 
a reposição da inflação mais aumento real 
de 1%.

“Demorou para fechar a CCT, mas 
o resultado é extremamente positivo, 
levando em conta que na atual conjuntura 
muitas categorias estão perdendo direitos 
e nem sempre conseguem nada além da 
reposição das perdas com a inflação”, 
salienta Irineu Barrinuevo, diretor do 
Sindicato de Londrina. 

Categoria aprova Prestação de Contas do Sindicato de Arapoti
Participantes da Assembleia Geral 

realizada pelo Sindicato de Arapoti 
no dia 18 de outubro aprovaram, por 
unanimidade, a Prestação de Contas 
da entidade referente ao exercício 
financeiro de 2017. Na ocasião foram 

apresentados os balancetes contendo 
as receitas, despesas e investimentos 
feitos pela diretoria na condução das 
lutas da categoria. “Esta Assembleia 
ressalta a democracia na gestão e reflete 
a transparência nas contas, possibilitando 

que os bancários e bancárias filiados 
possam acompanhar como é aplicado o 
dinheiro arrecadado com as mensalidades 
pagas por eles e outras contribuições”, 
explica Carlos Roberto de Freitas, 
presidente do Sindicato de Arapoti.


