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Assembleias dos funcionários 
do Itaú votam Acordo sobre 
ponto eletrônico

LEIA MAIS
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BANCOS PÚBLICOS EM RISCO

Indicados para presidir os dois principais bancos 
federais do País são representantes do setor privado

BB e Caixa estão na 
mira da privatização

A partir de 1º de janeiro de 2019, 
o Brasil vai mudar de governo. O 
próximo presidente da República 

vai ter outro nome, outra sigla partidária, 
mas seu propósito será o mesmo de Michel 

Temer (MDB): satisfazer os interesses do 
capital privado nacional e internacional. 
O que era uma ameaça de retrocessos 

durante a campanha eleitoral passou a se 
tornar realidade com as nomeações para o 
ministério de Jair Bolsonaro (PSL), recheado 

de militares e de representantes de grupos 
que dão sustentação ao atual governo.

Os nomes indicados para o Banco 
do Brasil, Rubem Novaes, e Caixa 
Econômica Federal, Pedro Guimarães, 

deixam clara a intenção de manter a 
política de redução da participação 

do Estado na economia do País, 
sobretudo nos setores em que 
a liberação de verbas públicas é 
maior e a possibilidade de lucro 
é certeira. Rubem Novaes, já 
declarou à imprensa que sua 

gestão será focada na eficiência, 
enxugamento e na privatização 

do que for possível. Ou seja: 
seu papel é preparar o 
banco para a venda, dando 
continuidade à política de 
desmonte que está em 

curso há mais de dois anos a mando de Temer.
Laurito Lira Filho, diretor do Sindicato de 

Londrina, afirma que não há mais dúvidas de 
que Bolsonaro vai privatizar o BB e a Caixa, 
apesar de ter prometido durante a campanha 
eleitoral a preservar as duas instituições. “O 
presidente eleito está voltando atrás de muitas 
coisas que falou enquanto era candidato, por 
isso devemos nos preparar para enfrentar 
novas fases da reestruturação, porque com 
Rubem Novaes no comando a privatização do 
BB será uma certeza”, avalia.

Para Ivaí Lopes Barroso, diretor do Sindicato 
de Cornélio Procópio e representante do 
Vida Bancária na Comissão e Empresa dos 
funcionários do BB, a participação de todos 
na mobilização que está sendo feita pelas 
entidades de representação é uma forma 
de fortalecer a defesa do banco e manter os 
serviços que são prestados ao País enquanto 
agente do desenvolvimento e de crédito 
mais em conta para a produção. “Os bancos 
públicos são essenciais para os setores em 
que os bancos privados não têm interesse, 
como, por exemplo, o financiamento para 
programas sociais, que inclui o Minha Casa 
Minha Vida, Pronaf, FIES e Prouni. Sem eles, 
corremos o risco de ver o fim de todas essas 
políticas voltadas para as camadas mais 
necessitadas da população”, alerta.  Leia mais 
sobre o BB e a Caixa na pág. 2.

CUT Nacional debate a reforma 
trabalhista  e aponta desafios 
para organização das lutas Pág. 4



CAIxA

Atividade do Sindicato de Apucarana buscou apoio da sociedade na mobilização em 
defesa da Caixa 100% pública

Novo presidente do banco tem 
como meta a privatização
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Novo PDE vem para 
enxugar mais quadro 
de pessoal

NEGOCIAÇÃO PERMANENTE

Em reunião realizada no dia 26 de 
novembro, em Brasília, integrantes da 
Comissão de Empresa dos funcionários 
e representantes do Banco do Brasil 
instalaram as Mesas Temáticas 
estabelecidas no ACT (Acordo Coletivo 
de Trabalho) 2018/2020. Nestes fóruns 
serão negociadas questões relacionadas 
aos seguintes temas: saúde e segurança 
no trabalho; teletrabalho e escritórios 
digitais; e entidades patrocinadas de 
bancos incorporados.

Sobre o primeiro ponto, o banco 
apresentou informações referentes aos 
casos retorno da Licença-saúde e ao 
trabalho de funcionários que tiveram a 
aposentadoria por invalidez cancelada 

Instaladas Mesas Temáticas para discutir 
pendências com o Banco do Brasil

Embora o presidente eleito Jair 
Bolsonaro (PSL) tenha afirmado 
que a Caixa, o Banco do Brasil 

e a Petrobras não estão na lista de 
privatizações, membros de sua equipe 
e indicados para o governo sinalizam 
que essa intenção deve ser levada 
à frente. Nota da Coluna Broadcast, 
do Estadão, na edição do dia 30 de 
novembro vem comprovar isso. O título: 
Pedro Guimarães pretende transformar 
a Caixa em SA, deixa claro que o novo 
presidente do banco foi escolhido por 
estar alinhado com essa proposta. 
De acordo com o jornal, “O foco é 
melhorar a governança da instituição, 
aproximando-a das práticas de 
compliance das empresas com ações na 
bolsa”.

A matéria lembra que Michel Temer 
(MDB) tentou fatiar o controle acionário 
da Caixa, mas não teve êxito, pois a 
mobilização dos empregados e das 
entidades representativas conseguiu 
liminar junto ao Supremo Tribunal 
Federal, que exige autorização do 
Congresso Nacional para que empresas 
públicas sejam privatizadas.

Ainda segundo o Valor Econômico, 
Pedro Guimarães é conhecido no 
mercado por sua “trajetória de privatizar 
ativos de estatais”. Neste sentido, sua 
missão é privatizar a Caixa pelas bordas. 

Seguindo a orientação da Contraf-
CUT, o Sindicato de Apucarana realizou 
manifestação no dia 29 de novembro na 
principal agência da Caixa Econômica 
Federal na base territorial da entidade, 
reforçando as atividades do Dia Nacional 
de Luta contra o fatiamento do banco 
público e a privtização da Lotex. Durante 
o ato, foi distribuído material destacando 
a importância da Caixa para os brasileiros 
na condução de políticas para o 

desenvolvimento socioeconômico do País.
“A ameaça de privatização está cada 

vez mais forte, por isso, precisamos 
construir uma forte mobilização 
nacional, conscientizando empregados, 
clientes e a sociedade em geral sobre 
as consequências que se a Caixa deixar 
de cumprir o papel para o qual foi criada 
há 157 anos”, ressalta José Roberto 
Brasileiro, presidente do Sindicato de 
Apucarana.

Sindicato de Apucarana promove atividade
em defesa dos bancos públicos

O processo de desmonte da Caixa 
Econômica Federal anda a passos 
largos, preparando o terreno para a 
privatização já anunciada pelo governo 
Jair Bolsonaro (PSL). No dia 26 de 
novembro, a direção do banco público 
abriu mais um PDE (Programa de 
Desligamento de Empregados), que tem 
o objetivo de reduzir o quadro de pessoal 
em até 1.626 empregados e economizar 
R$ 324 milhões.

Esse anúncio surge pouco tempo após 
a divulgação do lucro recorde de R$ 11,5 
bilhões, obtido pela Caixa entre janeiro e 
setembro de 2018. Para o presidente do 
Sindicato de Londrina, Felipe Pacheco, 
com um corte dessa proporção serão 
agravadas as condições de trabalho 
nas unidades e ampliado o número de 
empregados e empregadas adoecidos 
pela enorme sobrecarga de serviços. 
“Aos poucos o governo vem sucateando 
a Caixa e precarizando o ambiente de 
trabalho, com um quadro insuficiente 
para dar conta da demanda de 
atendimentos”, aponta Felipe, afirmando 
que entre 2015 e 2018 mais de 30 mil 
trabalhadores saíram do banco por não 
suportar mais tanta pressão.

Leilão da Lotex é adiado novamente
O leilão da Lotex, departamento 

responsável pelas loterias instantâneas 
da Caixa Econômica Federal, previsto 
para ocorrer no dia 29 de novembro, foi 
adiado novamente.

pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro 
Social). O movimento sindical questionou 
a forma como estes trabalhadores estão 
sendo recebidos e solicitou soluções 
para os diversos problemas que estão 
ocorrendo em todo o País.

Em relação ao tema teletrabalho, 
representantes do BB fizeram um 
detalhamento de um programa 
piloto que está sendo implementado, 
informando o número de funcionários, 
critérios para atuar neste setor, áreas 
envolvidas e os diversos tipos de 
trabalho a serem realizados nesta 
modalidade.

A Comissão de Empresa apresentou 
diversos questionamentos a respeito 

das condições de trabalho, saúde, 
ergonomia, representação sindical dentre 
outras questões que dizem respeito 
ao home office. A respeito dos bancos 
incorporados, o primeiro debate levantou 
o que será negociado entre as partes, 
com destaque o acesso dos benefícios 
de forma igualitária para todos.

Cassi - Na reunião , a Comissão de 
Empresa cobrou o restabelecimento 
da Mesa de Negociação sobre a 
Cassi. Foi ressaltado que as entidades 
já apresentaram proposta de 
sustentabilidade, inclusive com análise 
da assessoria técnica da caixa de 
assistência e de técnicos indicados pelo 
banco.

A Contraf-CUT (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro) assinou no dia 28 de 
novembro a renovação do Acordo 
que estabelece a CCV (Comissão de 
Conciliação Voluntária) com o Banco 
do Brasil. A CCV é um canal que 
permite aos funcionários e funcionárias 
fazerem acordos extrajudiciais 
sobre pendências trabalhistas após 
o encerramento do contrato com o 
banco.

O Acordo tem validade até dezembro 
de 2020 e tem como principal público 
os funcionários que estão em cargos 
que podem ser com jornada de seis 
horas, como assistentes e assessores.

Contraf-CUT renova 
Acordo de CCV
com o banco



Comando Nacional define
com a Fenaban calendário
de negociações para 2019

INSEGURANÇA
Quadrilha arromba 
cofre do Bradesco em 
Congonhinhas

A quadrilha entrou no banco pela casa 
vizinha e arrombou o cofre com maçarico

Bandidos aterrorizaram uma 
família por volta das 3h30 do dia 
30 de novembro em Congonhinhas, 
cidade da base territorial do Sindicato 
de Cornélio Procópio, para atacar a 
agência do Bradesco que fica ao lado 
da residência. Enquanto as pessoas 
eram mantidas reféns, a parede da 
casa que fica na divisa com o banco foi 
arrombada.

Ao entrar na agência, a quadrilha 
arrombou portas e utilizou um maçarico 
para arrombar o cofre, levando todo o 
dinheiro que lá estava.

Para Elizeu Marcos Galvão, 
presidente do Sindicato de Cornélio 
Procópio, o Bradesco, assim como os 
demais bancos, precisa investir mais 
em segurança de suas agências e 
postos de serviços para inibir a ação 
dos bandidos. “Existem atualmente 
vários dispositivos com tecnologia de 
última geração para impedir ataques, 
mas os bancos deixam bancários, 
vigilantes, clientes e até vizinhos, como 
foi o caso de Congonhinhas, largados 
à própria sorte por falta de uma 
segurança mais eficiente no interior do 
Brasil”, critica.

Elizeu afirma que a família feita 
de refém não foi ferida, mas, com 
certeza, está senvivelmente abalada 
com os momentos de tensão vividos 
na madrugada do último dia 30 de 
novembro.

MESAS TEMáTICAS

ITAÚ

Assembleias discutem proposta 
do Acordo sobre o Ponto Eletrônico

Os Sindicatos do Vida Bancária 
(Apucarana, Arapoti, Cornélio Procópio e 
Londrina) estão convocando bancários 
e bancárias do Itaú lotados em suas 
bases territoriais para Assembleias 
Extraordinárias que irão analisar 
e deliberar a respeito da proposta 
de Acordo Coletivo de Trabalho que 
regulamenta o Sistema Alternativo 
Eletrônico de Jornada de Trabalho. 
Segundo Carlos Roberto de Freitas, 
presidente do Sindicato de Arapoti, os 
termos deste Acordo foram negociados 
entre a COE (Comissão de Organização 
dos Empregados) e representantes 
do banco e segue as normativas do 
Ministério do Trabalho para controlar a 
jornada de trabalho.

“Temos mecanismos que possibilitam 
mudar as regras do Sistema de Ponto 
Eletrônico caso sejam constatadas 
irregularidades no registro das horas 
trabalhadas. Por isso, contamos com a 

APUCARANA – 6/12
Horário: 19h00
Local: sede do Sindicato

ARAPOTI – 10/12
Horário: 18h30
Local: sede do Sindicato

CORNÉLIO PROCÓPIO – 6/12
Horário: 19h00
Local: sede do Sindicato

LONDRINA – 11/12
Horário: 18h30
Local: sede do Sindicato

AGENDA DAS ASSEMBLEIAS COE cobra resposta 
sobre reajuste
no valor da PCR

Integrantes da COE (Comissão 
de Organização dos Empregados) se 
reuniram com representantes do Itaú 
no dia 29 de novembro, em São Paulo, 
para retomar as negociações em torno 
da PCR (Participação Complementar nos 
Resultados). Na oportunidade foi cobrada 
resposta do banco a respeito da proposta 
apresentada no encontro anterior, na 
qual foi reivindicada a distribuição de 2% 
do lucro a título de PCR.

Na reunião também foi discutido o 
reajuste do valor da Bolsa de Estudos, 
que atualmente está fixada em R$ 
390,00 e atende a 5.500 bancários e 
bancárias. Os representantes do Itaú se 
prontificaram em apresentar respostas 
a respeito dessas demandas na reunião 
de negociação agendada para o dia 6 de 
dezembro.

colaboração dos bancários e bancárias 
do Itaú para que denunciem qualquer 
tentativa de fraudar a jornada para que 
sejam garantidas as horas extras feitas 
e demais direitos da categoria”, orienta 
Carlos.

O Comando Nacional dos Bancários 
definiu, em reunião com a Fenaban 
(Federação Nacional dos Bancos), 
realizada no dia 22 de novembro, em 
São Paulo, o calendário das negociações 
das Mesas Temáticas para 2019. Estes 
fóruns de discussões estão previstos na 
CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) 
2018/2020.

São cinco Mesas Temáticas, que 
abordarão os seguintes temas: 1) 
Igualdade de Oportunidades, para 
discutir demandas relacionadas à 
mulher bancária, negros, pessoas com 
deficiência e questões relacionadas 
aos LGBTs; 2) Segurança, que estudará 
dispositivos para aumentar a segurança 
dos bancários nos seus locais de 
trabalho; 3) Saúde e Condições de 
Trabalho, para analisar e apresentar 
propostas para resolver a sobrecarga 
de trabalho nos bancos, decorrente do 
corte de empregos, reduzir as cobranças 
por metas, o assédio moral e outros 

fatores nocivos à saúde da categoria; 4) 
Prevenção, que vai buscar criar políticas 
de aprimoramento e fortalecimento do 
instrumento de combate ao assédio 
moral, estabelecimento de políticas de 
prevenção, considerando a natureza do 
instrumento, que trata da Prevenção de 
Conflitos nos Ambientes de Trabalho; 
5) Relações Sindicais, para estreitar 
o diálogo com a Fenaban e assegurar 
seriedades nas negociações.

José Roberto Brasileiro, presidente 
do Sindicato de Apucarana, avalia 

que as Mesas Temáticas serão muito 
importantes para conquistar avanços 
nos pontos a serem discutidos, levando 
em conta a vigência de dois anos da CCT 
e a quantidade de pendências a serem 
resolvidas com os bancos. “São temas 
que dizem respeito a problemas vividos 
no dia a dia dos bancários e bancárias 
e sobre os quais precisamos garantir 
avanços para melhorar a segurança, as 
condições de trabalho e prevenir danos à 
saúde física e psicológica da categoria”, 
completa.
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CUT realiza Seminário para discutir 
impactos da reforma trabalhista 

ORGANIZAÇÃO DA LUTA

EXPEDIENTE

Edmeia Amaral e Alex Almeida (no centro) representaram as bases do Vida Bancária no 
Seminário da CUT Nacional realizado dias 21 e 22/11, em São Paulo  
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Final do Campeonato Suíço será realizada dia 15/12
LONDRINA

RESULTADOS DA SEMIFINAL - 1º/12
Bradesco Bela Vista do Paraíso 7 x 4 PLR United
Santander Cambé 1 x 6 Bradesco Guaporé

JOGO DA FINAL - 15/12

Dor nos ombros é 
sinal de má postura

ESPAÇO PARA A SAÚDE

10h00: Bradesco Bela Vista do Paraíso x Bradesco Guaporé

A Semifinal realizada no dia 1º de dezembro, nos campos do 
Grêmio Uninorte, em Londrina, definiu as equipes que farão a 
disputa do primeiro lugar do Campeonato Bancário de Futebol 
Suíço 2018. Bradesco Bela Vista do Paraíso e Bradesco Guaporé se 
enfrentarão no dia 15 de dezembro na Associação Banestado para 
decidir quem vai ser campeão do certame deste ano.

O troféu do terceiro lugar será disputado por PLR United e 
Santander Cambé em data a ser definida em comum acordo entre 
as duas equipes. 

As doenças decorrentes de movimentos 
repetitivos (LER/DORT) têm grande 
incidência na categoria bancária devido ao 
ritmo acelerado das atividades realizadas 
durante a jornada, sobrecarga de serviços 
e, muitas vezes, à postura inadequada no 
local de trabalho. Isso pode ocorrer se o 
mobiliário não tiver a ergonomia correta, 
mas também por meio de ações que 
podem prejudicar danos nos músculos e 
tendões.

Um exemplo disso é a dor nos ombros, 
problema comum em muitos bancários, 
resultante do esforço na contração 
do romboide maior, músculo que fica 
logo abaixo do trapézio. Ela também é 
ocasionada pela falta de apoio nos braços 
na hora de digitar, de rotações excessivas 
do corpo e de movimentos repetitivos 
acima das angulações dos músculos e 
nervos.

Para evitar esse tipo de complicação é 
indicado fazer alongamento ao acordar e 
após o término do trabalho. Pausas a cada 
duas horas de jornada para alongar os 
flexores e extensores do antebraço, mãos, 
pescoço e ombros a cada duas horas de 
trabalho também devem ser feitas.
Dicas de exercícios para fortalecer o romboide 
a serem feitos três vezes por semana:
1) Retração e protrusão escapular: no 
chão, apoiar joelhos e mãos; abertura das 
pernas na largura do quadril, e dos braços 
na largura dos ombros, dedos virados para 
frente, sem dobrar os cotovelos desça 
as costas e volte para a posição inicial. 
Faça quatro séries de 20 e descanse 30 
segundos.
2) Flexão no banco: posicione-se a frente de 
um banco, joelhos no chão, ombro na altura 
do corpo apoie as mão no banco ou cadeira, 
mãos para frente, incline-se fazendo flexão; 
não é necessário flexionar-se até o banco, 
pode ir até o meio. Faça quatro séries de 20 
e descanse 30 segundos.
3) Elevação e depressão escapular: sente-se 
em um banco ou cadeira, apoie as mãos 
paralelas ao corpo, pernas não precisam 
estar totalmente unidas. Projete-se para 
frente como se fosse levantar, mas não tire 
as mãos da cadeira, volte a sentar-se. Faça 
quatro séries de 10 repetições e descanse 
30 segundos.

A CUT Nacional realizou nos dias 21 
e 22 de novembro, em São Paulo, 
o Seminário Reforma Trabalhista, 

Saúde e Organização no Local de 
Trabalho: desafios e estratégia sindical. 
O evento reuniu sindicalistas de diversas 
categorias profissionais e debateu 
o mundo do trabalho, as mudanças 
decorrentes da reforma trabalhista, que 
completou um ano no último dia 11, os 
impactos na saúde e na vida da Classe 
Trabalhadora.

Também foram feitos relatos a 
respeito das experiências dos dirigentes 
sindicais diante da nova conjuntura e 
apontados os desafios para fortalecer 
a organização por local de trabalho e a 
representação sindical.

De acordo com Edméia de Souza 
Oliveira Amaral, diretora do Sindicato 
de Cornélio Procópio, essa reforma 
desmontou a CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho) para atender aos 
interesses das empresas. “Além do corte 

de inúmeros direitos, as mudanças na 
legislação veio para precarizar as relações 
de trabalho, com a criação de vários 
tipos de contratação, fazendo com que o 

emprego formal seja trocado por bicos, 
gerando assim a redução de custos 
para as empresas e insegurança para a 
Classe Trabalhadora”, avalia Edméia.

Foto: Sindicato de Curitiba

Campanha 16 dias de ativismo reforça luta pelo fim da violência contra a mulher
O Seminário “Mulheres Negras 

Movem o Brasil: visibilidade e 
oportunidade”, realizado no dia 
20 de novembro na Câmara dos 
Deputados, em Brasília, lançou a 
campanha ‘16 dias de ativismo pelo 
fim da violência contra a mulher. O 
evento discutiu o elevado número 
de mulheres negras vítimas de 
feminicídio registrado no Brasil, a 
violência doméstica, mortalidade 

materna e a criminalização pelo aborto 
a este segmento da população do País 
que mais sofre discriminação.

Nos debates foi citado que entre 
2003 e 2013, o número de mulheres 
negras assassinadas em função da 
condição de gênero cresceu 54%, 
enquanto o índice de mulheres brancas 
assassinadas caiu 10% no mesmo 
período. Dados do Disque 180, telefone 
que recebe denúncias de violência 

doméstica, demonstram que 58% 
das ligações diziam respeito a crimes 
cometidos contra mulheres negras.

A Campanha 16 dias de ativismo 
tem manifestações neste dia 6 de 
dezembro, denominado de Dia do 
Laço Branco, com o objetivo de 
envolver os homens na luta pelo fim 
da violência contra a mulher, e será 
encerrada no dia 10, Dia Internacional 
dos Direitos Humanos.


