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Com cara nova, o Vida Bancária 
comemora a chegada à edição 
Nº1.500, que circula nesta 

primeira semana de fevereiro de 
2019 nas bases dos Sindicatos 
de Apucarana, Arapoti, Cornélio 
Procópio e de Londrina. Surgido em 
1985, como informativo do Grupo 
de Estudos Bancários, formado por 
pessoas descontentes com a gestão 
interventora do Sindicato de Londrina, 
o jornal vem desde então sendo o 
principal meio de comunicação entre 
as entidades sindicais e a categoria.

Nestes cerca de 35 anos de circulação, 
o Vida já passou por diversos formatos 
e algumas reformulações gráficas, 
mas sua receita editorial permanece 
a mesma: divulgar as atividades dos 

Sindicatos e informar os bancários e 
bancárias a respeito dos assuntos 
mais relevantes que dizem respeito 
a direitos gerais e específicos, bem 
como aqueles que são de interesse do 
conjunto da Classe Trabalhadora.

Pautado sempre na verdade do relato 
dos fatos e de um posicionamento 
crítico acerca de atitude de maus 
gestores e das políticas adotadas 
pelos bancos no âmbito dos recursos 
humanos, o jornal já foi responsável 
por fazer com que os bancos 
tomassem medidas administrativas 
para que superintendentes regionais 
e gerentes mudassem sua postura 
em relação aos seus subordinados.  
Por outro lado, o Vida Bancária 
também vem servindo de canal para 

incentivar a mobilização da categoria 
nos momentos em que é necessário 
somar forças para buscar avanços 
nos direitos.

“O Vida segue agora com uma nova 
fase, com um visual moderno e com 
um conteúdo mais enxuto, servindo 
de apoio para os demais meios de 
comunicação que os Sindicatos 
mantêm nas Redes Sociais, sem 
perder seu papel de ser o cartão de 
visitas dos Sindicatos no contato 
permanente com a nossa categoria”, 
ressalta Lidiani Torrecilha Lopes 
Pereira, diretora do Sindicato de 
Cornélio Procópio e coordenadora da 
Regional Vida Bancária junto à Fetec 
(Federação dos Trabalhadores nas 
Empresas de Crédito do Paraná).
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2  VIDA BANCÁRIA
CAIXA

BRADESCO

 do Sindicato de Londrina se 
reuniram com o Regional do Bradesco

BANCO DO BRASIL

Débora Fonseca 
vence eleição  
do Caref

CEE cobra contratações e mais 
saúde nos locais de trabalho

Reunião com Regional levanta 
demandas da base de Londrina

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br
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 do Sindicato de Londrina se 
reuniram com o Regional do Bradesco

A Contraf (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro), 
assessorada pela CEE (Comissão 

Executiva dos Empregados), participou no 
dia 1º de fevereiro, em Brasília, da primeira 
rodada de negociação específica deste ano 
com a Caixa Econômica Federal. No debate 
sobre melhorias das condições de trabalho, os 
dirigentes sindicais solicitaram informações 
a respeito da declaração dada pelo novo 
presidente do banco acerca da convocação de 
2,5 mil candidatos aprovados no concurso de 
2014.

Os representantes da Caixa argumentaram 
que a área de gestão de pessoas está realizando 
estudos e que, posteriormente, os resultados 
serão encaminhados para as instâncias de 
deliberação do banco. “Isso significa que não 
há previsão de quando ou quantas pessoas 

serão realmente contratadas”, avalia Felipe 
Pacheco, presidente do Sindicato de Londrina, 
lembrando que o Ministério Público do 
Trabalho já determinou que o banco cumpra 
cláusula do Acordo Coletivo de 2015, que 
previa a contratação de 3 mil empregados, 
mas, mesmo assim, nenhuma iniciativa neste 
sentido foi tomada ainda.

 Atendendo solicitação feita pela CEE, o 
banco apresentou proposta sobre o modelo de 
atuação dos fóruns regionais de condições de 
trabalho para 2019. Foram  cobradas respostas 
a respeito dos descomissionamentos que estão 
sendo feitos via GDP (Gestão de Desempenho 
de Pessoas).

O Sindicato de Londrina se reuniu no 
dia 30 de janeiro com o novo gerente 
Regional do Bradesco para debater 

as demandas existentes em algumas agências 
localizadas na base territorial da entidade. 
Foram levantados problemas a respeito da 
falta de funcionários, sobrecarga de serviços, 
assédio moral entre outros assuntos.
De acordo com Valdecir Cenali, diretor 
do Sindicato de Londrina e representante 
do Vida Bancária na COE (Comissão de 
Organização dos Empregados) do Bradesco, 
o Regional se mostrou disposto em abrir um 

canal de diálogo com a entidade sempre 
que for necessário. “Essa reunião foi muito 
importante para conhecemos o perfil do novo 
regional, que se comprometeu a encaminhar 
as questões levantadas pelo Sindicato”, relata.
Lucro de R$ 21,564 bilhões -  O Bradesco 
obteve lucro líquido de R$ 21,564 bilhões em 
2018, valor que aponta um crescimento de 
13,4% em relação ao resultado apurado no 
exercício anterior. O banco anunciou que vai 
antecipar o pagamento da PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) para o dia 6 de 
fevereiro.

Débora Fonseca foi eleita nova Caref (Repre-
sentante dos Funcionários no Conselho de Ad-
ministração) do Banco do Brasil com 31.294 vo-
tos recebidos dos funcionários e funcionárias 
no segundo turno da eleição, encerrado dia 
31 de janeiro. O outro candidato ao cargo ob-
teve 14.366 votos. A candidata vencedora teve 
o apoio dos Sindicatos do Vida Bancária e das 
principais entidades de representação dos fun-
cionalismo do BB. 
Banco de Horas - O Banco do Brasil vai dis-
ponibilizar, a partir do dia 5 de fevereiro, a op-
ção de Banco de Horas para os funcionários e 
funcionárias, conforme estabelece o Acordo 
Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 
2018-2020. A adesão é voluntária e aqueles 
que optarem por esse sistema poderão com-
pensar as horas de trabalho excedentes acu-
muladas em até seis meses por momentos 
de descanso. Quem não aceitar o Banco de 
Horas receberá normalmente pelas horas ex-
traordinárias, com adicional de 50%.
“Cabe ressaltar que a adesão ao Banco de 
Horas é voluntária, não podendo, em hipótese 
alguma, haver pressão dos gestores para que 
isso seja feito”, alerta Carlos Roberto de Frei-
tas, presidente do Sindicato de Arapoti, ori-
entando a todos que denunciem às entidades 
sindicais quaisquer irregularidades neste sen-
tido.

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br
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Sindicato consegue reintegrar 
bancária demitida pelo Santander

CORNÉLIO PROCÓPIO

Quadrilha explode 
agências do BB e do 
Sicredi em Abatiá

MP OBRIGA BANCOS 
A RESPEITAR LEI DAS 
FILAS EM CORNÉLIO

  Vida em Tiras

Reunião do CRT 
termina sem 
registrar avanços

SANTANDER

Leia estas e mais informações no endereço
www.vidabancaria.com.br
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Uma bancária do Santander, que 
havia sido demitida injustamente 
em setembro de 2018, conseguiu 

ser reintegrada em ação movida na Justiça 
do Trabalho. Ela havia retornado ao banco 
no mês de abril, após ter sua aposentadoria 
por invalidez cancelada pelo INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social), mas estava 
em gozo de Estabilidade Provisória Pré-
aposentadoria, direito este que não foi 
respeitado pelo Santander.

De acordo com Elizeu Marcos Galvão, 
presidente do Sindicato de Cornélio 
Procópio, a bancária tinha 27 anos de 
serviços prestados ao Santander e mais de 
12 meses de trabalho em outra empresa, 

somando assim mais de 28 anos, o que lhe 
confere o direito à Estabilidade prevista na 
cláusula 27ª da CCT (Convenção Coletiva 
de Trabalho). “Nós tentamos reverter a 
demissão administrativamente junto ao 
Santander, mas como o banco se recusou, 
orientamos que ela ingressasse com ação 
na Justiça do Trabalho requerendo seus 
direitos, que acabaram sendo reconhecidos 
agora”, comemora Elizeu.
Lucro recorde - O Santander Brasil 
obteve lucro líquido de R$ 12,398 bilhões 
no exercício fi nanceiro de 2018, registrando 
crescimento de 24,6% em relação ao 
resultado do ano anterior. A fi lial brasileira se 
mantém em primeiro lugar na participação 
do resultado da holding, com 26% do lucro 
global que foi de  7,810 bilhões de euros.

As agências do Banco do Brasil e do Sicredi em 
Abatiá, cidade localizada na base territorial do 
Sindicato de Cornélio Procópio, tiveram seus 
caixas eletrônicos arrombados com dinamite 
na madrugada do dia 27 de janeiro. A força dos 
explosivos causou muita destruição nos prédios.

Durante a ação, a quadrilha fez vários disparos 
para o alto para afugentar a população e na fuga 
jogaram nas ruas os chamados “miguelitos” 
para furar os pneus das viaturas da Polícia 
Militar. Segundo testemunhas, um dos 
bandidos se feriu e teve que ser carregado por 
seus comparsas para fugir do local.

O MPPR (Ministério Público do 
Paraná) emitiu uma recomendação 
administrativa dirigida a todas as agências 
bancárias de Cornélio Procópio para que 
respeitem a Lei Municipal e a Estadual 
que regulamentam o tempo máximo de 
espera de atendimento pelos clientes.

O órgão também orientou as instituições 
fi nanceiras a fornecer registro do tempo 
de espera, quando for solicitado, devendo 
constar data, horário de chegada e da 
realização do atendimento.

Integrantes do CRT (Comitê de Relações 
Trabalhistas) do Santander se reuniram 
no dia 29 de janeiro, em São Paulo, 

para retomar as negociações específi cas 
e discutir, especialmente, os aumentos 
abusivos nos planos de saúde, a unifi cação 
nos cargos e os novos modelos de agência. 
A respeito dos planos, os representantes 
do banco apresentaram como argumento 
para o reajuste nas contribuições os índices 
praticados no mercado, o que foi rebatido 
prontamente pelos dirigentes sindicais ao 
lembrar que o setor fi nanceiro elevaram seus 
lucros substancialmente, inclusive acima da 
infl ação médica utilizada como justifi cativa 
para impor o aumento.

Na discussão sobre o novo modelo de 
atendimento que está sendo implantado 
pelo Santander, a COE foi informada que os 
funcionárias e funcionárias que ainda não 
têm a certifi cação da Anbima (Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais) terão prazo de 
um ano para fazer os cursos. Também 
foi afi rmado que não haverá mudança 
nas atuais gratifi cações e/ou comissões e 
nem mesmo na jornada de trabalho, mas 
terão os cargos alterados para gerente de 
negócios ou serviços. “Esse novo modelo 
está causando muito estresse, pois todos 
terão que realizar diversas tarefas, gerando 
acúmulo de funções e de responsabilidades 
assumidas”, salienta José Roberto Brasileiro, 
presidente do Sindicato de Apucarana.

Leia estas e mais informações no endereço
www.vidabancaria.com.br
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Diretor da ValeLucro dos Bancos Vítimas em Geral...

bancária demitida pelo Santander

somando assim mais de 28 anos, o que lhe 
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Evento em comemoração ao Dia Nacional do 
Aposentado reuniu mais de 70 pessoas

Sindicato promove tarde de 
alegria para os aposentados

 
vários brindes aos 

bancários e bancárias 
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4.400 exemplares.

A cor roxa é destaque no mês de Fevereiro 
como forma de conscientizar as pessoas sobre 
as doenças degenerativas: lúpus, fibromialgia, 
Mal de Alzheimer, Mal de Parkinson, a escle-
rose, entre outras. O objetivo da campanha é es-
timular o tratamento para que seus efeitos se-
jam controlados, garantindo qualidade de vida.
O lúpus é uma doença inflamatória que pode 
afetar os rins, cérebro, o coração, células san-
guíneas e a até o pulmão. Embora não tenha 
cura, o tratamento alivia os sintomas. OMal de 
Alzheimer afeta o cérebro e causa a morte de 
neurônios, comprometendo a memória, a ca-
pacidade de linguagem e o comportamento do 
paciente. Pode ser tratada a base de medica-
mentos para estabilizar seus efeitos.
Já o Mal de Parkinson também é causado pela 
destruição de neurônios que ficam numa região 
responsável pela produção do neurotransmis-
sor dopamina. Isso afeta várias funções relacio-
nadas ao controle dos movimentos corporais.  O 
tratamento é feito mediante o uso de medica-
mentos.
Se você tem algum dos sintomas dessas doen-
ças, procure tratamento para controlar seus 
efeitos. Com a ajuda de profissionais é possível 
reduzir seus efeitos e alongar sua vida.

Saúde
Fevereiro Roxo 
orienta sobre doenças 
degenerativas

LONDRINA

O Sindicato de Londrina realizou no 
dia 24 de janeiro mais uma edição 
do Chá da Tarde em comemoração 

ao Dia Nacional do Aposentado, celebrado 
naquela data. Estiveram presentes mais 
de 70 pessoas, entre bancários e bancárias 
aposentados com seus acompanhantes.

Foram servidos petiscos, refrigerantes, 

suco, chopp e para alegrar a festa 
um divertido bingo cantado pelo 
presidente do Sindicato, Felipe Pacheco. 
“Agradecemos a todos que aceitaram 
o convite para passar uma tarde bem 
agradável no Sindicato, reencontrar 
amigos, jogar conversa fora e testar a 
sorte”, comenta Felipe.

Dia 9/02 tem Feirão da 
Resistência e da Reforma 
Agrária em Londrina
Local: Canto do MARL, Av. Duque de Caxias,   
          3.241, no Centro de Londrina.
Horário: das 9h00 às 17h00 - Entrada gratuita

Participe do Feirão da Resistência e da 
Reforma Agrária. É uma oportunidade para 
adquirir alimentos saudáveis (sem agrotóxicos), 
artesanato e outros produtos de artistas locais. 
Vai ter também apresentações musicais

Bancos eliminam 2.929 vagas 
de emprego na categoria

BALANÇO 2018

Ao mesmo tempo em que multiplicam 
seus lucros, os bancos que operam 
no Brasil estão promovendo um 
verdadeiro massacre nos empregos 
da categoria bancária. A Pesquisa do 
Emprego Bancário, elaborada pelo 
Dieese (Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos) 
revela que em 2018 foram eliminados 
2.929 postos de trabalho no setor 
financeiro.

A Pesquisa constatou também que 

os bancos mantém em curso a política 
de rotatividade, desligando pessoal 
com idade maior e salários mais altos, 
para contratar jovens ganhando bem 
menos. A discriminação contra a mulher 
permanece no setor, que pratica salários 
menores e dificuldades na ascensão 
profissional.

Fevereiro Roxo

Saúde

orienta sobre doenças 

Mês do combate ao mal de 
Alzheimer, Fibromialgia e o Lúpus

LONDRINA
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