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Junho Vermelho

Convocada pelas Centrais Sindicais, a Greve Geral do dia 14 
de Junho vai mobilizar a Classe Trabalhadora de diversas 
categorias profissionais, estudantes, setores da Igreja 

Católica e Evangélica, além de entidades populares e sociais 
contra a reforma da Previdência, por empregos e em defesa da 
Educação pública e de qualidade. O movimento já teve dois 
aquecimentos, nos dias 15 e 30 de maio, com manifestações de 
milhares de professores e estudantes em quase todos os Estados 
do País e no Distrito Federal.

A categoria bancária vai participar da Greve levando a bandeira 
da defesa dos bancos públicos, atacados de várias formas com 
reestruturações sem fim com fechamento de agências, redução do 
quadro de funcionários por meio de programas de aposentadoria 
e demissão "incentivada", precarizando o atendimento e as 
condições de trabalho.

O presidente do Sindicato, Felipe Pacheco, afirma que esta 
grande mobilização é uma forma de mostrar ao governo de Jair 
Bolsonaro (PSL) que a Classe Trabalhadora e outros segmentos 
da sociedade são contra as políticas de retrocesso. “Nestes mais 
de cinco meses de gestão esse governo não lançou nenhuma 
medida voltada para gerar empregos ou mesmo com o objetivo 
de impulsionar a economia. Pelo contrário, tem adotado uma 
postura voltada tão somente para atender aos interesses de 
grandes grupos econômicos, como os bancos, em detrimento 
da população que mais sofre com os efeitos da crise financeira”, 
critica.

Ameaças às empresas públicas
Felipe lembra que no dia 7 de junho o STF (Supremo Tribunal 

Federal) aprovou, por unanimidade, a obrigatoriedade de 
autorização do Congresso Nacional para que o governo dê a 
largada para vender as empresas estatais, mas deixou fora as subsidiárias, 
possibilitando assim a privatização fatiada do patrimônio público. “Mais do 
que nunca, precisamos fortalecer a campanha em defesa dos bancos públicos, 
porque com esse aval do STF o Banco do Brasil e a Caixa perderão várias áreas 
lucrativas, que hoje são operadas por subsidiárias, como seguros, cartões, 
loterias e diversas outras cobiçadas pelos bancos privados”, alerta.

Contra o desmonte dos bancos públicos, em defesa da Previdência 
universal e solidária, mais recursos para a Educação, participe da Greve Geral 
do dia 14 de junho!

Dia 14 tem Greve Geral

Entidades de Londrina 
convocam concentração para 
as 9h00 em frente ao Terminal 
Central de Transporte Coletivo
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Financiários terão 
reajuste de 5,83%

Impasse marca o debate
sobre a Promoção por Mérito

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

Saiba MaisSaiba Mais

Empresas públicas são ineficientes e as 
empresas privadas são eficientes...

Fake

Há casos de empresas privadas e 
públicas eficientes ou ineficientes. Mas 
é preciso ter clareza que, enquanto 
o objetivo das empresas privadas é 
exclusivamente o lucro, as públicas 
trabalham pelo desenvolvimento do País 
e por seus cidadãos. Reduzir custos de 
toda forma é mais do que uma frase de 
efeito: pode ser criminoso, como se viu 
recentemente em Brumadinho (MG), 
com a irresponsabilidade reincidente 
da empresa Vale, causando a morte 
de centenas de pessoas e imenso dano 
social e ambiental. Empresas públicas 
atuam em áreas cujos lucros podem ser 
potencialmente baixos, mas compensados 
por altos retornos sociais, como a 
promoção de serviços essenciais à vida, 
aplicação de investimentos em ciência, 
tecnologia e inovação, atuação como 
instrumento de políticas anticíclicas 
e em nome do interesse e da soberania 
nacionais, coisa que passa longe dos 
objetivos das empresas privadas.

Fato

Fato ou Fake

Os financiários, que têm data base em 1º de 
junho, já têm definido o percentual de reajuste 
a ser aplicado nos salários, demais verbas e nos 
auxílios este ano. Com a divulgação do índice 
de inflação de maio, o INPC (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor) entre junho de 
2018 e maio de 2019 ficou em 4,78%. Além 
disso, a categoria vai receber mais 1% a título 
de aumento real, conforme estabelece a CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho) 2018/2020.

Segundo Irineu Barrinuevo, diretor do 
Sindicato, a CCT válida por dois anos foi uma 
importante conquista da organização dos 
financiários. “Diferente de anos passados, 
quando as negociações eram enroladas e só se 
encerraram após o fechamento do acordo entre 
os bancários e os bancos, este ano o reajuste 
será aplicado automaticamente”, salienta.

Os representantes da Caixa Econômica 
Federal no GT (Grupo de Trabalho) 
que discute a Promoção por Mérito 

adotaram uma postura intransigente na 
reunião realizada no dia 4 de junho, em 
Brasília, não aceitando negociar a utilização 
do “nine box” da GDP (Gestão de Pessoas) 
como critério de avaliação dos empregados 
e empregadas. Os integrantes do GT que 
representam os bancários da Caixa não 
concordam com esse instrumento, pois o 
mesmo sofre influência das chefias e tem 
caráter individual. 

A proposta da Caixa prevê que, só 
serão promovidos os empregados que, no 
resultado da GDP, estiverem classificados 
nos quadrantes “eficaz”, “superior” e 

“excepcional”. Se aplicada essa regra, 25% dos 
empregados elegíveis, em alguns segmentos, 
ficariam com zero delta. “Nós defendemos 
que os critérios para a Promoção por Mérito 
sejam baseados no que foi negociado a partir 
de 2008 no âmbito das Comissões Paritárias, 
levando em conta quesitos como a frequência, 
realização de cursos da Universidade Caixa e 
de iniciativa pessoal, assinatura dos termos de 
compromisso, e avaliação 360 graus, dentre 
outros”, argumenta o presidente do Sindicato, 
Felipe Pacheco.

Para ele, assim os empregados e 
empregadas seriam pontuados de acordo com 
o seu desempenho, sem influências externas, 
tendo condições de conquistar deltas ao 
alcançar determinada pontuação.

Liminar adia transferências forçadas na Matriz
A Contraf-CUT (Confederação 

Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro) e a Fenae (Federação 
das Associações do Pessoal) da Caixa 
Econômica Federal conseguiram no dia 
6 de junho liminar, de alcance nacional, 
que adia em 10 dias úteis o processo de 
transferência forçada dos empregados e 
empregadas lotados na Matriz do banco 
e nas filiais de todo o País. As entidades 

ingressaram com ação civil Pública 
junto à 4ª Vara do Trabalho de Brasíli, 
e a decisão da juíza Patrícia Birchal 
Becattini levou em conta os argumentos 
utilizados, que foi a falta de diálogo com 
o movimento sindical sobre o processo 
de transferências, as pressões para que 
os empregados aderissem, bem como 
o curto prazo fixado para tomar essa 
decisão. 
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Os representantes 
do banco afirmaram 

categoricamente 
que não haverá 

mais fechamento de 
agência na cidade

Sindicato discute com Regional 
o processo de reestruturação

Banco suspende 
abertura aos sábados 
em nove agências

Audiência na Câmara de Ibiporã 
discute direitos dos PCDs

O Sindicato participou no dia 6 de junho 
de Audiência Pública realizada na Câmara 
Municipal de Ibiporã para discutir o 
cumprimento da Lei 2.646/13, que dispõe 
sobre a garantia do pleno gozo dos direitos 
das pessoas com deficiência. O diretor 
Laurito Lira Filho, representou a entidade 
neste debate, apresentando demandas 
relacionadas aos bancários, bem como aos 
clientes portadores de deficiência.

Segundo Laurito, foram apresentadas 
propostas que dizem respeito à 
acessibilidade e mobilidade nos edifícios, 
mobiliário apropriado para bancários e 
clientes deficientes, banheiros adaptados, 
além de sinalização sonora nas vias de 
maior movimento da cidade, entre outras 

A direção do Santander enviou 
comunicado no dia 6 de junho para 
nove agências informando sobre a 
descontinuidade do projeto de “orientação 
financeira” aos clientes e não clientes, 
realizado aos sábados com funcionários 
“voluntários” em algumas cidades do País. 
Esse projeto foi implantado no mês de maio 
em 29 agências de diferentes regiões e em 
algumas delas foi alvo de protestos dos 
Sindicatos, levando em conta que o fim 
do trabalho aos sábados é uma conquista 
histórica da categoria bancária.

No Paraná, participaram dessa 
“orientação financeira” uma agência de 
Curitiba e outra de Maringá. Em ambas 
os Sindicatos marcaram presença, com 
faixas e cartazes, denunciando mais essa 
estratégia de exploração adotada pelo 
Santander no Brasil.

“Esperamos que a suspensão desse 
projeto seja em definitivo, porque a jornada 
do bancário tem que ser respeitada, pois 
foi definida em Lei por se tratar de uma 
categoria com um ritmo de trabalho pesado 
e pelo risco que envolve o manuseio de 
grandes quantias de dinheiro”, argumenta 
Levi Ribeiro, diretor do Sindicato.

Dirigentes do Sindicato se 
reuniram no dia 1º de junho com 
gestores regionais do Itaú para 

discutir o fechamento de agências e a 
realocação de pessoal, levando em conta 
o encerramento das atividades de cinco 
unidades em Londrina nos últimos dias. 
Os representantes do banco afirmaram 
categoricamente que não haverá mais 
fechamento de agência na cidade.

“Segundo eles, essa  
reestruturação que o 
banco está promovendo 
– que deverá atingir 200 
agências em todo o Brasil – 
já se esgotou aqui na nossa 
região. Também informaram 
que todos os funcionários 
dessas cinco unidades 
fechadas em Londrina 
foram realocados, sem que 
houvesse necessidade de demissões 
decorrentes da reestruturação”, relata 
João Antonio da Silva Neto, diretor 
do Sindicato e representante do 
Vida Bancária na COE (Comissão de 
Organização dos Empregados) do Itaú. 
Questionados em relação aos boatos 
de fechamento de outras agências, eles 
também foram categóricos, informando 
que não procedem, inclusive àquelas que 
concorrem entre si em uma mesma área 
de funcionamento.

Sobre a informação de que o banco está 
promovendo o fechamento das agências 
menos rentáveis, os gestores negaram 
que isso motivou o fechamento e disseram 
que o critério que adotaram na região foi 
o da “geolocalização”. “Quanto ao futuro, 
sobre mais um aperto no processo de 
reestruturação e novos fechamentos de 
agências, eles responderam que a atual 
política do Itaú é ‘o banco do tamanho 

que o cliente quiser’. Ou 
seja, os clientes são os que 
dirão (pela forma que usa o 
banco) o tamanho da rede de 
agências”, conta João.

Dados da COE demonstram 
que até o dia 13 de maio, 
em todo País o Itaú havia 
fechado 86 agências. Dos 501 
funcionários envolvidos, 41 
foram demitidos. Para o mês 

de junho, existe a previsão de fechar outras 
49. No Paraná, somando as já fechadas e 
as que estão em processo de fechamento, 
são 23 agências.

Os Sindicatos filiados à FETEC-CUT/PR 
estarão reunidos com o representante do 
RH do Itaú no dia 12 de junho, em Curitiba. 
“Na esteira da reestruturação, vamos 
cobrar mais transparência nesse processo, 
principalmente no que diz respeito à 
proteção dos empregos e às condições de 
trabalho”, adianta o diretor do Sindicato.

questões. 
“Nossa contribuição para a Audiência 

neste importante debate teve o objetivo 
de garantir os direitos das pessoas 
portadoras de deficiência no que diz 
respeito à mobilidade, acessibilidade 
e ao atendimento adequado às suas 
necessidades”, explica.

Laurito também questionou na ocasião 
a demora na reforma da agência do 
Bradesco em Ibiporã e se a mesma vai 
contemplar os quesitos de acessibilidade e 
mobilidade.

Laurito Lira Filho (à esq.) representou 
o Sindicato na Audiência Pública da 
Câmara de vereadores de Ibiporã 

Laurito Lira Filho (à esq.) representou 
o Sindicato na Audiência Pública da 
Câmara de vereadores de Ibiporã 

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br
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SANTANDER
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Começa o Campeonato 
de Futebol Suíço 2019

EXPEDIENTE VIDA BANCÁRIA 

Abertas inscrições para novas turmas de CPA10 e CPA20
A parceria entre o Sindicato de Londrina e a 

Academia do Bancário proporcionou a abertura 
de novas turmas dos cursos preparatórios para 
as provas de certificação CPA10 e CPA20 da 
Anbima (Associação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e de Capitais).

O curso de CPA 10 será realizado nos dias 

OPORTUNIDADE

24, 25, 26, 27 de junho e 1º e 2 de Julho na Sede 
Administrativa do Sindicato, das 19h00 às 22h30. 
O investimento é de R$ 479,00 para sindicalizado 
e de R$ 539,00 para não sindicalizados.

O curso de CPA 20 será ministrado nos dias 
24, 25, 26, 27 de junho e 1º, 2, 3, 4 e 5 de julho, 
também na Sede do Sindicato de Londrina, 

das 19h00 às 22h30. O investimento é de R$ 
719,00 para sindicalizado e de R$ 829,00 para 
não sindicalizado. Para mais informações entre 
em contato com Elisa Freitas, da Academia 
do Bancário, pelo telefone (43) 99686-
8892 (Whatsapp), ou pelo e-mail: elisa@
academiadobancario.com.br.

O Campeonato 
Bancário de 
Futebol Suíço 

2019 foi iniciado no dia 
8 de junho, nos campos 
da AABB, em Londrina, 
com três jogos disputados. Foram marcados 29 gols na primeira rodada. 
Estão inscritas sete equipes, que jogarão em turno único, classificando-
se as quatro primeiras melhor pontuadas para decidir o título de campeão 
deste ano em cruzamento olímpico na Semifinal. Laurito Lira Filho, diretor 
do Sindicato e membro da coordenação do certame, afirma que não haverá 
decisão do terceiro lugar. "É um sistema mais ágil para definir o Campeonato, 
levando em conta as dificuldades com a agenda das equipes", explica. 
Veja mais imagens e informações no endereço www.vidabancaria.com.br.

BRADESCO BELA VISTA DO PARAÍSOBRADESCO BELA VISTA DO PARAÍSO

BRADESCO GUAPORÉ/10 DE DEZEMBROBRADESCO GUAPORÉ/10 DE DEZEMBRO

SANTANDER

ITAÚ ARAPUKITAÚ ARAPUK

ITAÚ 0109ITAÚ 0109

PLR UNITEDPLR UNITED

RESULTADOS JOGOS 8/06 
Santander 3 x 13 Bradesco Bela Vista do Paraíso

PLR United 6 x 0 Itaú Arapuk
Bradesco Guaporé/10 de Dezembro 3 x 3 Itaú


