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A participação dos bancários 
de base está aberta e 
as inscrições devem ser 
feitas junto à Secretaria ou 
dirigentes do Sindicato até a 
quinta-feira (18/07) 
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Londrina sedia 21ª Conferência 
Estadual dos Bancários 

Mês  de 
conscientização 
sobre as hepatites 
virais e o câncer 
ósseo

 Julho Amarelo

Londrina vai sediar nos dias 20 e 21 
de julho a 21ª Conferência Estadual 
dos Bancários, com a presença 

de delegados e delegadas das 10 bases 
sindicais da FETEC-CUT/PR (Federação 
Estadual dos Trabalhadores nas Empresas 
de Crédito do Paraná). O evento tem como 
tema “Direitos, Soberania e Democracia” 
e vai definir as propostas da categoria 
no Estado para a Campanha Nacional 
Unificada 2019.

A abertura da Conferência contará 
com a participação do presidente da CUT 
Nacional, Vagner Freitas, que 
fará uma análise da conjuntura 
política e econômica do País, 
bem como apontar os desafios 
da Classe Trabalhadora para 
fazer frente aos inúmeros 
ataques desferidos pelo 
governo federal.

Para falar sobre a saúde 
do trabalhador bancário 
foi convidado o diretor do Sindicato de 
Curitiba e representante da FETEC-CUT/
PR no Coletivo de Saúde da Contraf-CUT 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro),  Ademir Vidolin. O 
ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas, 
vai abordar a proposta de reforma que está 
tramitando na Câmara dos Deputados.

Haverá ainda painel sobre a 
defesa dos bancos públicos e 
uma apresentação do Dieese 
(Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos) sobre os 
direitos da categoria bancária 
e projeções das cláusulas 

econômicas da CCT (Convenção Coletiva 
de Trabalho 2018/2020 para setembro de 
2019. 

O presidente do Sindicato de Londrina, 
Felipe Pacheco, afirma que a realização da 
21ª Conferência Estadual dos Bancários 
na cidade é uma forma de descentralizar 
as discussões sobre a organização da 

categoria e impulsionar a Campanha 
Nacional deste ano. O cenário atual do País 
e, em especial, as várias modificações que 
estão ocorrendo no setor financeiro exigem 
um esforço muito grande dos bancários 
e bancárias para barrar retrocessos, 
conseguir agregar avanços nas condições 
de trabalho e frear os cortes de vagas nos 
bancos”, avalia.

Felipe lembra que este ano não haverá 
negociação com os bancos sobre as 
cláusulas econômicas, pois a CCT 2018/2020 
já assegurou a reposição da inflação no 
mês de setembro deste ano, mais 1% de 
aumento real nos salários, auxílios e demais 
verbas
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Revolução 4.0 – Avanço 
tecnológico não trouxe melhorias 
nas condições de trabalho

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

Saiba MaisSaiba Mais

Presidente foge de 
Audiência na Câmara 
dos Deputados

O  presidente da Caixa Econômica Federal, 
Pedro Guimarães, não compareceu à 
Audiência Pública convocada pela Comissão 
de Trabalho, Administração e Serviço 
Público da Câmara Federal, realizada no dia 9 
de julho, em Brasília. O objetivo era debater 
com representantes dos empregados e 
parlamentares medidas adotadas em sua 
gestão que levam ao enfraquecimento do 
banco e o afastamento do seu papel de 
agente do desenvolvimento econômico e 
social do Brasil.

A ausência do presidente da Caixa no 
evento foi considerada como um desrespeito 
à Câmara dos Deputados e ao País, tendo 
em vista a importância do banco público. 
Sua presença havia sido combinada para 
substituir o ministro da Economia do 
governo federal, Paulo Guedes, responsável 
pela política de desmonte das empresas 
públicas. 

Pedro Guimarães deveria dar 
explicações na Audiência sobre assuntos 
como a privatização das áreas rentáveis 
e estratégicas, a exemplo das loterias; a 
retirada da instituição do Conselho Curador 
do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço); a redução do quadro de empregados 
da Caixa; não convocação dos aprovados 
no concurso; desvalorização de imóveis 
retomados em operações administrativas; e 
nomeações de pessoas não capacitadas para 
exercer cargos estratégicos no banco.

A diretoria do Sindicato realizou no dia 11 de 
julho reunião com representantes sindicais de 
base do Banco do Brasil e delegados sindicais 
da Caixa Econômica Federal para discutir as 
demandas mais urgentes dos funcionários destes 
dois bancos públicos federais.

Foram discutidos os ataques que estão sendo 
feitos às empresas públicas, feitos informes sobre 
as ações da 7ª e 8ª horas, discutidas mudanças nos 
Planos de Saúde do BB e da Caixa, PDVs e PAQs, 
Revolução 4.0 e comentadas as estratégias de 
lutas do Comitê em Defesa das Empresas Públicas.

Sindicato se reúne com 
representantes de base do BB 
e delegados sindicais da Caixa

Reunião com representantes de base 
do BB e delegados sindicais da Caixa  
debateu demandas dos funcionários

Com o intuito de aumentar 
a produtividade e diminuir 
custos nos últimos anos, 

os bancos em geral tem colocado 
como metas para seus funcionários 
o incentivo ao uso dos canais 
alternativos para seus clientes. 
Hoje, seis em cada 10 transações 
são realizadas pelo computador 
ou celular. Cinquenta e nove por 
cento das transações financeiras 
já são realizadas pelos canais 
digitais.

O avanço da Inteligência 
Artificial (AI) e dos hardwares, 
agências digitais, redução de 
agências e de funcionários 
vêm aumentando o lucro das 
instituições financeiras, mas por 
outro lado não melhoram as 
condições de trabalho e a vida 
dos trabalhadores. No Banco do 
Brasil, por exemplo, a cobertura 
das despesas com pessoal pelas 
receitas com prestação de 
serviços e tarifas saiu de 99,0% 
em 2015 para 121,8% em 2018. O banco 
neste período fechou 791 agências e cortou 
12.302 postos de trabalho. Com a diminuição 
dos funcionários, a sobrecarga de trabalho e 
a pressão por resultados aumentaram essa 
equação, fazendo explodir pelo País denúncias 
de assédio moral, descomissionamentos fora 

dos padrões de avaliação da GDP e 
o adoecimento de muitos colegas 
com crises de ansiedade, Síndrome 
de Burnout, depressão e casos de 
suicídio.

As perspectivas para os 
trabalhadores do Banco do Brasil 
para um futuro próximo são incertas. 
A cada dia novas funcionalidades 
digitais vêm surgindo, como 

as transações via WhatsApp e Google 
Assistente, diminuição de postos de trabalho 
e fechamento de agências, aumento da rede 
de correspondentes, aumento da pressão pelo 
cumprimento das metas e discurso privatista 
por parte do governo federal.

Por Laurito Lira Filho  

Pressão por 
metas e falta de 
pessoal fizeram 

explodir 
denúncias de 
assédio no BB
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SAÚDE

RUMO À ESCRAVIDÃO

Como diz o ditado: “pimenta nos olhos 
dos outros é refresco”. Pois é, a categoria 
bancária está isenta dos efeitos da reforma 
trabalhista até 31 de agosto de 2020, quando 
deixará de vigorar a CCT (Convenção Coletiva 
de Trabalho) assinada em 2018 com os bancos 
assegurando a manutenção de todos os 
direitos. Após essa data, nada estará garantido 
se não for negociado e estabelecido em novo 
instrumento celebrado entre as entidades 
sindicais e a Fenaban (Federação Nacional dos 
Bancos). Entre outros riscos, a categoria pode 
perder o direito ao descanso remunerado 
aos sábados, conquista da mobilização 

MP 881 revoga Lei que garante descanso nos finais de semana

Negociação garante 
o Adiantamento 
emergencial

O Seminário realizado pela Contraf-
CUT (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro) 

no dia 11 de julho, em São Paulo, discutiu a 
saúde da categoria bancária e concluiu que 
as metas abusivas e as cobranças constantes 
para que sejam atingidas são os 
principais fatores do alto índice de 
adoecimento no setor financeiro. 
Segundo Dulce Silveira, secretária 
de Saúde do Sindicato, o evento 
teve a participação de especialistas 
na área de saúde do trabalho, que 
analisaram como o atual modelo 
de gestão dos bancos impacta na 
vida dos bancários e bancárias.

“Não bastassem os problemas físicos, 
decorrentes do ritmo acelerado de trabalho 
e do acúmulo de atividades, as pressões pelo 
cumprimento de metas criou uma epidemia de 
doenças mentais na categoria. Atrás de lucros 
cada vez mais altos, os bancos estão adotando 

Metas e gestão abusiva 
adoecem a categoria

de bancários e bancárias em 1962. Este 
direito pode cair por terra se for aprovada no 
Congresso Nacional a MP (Medida Provisória) 
881, mais conhecida como MP da Liberdade 
Econômica, que é mais uma jogada do lobby 
das empresas para “flexibilizar” as relações de 
trabalho.

Para Danielle Ruzza, secretária-geral do 
Sindicato, essa medida vai precarizar ainda 
mais as condições de trabalho nos bancos. “O 
descanso aos sábados foi conquistado para 
preservar a saúde da categoria, que antes 
estava exposta a diversas doenças por causa 
do manuseio de dinheiro. Hoje, esse problema 

é agravado com a sobrecarga de serviços, 
cobrança pelo cumprimento de metas e o 
assédio moral, gerando um enorme número de 
transtornos psicológicos”, argumenta.

Danielle afirma que a categoria bancária 
não pode perder este direito e uma forma de 
impedir que isso ocorra é participar da consulta 
que está sendo feita no site e-cidadania, do 
Senado, em relação à MP 881. “Precisamos 
acessar esse site para impedir a perda desta 
importante conquista da categoria. O atual 
ritmo de trabalho nos bancos já é desgastante 
de segunda a sexta-feira, imagina se tiver que 
trabalhar no final de semana”. 

uma política criminosa, que coloca em risco as 
vidas dos bancários e bancárias”, denuncia.

Conforme foi lembrado no Seminário da 
Contraf-CUT, as metas agora não são mais 
semestrais, mas semanais e até diárias. Junto 
a isso, as pressões fazem com que as tarefas 

sejam cronometradas e tudo tem 
que ser feito num ritmo acelerado. 
“Eles estão criando uma legião 
de pessoas robotizadas, que só 
pensam em atingir as metas a 
qualquer custo, sem se importar 
com as consequências disso e, 
infelizmente, muitos não se dão 
conta de que estão adoecendo e 
não procuram ajuda com medo de 

retaliações e de perder o emprego”, salienta.
Dulce Silveira afirma que nestes casos é 

fundamental que a categoria procure auxílio 
do Sindicato para que sejam tomadas as 
providências necessárias junto aos bancos e 
assegurado o tratamento adequado. 

Em reunião realizada no dia 11 de julho, em 
São Paulo, entre representantes da Contraf-
CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro) e da Fenaban (Federação 
Nacional dos Bancos), foram retomados os 
debates na Mesa Temática de Saúde. Na ocasião 
foram abordadas questões que dizem respeito ao 
adiantamento salarial nos casos de afastamento, 
indicação de locais para realização de perícia 
médica, entre outros temas relacionados à saúde 
do trabalhador.

Os dirigentes sindicais reivindicaram aos 
bancos o cumprimento da CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho) no que diz respeito à saúde 
dos bancários e bancárias e ressaltaram que esse 
instrumento tem vigência até 31 de agosto de 
2020. O único ponto positivo da reunião, segundo 
Dulce Silveira, secretária de Saúde do Sindicato, 
que participou da negociação com a Fenaban, 
foi o compromisso dos bancos de garantir o 
Adiantamento emergencial do salário em caso 
de recusa do INSS (Instituto do Seguro Social) 
em conceder benefícios em casos de doenças/
acidentes do trabalho. Foi garantido também o 
parcelamento do adiantamento emergencial, em 
caso de solicitação pelo bancário, correspondente 
a 30% do valor mensalmente, até o pagamento 
integral do adiantamento.

“As negociações com os bancos sobre 
questões de saúde estão deixando a desejar. 
Eles não cumprem diversos direitos previstos 
na legislação e teremos que fazer uma forte 
mobilização para assegurar que tudo o que está 
estabelecido na CCT seja mantido após 2020, 
porque a reforma trabalhista e a da Previdência 
colocam em risco direitos fundamentais da 
categoria”, alerta Dulce.

 Dulce Silveira (à esq.), 
secretária de Saúde do 

Sindicato, participou da 
reunião com a Fenaban em SP 

“Eles estão 
criando 

uma legião 
de pessoas 

robotizadas”
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Classe Trabalhadora vai pagar a conta da reforma

EXPEDIENTE VIDA BANCÁRIA 

Você não merece trabalhar até morrer!
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Faltam duas rodadas para definir 
as vagas da fase Semifinal

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

Saiba MaisSaiba Mais

Dirigentes do Sindicato e da FETEC-
CUT/PR (Federação dos Trabalhadores 
nas Empresas de Crédito do Paraná) 
realizaram atividade no dia 12 de julho 
no Calçadão de Londrina para denunciar 
o ataque do governo aos direitos da 
Classe Trabalhadora com a reforma 
da Previdência. Material distribuído à 
população apontou os principais pontos 

RESULTADOS DA RODADA – 13/07
Bradesco Guaporé/10 de Dezembro 11 x 1 Mixtão
PLR United 3 x 6 Bradesco Bela Vista do Paraíso
Itaú Arapuk 3 x 2 Itaú 109

PRÓXIMA RODADA – 20/07
9h00:  Mixtão x PLR United
9h00: Santander x Bradesco Guaporé/10 de Dezembro
10h00: Bradesco Bela Vista do Paraíso x Itaú Arapuk

CAMPEONATO SUÍÇO 2019

O governo federal não conseguiu 
aprovar a PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) 6/2019 antes do 

recesso do Congresso Nacional e a votação em 
segundo turno do texto será retomada no dia 
6 de agosto. Após ter sido aprovada na sessão 
do dia 10 de julho da Câmara dos Deputados, 
por 379 votos a favor e 131 contra, a matéria 
foi alterada pelos destaques que mudaram 
alguns pontos, aliviando os efeitos dessa 
reforma para a aposentadoria de professores, 
policiais e trabalhadores em geral.

 Uma das mudanças foi no valor da pensão 
por morte do segurado. Não poderá ser 
inferior a um salário mínimo se esta for a única 
fonte de renda do dependente. No caso dos 
policiais federais, rodoviários federais e outras 
categorias de segurança pública federal, um 
destaque ao projeto estabeleceu o direito da 
aposentadoria aos 53 anos de idade para o 
homem e de 52 anos para a mulher.

Os partidos de oposição também 
conseguiram abrandar as regras para os 
professores, que agora poderão se aposentar 
aos 55 anos (homem) e 52 anos (mulher).

Com essas mudanças, o texto da PEC 
6/2019 retornará ao relator Samuel Moreira 
(PSDB-SP) para ajustes e depois ser votado 
em segundo turno no Plenário da Câmara dos 
deputados.

Dirigentes do Sindicato foram ao 
Calçadão alertar a população sobre os 

riscos da reforma da Previdência

CLASSIFICAÇÃO
EQUIPE V E D P
Bradesco Bela Vista do Paraíso 4 1 0 13
Bradesco Guaporé/10 de Dezembro 2 2 0 8
Itaú 109 2 1 1 7 
PLR United 2 0 2 6
Itaú Arapuk 2 0 2 6
Santander 1 0 3 3
Mixtão 0 0 4 0

aprovados pela Câmara dos Deputados que 
dificultarão a aposentadoria dos homens 
e mulheres e orientou a pressão contra 
os parlamentares para impedir que esse 
projeto seja aprovado também no Senado.

Faltando duas rodadas para o término 
da primeira fase do Campeonato Bancário 
de Futebol Suíço, somente a equipe 
Bradesco Bela Vista do Paraíso tem chances 
de conseguir a classificação, liderando a 
competição com 13 pontos ganhos. Bradesco 
Guaporé/10 de Dezembro está em segundo 
lugar, com 8 pontos, Itaú 109 em terceiro, 
com 7, e PLR United e Itaú Arapuk estão com 
6 tentos na tabela e lutam pelas outras três 
vagas.

O Santander tem apenas 3 pontos e 
precisará torcer para que os adversários 

tropecem nos próximos jogos e assim 
conseguir a classificação.

Na disputa pela artilharia do certame 
2019, Leonardo Decioli, do Bradesco Bela 
Vista do Paraíso, se mantém à frente, 
com 14 gols marcados, e Luan Henrique 
de Araújo está em segundo, com 9 gols. 
Na luta para conquistar o título de goleiro 
menos vazado estão Norberto Lista, do 
Bradesco Guaporé/10 de Dezembro, com 
média de 2,25 gols sofridos, seguido por  
Claudio Giroldo, do Bradesco Bela Vista do 
Paraíso, com média de 2,8 gols por partida. 


