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 Agosto Dourado

O Dia 28 de Agosto não é feriado e nem mesmo lembra um 
grande feito na história, mas é muito importante para nós, 
porque é o Dia d@ Bancári@. É uma referência de garra, 

de união e das muitas lutas que a categoria vem travando ano a 
ano com sua organização em torno das entidades sindicais.

O resultado disso são as inúmeras conquistas que estão 
presentes em nossa CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), 
regulamentando a remuneração, condições de trabalho, saúde e 
segurança.

Por tudo isso, a Diretoria do Sindicato não poderia deixar passar 
em branco o seu Dia. Parabéns, Bancári@!

 Festa da Família
Este ano não haverá o Baile dos Bancários, atendendo a pedido 

de grande parcela da categoria, que prefere um evento no 
qual possa ter a participação da sua família. Neste sentido, a 
diretoria do Sindicato vai promover no dia 9 de novembro a 
Festa da Família Bancária, na Associação Banestado.

Vai ser um almoço, com churrasco, chopp, refrigerantes e 
brinquedos para as crianças. 

O convite individual custa apenas R$ 10,00, mas bancários 
e bancárias filiados não pagam. Crianças até 12 anos estão 
isentas. Em breve divulgaremos mais informações a respeito 
da Festa.

Parabéns, 
Bancári@!

28 de Agosto é Seu Dia. 
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DINHEIRO NA MÃO

Sindicato mobiliza funcionários 
na campanha em defesa da Cassi

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

Saiba MaisSaiba Mais

A diretoria do Sindicato está 
restituindo aos bancários e bancárias 
filiados o valor correspondente a 70% 
da Contribuição Negocial referente à 
segunda parcela da PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados). O desconto 
foi de 1,5% e está previsto na CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho) 
2018/2020.

O presidente do Sindicato, Felipe 
Pacheco, afirma que a restituição 
corresponde à parte que foi repassada 
à entidade, sendo que os 30% restante 
foram destinados à Contraf-CUT 

Filiados recebem a Contribuição Negocial

Lotex está na mira 
das privatizações

O governo federal anunciou no dia 21 
de agosto um pacote de privatizações 
que afetará em sua primeira etapa nove 
empresas estatais. Embora não esteja 
nesta lista, a Lotex (loterias instantâneas 
da Caixa Econômica Federal) está na 
fila, aguardando apenas detalhes para 
o fechamento do processo de venda, 
conforme afirmou o secretário da SECAP-
ME (Secretaria Nacional de Avaliação de 
Políticas Públicas, Planejamento, Energia 
e Loteria do Ministério da Economia), 
Alexandre Manoel Angelo da Silva.

De acordo com o secretário, o novo 
edital será divulgado ainda neste mês, 
provavelmente no dia 26, com o certame 
previsto para outubro. A Lotex já passou 
por duas tentativas frustradas de venda, 
mas agora o governo fez adaptações no 
edital para tornar o leilão mais atraente 
para os investidores.

Estão no pacote de privatizações 
Correios, Telebras, Datprev (Empresa de 
Tecnologia e Informações da Previdência 
Social), Serpro (Serviço Federal de 
Processamento de Dados), Codesp 
(Companhia Docas do Estado de São 
Paulo), Emgea (Empresa Gestora de 
Ativos), Ceitec (Centro de Excelência 
em Tecnologia Eletrônica Avançada), 
Ceagesp (Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo) e a AFGF 
(Agência Brasileira Gestora de Fundos 
Garantidores e Garantias).

Seguindo o calendário de mobilização 
estabelecido durante o 30º Congresso 
Nacional dos Funcionários do Banco 

do Brasil, o Sindicato percorreu as agências 
no dia 22 de agosto, Dia Nacional de Luta 
em Defesa da Cassi, para distribuir a edição 
especial do informativo “O Espelho”. 
Também foram realizadas reuniões nos 
locais de trabalho ressaltando a importância 
de todos se engajarem na campanha para 
pressionar a reabertura de negociações em 
torno de medidas necessárias para garantir 
a sustentabilidade financeira da caixa de 
assistência.

“São milhares de vidas envolvidas neste 
processo e que correm o risco de ficar sem 

o plano de saúde caso não se chegue a um 
consenso sobre as soluções que deverão ser 
tomadas para superar esse momento difícil 
pelo qual está passando a Cassi”, avalia Laurito 
Lira Filho, diretor do Sindicato.

Segundo Laurito, durante a atividade do Dia 
Nacional de Luta também foram recolhidas 
assinaturas dos funcionários e funcionárias no 
documento contra as arbitrariedades da atual 
gestão do banco e solicitando a reabertura 
das negociações. Após o término da consulta 
ao Corpo Social, que não teve o quórum 
de votos necessários para aprovação da 
proposta construída em conjunto com o BB e 
as entidades de representação, a diretoria do 
banco não mais retomou o diálogo.

(Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro) e à FETEC-CUT/
PR (Federação dos Trabalhadores nas 
Empresas de Crédito do Paraná). “Estas 
duas instâncias de representação da 
categoria são responsáveis pelo suporte 
técnico ao Comando Nacional dos 
Bancários e às COEs (Comissões de 
Organização dos Empregados)", explica.

A restituição está sendo feita aos 
bancários do Banco do Brasil, Bradesco, 
Itaú e de outros bancos menores. O 
Santander ainda não repassou os dados 
sobre o desconto ao Sindicato. 

A restituição da Contribuição 
Negocial é um compromisso do 
Sindicato com os filiados

A restituição da Contribuição 
Negocial é um compromisso do 
Sindicato com os filiados

Laurito Lira Filho, diretor do 
Sindicato, orientou funcionários do 
BB a se engajar na campanha em 
defesa da Cassi

Laurito Lira Filho, diretor do 
Sindicato, orientou funcionários do 
BB a se engajar na campanha em 
defesa da Cassi
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COE consegue renovar Aditivos e 
retomar negociações permanentes

CCT garante 
pagamento da PLR 
para setembro

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

Saiba MaisSaiba Mais

O Comando Nacional dos Bancários se 
reuniu no dia 20 de agosto, em São Paulo, 
com a Fenaban (Federação Nacional dos 
Bancos) para discutir o cumprimento, 
pelos bancos, dos direitos previstos na 
CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) 
em relação à garantia de reajuste nos 
salários, cláusulas econômicas e as datas de 
pagamento da PLR (Participação nos Lucros 
e/ou Resultados) e dos programas próprios.

Pela CCT, os bancos têm prazo até o dia 
20 de setembro para fazer a antecipação 
da PLR 2019, mas na reunião eles alegaram 
dificuldades para efetuar o pagamento nesta 
data, levando em conta a divulgação do INPC 
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor) 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística) somente no dia 6/09. No 
entanto, os bancos se comprometeram em 
respeitar o que foi acordado. O Santander 
irá pagar a PLR somente no dia 30 de 
setembro, devido ao cálculo e o sistema de 
pagamento do programa próprio. Na Caixa 
o crédito ocorrerá até o dia 30/09 e no Banco 
do Brasil em até 10 dias após o pagamento 
dos dividendos aos acionistas.

A mobilização da categoria na Campanha 
Unificada 2018 assegurou o zeramento da 
inflação acumulada desde a última data 
base, mais 1% de aumento real nos salários, 
Auxílios, gratificações, na 13ª Cesta-
alimentação e na PLR.  

Sindicato conquista na Justiça 
reintegração de diretor

Em reunião realizada no dia 20 
de agosto, em São Paulo, a COE 
(Comissão de Organização dos 

Empregados) do Bradesco conseguiu 
garantir a renovação dos Acordos Coletivos 
Aditivos à Convenção Coletiva de Trabalho 
relacionados ao Telebanco, Bradesco 
Financiamentos, Cipa, Treinet e Ponto 
Eletrônico. Na reunião, os dirigentes 
sindicais cobraram do banco o retorno das 
negociações sobre a minuta específica, 
que foi aprovada no Encontro Nacional 
dos Funcionários. Representantes do 
Bradesco apontaram como indicativo para 
a continuidade das discussões o mês de 
outubro de 2019.

A COE também solicitou a ampliação 
do PDE (Prêmio de Desempenho 

A COE conseguiu garantir com o 
Bradesco  a negociação sobre a pauta  de 
reivindicações dos funcionários

Extraordinário) para todos os funcionários, 
mas o banco negou o pedido.

.O diretor do Sindicato e representante 
do Vida Bancária na COE Bradesco, Valdecir 
Cenali, afirma que entre as pendências de 
negociação estão a indenização da PLR de 
2016 para funcionários oriundos do HSBC; 
Vale-transporte; Verba de Representação; 
e melhorias no credenciamento do Saúde 
Bradesco. “Aguardamos a volta das 
negociações específicas para tratar desses 
assuntos, bem como o combate ao assédio 
moral e contratações de mais funcionários”, 
adianta Valdecir.

Por unanimidade dos votos dos desembargadores da 4ª Turma do TRT (Tribunal 
Regional do Trabalho), da 9ª Região, de Curitiba, o Sindicato conseguiu garantir a 
reintegração do diretor Leonardo Rentz que teve seu Contrato de Trabalho suspenso pelo 
Santander em 26/06/2018, pouco depois de ser empossado na diretoria da entidade. O 
banco alegou “mau procedimento” no exercício de suas funções para efetuar a suspensão, 
o que foi refutado em todas as instâncias do processo, passando por cima de seu direito à 
estabilidade no emprego na condição de dirigente sindical. O julgamento no TRT ocorreu 
no dia 14 de agosto.

Segundo a assessora jurídica do Sindicato, Roberta Baracat, esta ação foi ganha na 
primeira instância da Justiça do Trabalho e, agora, na segunda. "São decisões importantes 
que evitam o arbítrio dos bancos em relação aos mandatos dos dirigentes que foram eleitos 
pelos bancários para representar a categoria na luta por direitos”, comemora.

O Sindicato ganhou 
ação de reintegração do 
diretor Leonardo Rentz 

em duas instâncias da 
Justiça do Trabalho

A COE conseguiu garantir com o 
Bradesco  a negociação sobre a pauta  de 
reivindicações dos funcionários
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Microrreforma trabalhista 
é aprovada no Senado

EXPEDIENTE VIDA BANCÁRIA 

MP DA EXPLORAÇÃO

Apesar de estar prevista na MP (Medida 
Provisória) 881/2019 a abertura dos bancos 
aos sábados, o direito ao descanso remunerado 
aos finais de semana para a categoria bancária 
está assegurado na CCT (Convenção Coletiva 
de Trabalho), assinada em 2018 e com validade 
por dois anos, e, também, no artigo 224 da CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho). Atendendo à 
solicitação dos bancos, essa MP revoga o artigo 1º da 
Lei nº 4.178, de 1962, que proibia o funcionamento 
dos estabelecimentos de crédito aos sábados.

A jornada do bancário de seis horas, de segunda 
a sexta-feira, foi estabelecida para reduzir o número 
de adoecimentos na categoria, que ainda é alto, 
devido às pressões constantes e à responsabilidade 
de manipular altas somas de dinheiro, precisando, 
portanto, de tranquilidade para exercer suas 
funções.

A MP (Medida Provisória) 881/2019 foi 
aprovada no dia 21 de agosto pelo 
Plenário do Senado com apenas uma 

alteração no texto que passou pela Câmara 
dos Deputados, a retirada da autorização 
para liberar o trabalho aos domingos. Agora 
foi encaminhada para ser sancionada por Jair 
Bolsonaro (PSL).

Idealizada para trazer medidas de 
desburocratização e simplificação de 
processos para empresas e empreendedores, 
a MP 881 serviu de carona para uma 
microrreforma trabalhista, recebendo 
inúmeras emendas que alteram artigos da 
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Um 
deles é o fim da obrigatoriedade do registro de 
ponto em empresas com até 20 empregados.

Outra mudança na legislação é o “ponto 

DIREITOS EM RISCO

Para Viviane 
Peres, se essa 

reforma for 
aprovada o País 

poderá chegar ao 
estado de barbárie

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

Saiba MaisSaiba Mais

Com o tema “A contrarreforma da 
Previdência Social - Restrição de direitos 
d@s trabalhador@s”, no dia 19 de agosto, 
Viviane Aparecida Pereira Peres, dirigente 
da FENASPS (Federação Nacional dos 
Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, 
Trabalho, Previdência e Assistência Social) 
proferiu palestra no Sindicato. Viviane fez 
uma análise das mudanças nas regras da 
aposentadoria, apontando a intenção do 
governo em dificultar ainda mais a obtenção 
desse direito com a justificativa de que é 
preciso conter o déficit nas contas, quando 
na verdade o sistema de Seguridade Social 
do País é superavitário.

 Para a sindicalista, se o texto da PEC 
(Proposta de Emenda Constitucional) 
6/2019 for aprovado no Senado do jeito 
que passou pela Câmara dos Deputados, 
impondo aumento na idade mínima e no 
tempo de contribuição, a desigualdade no 
País será ampliada, assim como a violência 
urbana. “O Brasil pode virar uma barbárie”, 

ressaltou Viviane Peres, avaliando que a 
Classe Trabalhadora precisa se unir para 
impedir tamanho ataque às políticas sociais 
no Brasil.

Palestra revela lado mais perverso 
da proposta de reforma da Previdência

Para Viviane 
Peres, se essa 

reforma for 
aprovada o País 

poderá chegar ao 
estado de barbárie

por exceção”, modalidade em que o trabalhador 
não precisa mais registrar o ponto todos os dias, 
só se tiver que exceder sua jornada normal, ou 
trabalhar em dias fora de sua escala.

“Se com a exigência do registro de ponto os 
patrões fazem de tudo para fraudar a jornada 
e não ter que pagar horas extras, com essa 
liberação vai ficar pior ainda”, avalia Valdemir 
Bibiano do Prado, secretário de Organização 
do Sindicato. Segundo Valdemir, a MP também 
afrouxa a fiscalização das condições de saúde e 
de segurança nas empresas, o que pode levar ao 
aumento nos acidentes e doenças relacionadas 
ao trabalho.

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

Saiba MaisSaiba Mais

CCT garante descanso 
do bancário no sábado 


