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Emprego bancário sob ameaça
Bradesco segue Itaú e 
Banco do Brasil com 
lançamento de programa 
de demissão voluntária

ANO 35

 Setembro Verde
Campanha busca a 
doação de órgãos 
e a prevenção do 
câncer do intestino

3 de Setembro 
de 2019

ERA DIGITAL

Com o lançamento pelo Bradesco, 
no dia 2 de setembro de um novo 
PDV (Programa de Desligamento 

Voluntário), mais um grande número 
de postos de trabalho da categoria 
bancária será exterminado. No mês de 
agosto, o Banco do Brasil encerrou o PAQ 
(Programa de Adequação de Quadros), 
com o qual conseguiu dispensar 2.376 
funcionários e funcionárias elegíveis, e 
o Itaú tinha como meta receber 6.900 
adesões ao PDV dirigido a trabalhadores 
que estavam afastados para tratamento 
de saúde ou que gozavam de estabilidade 
no emprego decorrente de cargo em 
entidade sindical.

Embora o Bradesco ainda não tenha 
divulgado o número de desligamentos 
que pretende alcançar com esse 
Programa, é certo afirmar que mais 
alguns milhares de bancários e bancárias 
deverão aceitar as vantagens oferecidas 
sob o risco de em breve perder o emprego 
sem ter nada a mais a receber do que as 
verbas rescisórias legais.

Para Valdecir Cenali, diretor do 
Sindicato de Londrina e representante 
do Vida Bancária na COE (Comissão 
de Organização dos Empregados) do 
Bradesco, ao invés de lançar PDVs o 
banco deveria regularizar as condições 
de trabalho nas agências. “O banco 

expulsou os clientes das agências com a 
adoção de tecnologias digitais, mas por 
outro lado ampliou o atendimento aos 
aposentados e a todo o momento está 
exigindo o cumprimento de metas cada 
vez mais altas, o que demanda um esforço 
muito grande dos poucos funcionários 
que restaram nas agências”, argumenta.

E com o anúncio de fechamento e fusão 
de unidades, Valdecir avalia que essa 
situação tende a piorar ainda mais. “O 
banco ainda não resolveu os problemas 
decorrentes do último PDV e já vem 
com outro, demonstrando que só está 
pensando no corte de despesas sem 
mediar as consequências”, critica.

- pagamento único de 60% do salário 
por ano de trabalho, limitado a 12 
salários

- pagamento de todos os direitos, 
incluindo a multa do FGTS (Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço)

- Plano de Saúde estendido para 18 
meses de cobertura

- seis meses adicionais de Vale-
alimentação

O que o Bradesco 
oferece neste PDV
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Comissão de Empresa 
se reúne para avaliar o PAQ 

Funcionário da base de 
Cornélio ganha ação contra 
descomissionamento

Congresso em São Paulo discute 
reorganização do trabalho na América Latina

CORNÉLIO PROCÓPIO

A secretária de Saúde 
do Sindicato de Apucarana, 
Zoraide Sanches, participou 
entre os dias 26 e 30 de 
agosto, em São Paulo, do 
Congresso Internacional 
de Ciências do Trabalho, 
Meio Ambiente, Direito e 
Saúde: acidentes, doenças 
e sofrimentos do trabalho. O 
evento abordou os ataques 
e tentativas de destruição 
de direitos sociais que estão 
ocorrendo nos últimos anos 
nos países da América Latina, em especial no 
Brasil.

Zoraide Sanches (à esq.), diretora 
do Sindicato de Apucarana, 

participou do evento organizado 
pela Universidade de SP

Zoraide Sanches (à esq.), diretora 
do Sindicato de Apucarana, 

participou do evento organizado 
pela Universidade de SP

Um funcionário do Banco do Brasil lotado na base 
do Sindicato de Cornélio Procópio ganhou na Justiça 
do Trabalho ação contra o descomissionamento, feito 
pelo banco em 2017. O juiz da Vara do Trabalho da 
cidade de Bandeirantes julgou procedente seu pedido, 
levando em conta que ele possuía mais de 10 anos de 
exercício em função comissionada e que a perda deste 
direito não ocorreu por causa disciplinar, mas por um 
ato unilateral do banco.

Na sentença, o juiz argumentou ainda que 
inexistia motivo justo e por isso decidiu reverter o 
descomissionamento, determinando a restituição 
do cargo exercido pelo funcionário com base no 
princípio do equilíbrio da estabilidade financeira, 
previsto na Súmula 372, do TST (Tribunal Superior 
do Trabalho), bem como da irredutibilidade salarial, 
garantido no artigo 7ª da (Constituição Federal). Além 
de restabelecer o pagamento da gratificação, o BB foi 
condenado a ressarcir todos os valores suprimidos do 
funcionário desde quando este foi descomissionado.

CEE destaca defesa 
do banco público na 
mesa permanente

A CEE (Comissão Executiva dos 
Empregados) retomou no dia 27 de agosto, em 
Brasília, a mesa de negociação permanente 
com a Caixa Econômica Federal. Integrantes 
da CEE compareceram ao local da reunião 
com faixas destacando a luta em defesa da 
Caixa 100% pública e a importância de seu 
papel para os brasileiros.

Foi discutida com o banco a necessidade 
de mais contratações para regularizar as 
condições de trabalho nas unidades. Os 
representantes dos empregados disseram 
que a contratação de dois mil PCDs (Pessoas 
com Deficiência) não será suficiente para que 
o banco cumpra a cota mínima de 5% prevista 
em lei. Segundo dados da própria empresa, 
este segmento representa apenas 1,42% do 
quadro de pessoal, menos de 1/3 do exigido 
pela legislação.

Ainda em relação aos PCDs, a CEE cobrou 
participação das entidades sindicais no 
processo de integração dos novos empregados 
e empregadas, bem como a extensão dos 
benefícios do Saúde Caixa.

Dentre outros pontos discutidos na 
mesa permanente estavam o combate à 
reestruturação e ao desmonte dos direitos 
trabalhistas, melhores condições de trabalho 
para os tesoureiros, fim do assédio moral e da 
GDP (Gestão de Desempenho de Pessoas), 
combate ao descomissionamento arbitrário 
e luta contra a terceirização e a verticalização.

"Para quebrar a intransigência da Caixa 
nas negociações permanentes e garantir 
a manutenção do banco 100% público 
precisamos construir uma forte mobilização  
nacional dos empregados", avalia o presidente  
do Sindicato de Londrina, Felipe Pacheco.O Congresso  teve a presença de especialistas 

na área do direito do trabalho, sociólogos 
economistas e ativistas dos movimentos sociais.

Assembleia dia 4/09 
define remanejamento 
na Diretoria do Sindicato

O Sindicato de Cornélio Procópio vai 
realizar Assembleia Geral Extraordinária 
no dia 4 de setembro, às 19h00, para 
deliberar a respeito de remanejamento 
de cargos na Diretoria, tendo em vista 
desligamentos de dirigentes sindicais por 
meio do PDV (Programa de Demissão 
Voluntária) do Itaú. A Assembleia é 
aberta a todos os associados e ocorrerá 
na sede do Sindicato.

Membros da CEFBB (Comissão de 
Empresa dos Funcionários do Banco 
do Brasil) participaram de reunião na 

Contraf-CUT no dia 28 de agosto, em São Paulo, 
para avaliar o PAQ (Programa de Adequação 
de Quadros) lançado pelo banco. Foram feitos 
relatos a respeito da saída de alguns funcionários 
pelo PAQ e a movimentação de outros, bem 
como dos problemas verificados nas bases 
sindicais, demonstrando a falta de cuidado 
pela direção do BB e que mais uma vez mexeu 
com a GEPES, setor importante para tratar 
das consequências decorrentes de mais uma 
reestruturação. “Escriturários, com restrição 
para trabalho com público por problemas 
psíquicos, que estavam em estruturas meio do 
banco, agora terão que ir para agências. Esses 
colegas terão que buscar junto a seus médicos 
laudos e atestados para serem enviados a 
GEPES para tentarem continuar em áreas nas 
quais não tenham o atendimento ao público”, 
orienta Laurito Lira Filho, diretor do Sindicato 
de Londrina.

De acordo com Laurito, na base do Vida 
Bancária tem os casos dos fiscais de operações, 
que já estavam em uma situação difícil com a 
queda no número de fiscalizações. “Agora, a 
preocupação é com a recolocação desse pessoal, 
já que está como excesso no CENOP, estrutura 
que fica em Curitiba, e poderão concorrer em 
vagas no raio de 30 quilômetros das cidades polo 
da região que atuam”, acrescenta.

A reclassificação das agências trouxe o 
rebaixamento de agências com a redução dos 
salários dos gerentes. Muitos para evitar a perda 
de rendimento terão que buscar transferências. 
“Toda mudança é traumática e está sendo 

principalmente para aqueles que se frustraram 
ao não conseguir sair no PAQ, para os colegas 
que foram obrigados a se movimentar devido 
a reclassificação de suas agências e alteração 
de cargos e/ou salários ou simplesmente por 
ficar agora em excesso. Aqueles que não 
conseguiram se recolocar agora buscam se 
recolocar, os comissionados que receberão o 
VCP (Vencimento em Caráter Pessoal) torcem 
para conseguir se movimentar antes do fim dos 
quatro meses que o receberão para um cargo 
com vencimento equivalente”, explica o diretor 
do Sindicato de Londrina.
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Assembleias votam 
Acordo do Ponto 
Eletrônico

Os Sindicatos do Vida Bancária realizam 
Assembleias específicas dos funcionários 
e funcionárias do Bradesco para analisar 
e deliberar a respeito dos Acordos 
Coletivos Aditivos à Convenção Coletiva 
de Trabalho, que foram negociados com o 
banco no último dia 20/08, em São Paulo. 
Um dos principais pontos de pauta é a 
renovação do Acordo referente ao Sistema 
Alternativo de Controle de Jornada de 
Trabalho, além dos outros instrumentos 
que regulamentam outras questões, como, 
por exemplo, a CIPA (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes).

COE discute emprego e cobra 
reconhecimento dos funcionários

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) 
apresentou no dia 27 de agosto na CCJ 
(Comissão de Constituição e Justiça) seu 
relatório para a PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) 6/2019, que muda as regras 
da Previdência. Ele tirou pontos do texto que 
a princípio parecem favorecer trabalhadores, 
órfãos e viúvas, mas na verdade é uma 
manobra para acelerar a tramitação da matéria 
e não correr o risco de ter que ser submetida 
novamente à Câmara dos Deputados.

Jereissati sugeriu algumas supressões 
de dispositivos que dizem respeito às 
aposentadorias rurais e ao BPC (Benefício de 

Relator faz manobras para acelerar 
aprovação da PEC 6/2019 no Senado

FETEC promove Seminário 
sobre Organização Sindical 
e Democracia

A FETEC-CUT/PR (Federação dos Trabalhadores 
nas Empresas de Crédito do Paraná) realizou nos 
dias 21 e 22 de agosto, em Curitiba, o Seminário 
“Organização Sindical e Democracia”, com o 
objetivo de debater os desafios da categoria diante 
dos ataques aos direitos por meio de projetos que 
estão tramitando no Congresso Nacional.

O evento teve a presença do técnico do Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos), Clemente Ganz, e 
do advogado da Contraf-CUT (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro), 
Jefferson Oliveira. 

AGENDA DAS ASSEMBLEIAS
APUCARANA – 3/09
Horário: 17h30
Local: sede do Sindicato

ARAPOTI – 2/09
Horário: 18h30
Local: sede do Sindicato

CORNÉLIO PROCÓPIO – 3/09
Horário: 19h30
Local: sede do Sindicato

LONDRINA – 3/09
Horário: 18h30
Local: sede do Sindicato

Os integrantes da COE (Comissão 
de Organização dos Empregados) 
do Itaú se reuniram no dia 28 de 

agosto, em São Paulo, com representantes 
do banco para discutir a questão do 
emprego e remuneração dos trabalhadores. 
Em relação ao primeiro ponto, o banco 
apresentou dados do fechamento de 
agências no primeiro semestre deste ano, 
revelando que 214 unidades tiveram suas 
atividades encerradas no País.

Neste processo foram envolvidos 4.226 
funcionários e funcionárias e destes, segundo 
informou o Itaú, 94% foram realocados.

Na reunião foram debatidos ainda os 
programas Agir (Ação Gerencial Itaú para 

Resultados) e o SQV (Score de Qualidade 
de Venda). A COE cobrou abertura de 
negociação com o banco a respeito dessas 
ferramentas de avaliação. “É preciso 
mudar as regras do AGIR e do SQV para 
que não ocorram mais conflitos entre esses 
programas e que estes deixem de prejudicar 
os bancários, fazendo com que os mesmos 
contemplem o reconhecimento para 
aqueles que tiverem bom desempenho”, 
defende Elizeu Marcos Galvão, presidente 
do Sindicato de Cornélio Procópio.

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

Saiba MaisSaiba Mais

Prestação Continuada). Estas questões seriam 
inseridas em uma “PEC paralela”, da mesma 
forma que as mudanças na previdência dos 
servidores dos Estados e municípios. Dessa 
forma, seria mais fácil a tramitação das 
propostas no Senado ou até mesmo serem 
esquecidas essas regras pelo governo, ficando 
assim fora dessa reforma.

A intenção dos senadores é votar a PEC 
6/2019 até o dia 4 de outubro.

O Seminário foi 
organizado pela 

Secretaria de 
Assuntos Jurídicos 
da FETEC-CUT/PR

O Seminário foi 
organizado pela 

Secretaria de 
Assuntos Jurídicos 
da FETEC-CUT/PR

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

Saiba MaisSaiba Mais
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Saiba MaisSaiba Mais

28 DE AGOSTO

Distribuição de brindes 
marca o Dia d@ Bancári@ 

O Sindicato de Arapoti promoveu no dia 
24 de agosto, na AABB de Wenceslau Braz, 
o animadíssimo almoço em comemoração 
ao Dia d@ Bancári@, com a participação 
de aproximadamente 280 pessoas. Foi 
servido churrasco com acompanhamentos, 
chopp, refrigerante e também teve sorteio 
de brindes aos bancários e bancárias que 
prestigiaram a tradicional festa da base 
territorial de Arapoti.

Para animar o ambiente teve 
apresentação da Banda Bancários.com, 
formada por Heber Panichi, Luis Felipe 
Urbanovicz e Renan Valle.

“Agradecemos todos que participaram 

ARAPOTI

Os Sindicatos de Apucarana, 
Cornélio Procópio e de Londrina 
prestaram homenagens à 

categoria na semana passada para 
comemorar o Dia d@ Bancári@ - 28 
de Agosto, distribuindo brindes aos 
trabalhadores e trabalhadoras do setor 
financeiro. Em Apucarana, o brinde deste 
ano foi uma régua com a estampa do 
Sindicato.

A diretoria do Sindicato de Cornélio 
Procópio optou este ano para homenagear 

a categoria com uma caneca térmica e em 
Londrina bancários e bancárias receberam 
um nécessaire.

“Não podemos deixar passar em branco 
esta data, que representa a unidade e a 
história de lutas da categoria”, salienta 
José Roberto Brasileiro, presidente do 
Sindicato de Apucarana.

Festa em Wenceslau Braz
reúne bancários e familiares

d e s t a 
confraternização 
de nossa base, 
d e m o n s t r a n d o 
que a unidade 
da categoria é 
forte em todas as 
horas, seja no lazer ou nos momentos 
de luta”, ressalta Carlos Roberto de 
Freitas, presidente do Sindicato de 
Arapoti.

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

Saiba MaisSaiba Mais

Dirigentes do Sindicato de 
Apucarana homenageam 
bancári@s do Banco do Brasil

Dirigentes do Sindicato de 
Apucarana homenageam 
bancári@s do Banco do Brasil

Empregados da Caixa em 
Bandeirantes recebem a 

caneca térmica

Empregados da Caixa em 
Bandeirantes recebem a 

caneca térmica

O Sindicato de Londrina 
distribuiu nécessaires para 

prestigiar o Dia d@ Bancári@ 

O Sindicato de Londrina 
distribuiu nécessaires para 

prestigiar o Dia d@ Bancári@ 

Cerca de 280 pessoas participaram do 
Almoço do Sindicato de Arapoti em 
comemoração ao Dia d@ Bancári@

Cerca de 280 pessoas participaram do 
Almoço do Sindicato de Arapoti em 
comemoração ao Dia d@ Bancári@


