
CCT de dois anos garante 
reajuste de 4,31% este mês 
para a categoria bancária
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 Setembro Verde
Campanha busca a 
doação de órgãos 
e a prevenção do 
câncer do intestino

Salário maior em Setembro
QUEM LUTA, CONQUISTA

A força da categoria bancária nas 
negociações da Campanha Nacional 
Unificada 2018 garantiu a celebração 

da CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) 
com vigência de dois anos, por isso, em 
2019 não tem negociação com a Fenaban 
(Federação Nacional dos Bancos) em relação 
às cláusulas econômicas. Também foi 
assegurado na CCT a manutenção de todos 
os direitos e o reajuste dos salários, demais 
verbas, auxílios e a da PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) pelo INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor) neste 
mês de setembro, mais 1% a título de 
aumento real, o que dará 4,31% a mais na 
remuneração da categoria.

“Diante do cenário de retirada de direitos, 
estagnação da economia e incertezas, 
não restam dúvidas de que fechamos um 
excelente acordo com os bancos no ano 
passado. Conseguimos zerar as perdas com a 
inflação e garantir aumento real nos salários, 
ampliando o poder de compra da categoria”, 
avalia o presidente do Sindicato de Londrina, 
Felipe Pacheco. 

Bancári@, mostre sua cara!
Participe do 3º Censo da Diversidade

Mais informações na pág. 3
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Dia 14/09 tem Feirão Da resistência e Da reForma agrária em LonDrina

COMEÇA O 3º CENSO DA DIVERSIDADE

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

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br
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BANCÁRIO NÃO 
TRABALHA AOS 
SÁBADOS

Dia de Luta reforça a 
defesa do banco público

No primeiro semestre de 2019 o lucro 
líquido da Caixa Econômica Federal atingiu 
R$ 8,1 bilhões, montante que representa um 
crescimento de 22,2% em comparação ao 
mesmo período do ano passado. Esse resultado 
foi obtido com a entrada em caixa do dinheiro 
proveniente da venda das ações da Petrobras. 
No final de julho, a Caixa teve que vender 
sua participação na estatal brasileira, o que 
rendeu R$ 7,3 bilhões. Esses recursos serão 
repassados ao governo federal, seguindo a 
política de enfraquecimento e de desmonte 
dos bancos públicos.

Lucro no semestre cresce e vai a 
R$ 8,1 bilhões, mas patrimônio cai

Alertado pela 
CUT, o senador 
Jaques Wagner 
(PT/BA) apontou 
erro no texto 
da MP (Medida 
Provisória) 881 
(alterado para 
PLV 17/2019 
após a aprovação 
na Câmara dos 
Deputados), que revogava a Lei 4.178/62, 
a qual proíbe a abertura dos bancos aos 
sábados. Com isto, continua valendo a 
conquista da categoria bancária de trabalhar 
de segunda a sexta-feira, como forma de 
garantir a saúde física e mental, levando 
em conta as especificidades da atividade 
exercida no setor financeiro.

A CUT verificou que no texto da MP 
881, também conhecida como MP da 
Exploração, o requerimento de supressão 
sobre os dispositivos que tratavam do 
trabalho aos domingos e feriados englobou, 
equivocadamente, a Lei 4.178/62. O 
descanso semanal remunerado aos sábados 
é um direito da categoria bancária previsto 
também no artigo artigo 224 da CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho). 

Atividades no Dia Nacional de Luta 
e Reflexão contra o desmonte da 
Caixa Econômica Federal, em (4/09), 
movimentaram empregados e empregadas 
do banco em diversas cidades do País 
na luta contra a privatização, em defesa 
de seu papel social e dos direitos dos 
trabalhadores. Foram realizadas reuniões 
e distribuído material com informações 
a respeito da importância da Caixa para 
a população brasileira, em especial as 
camadas mais pobres, que dependem de 
programas como a Minha Casa, Minha Vida 
e diversos outros desenvolvidos por meio 
do banco público.

De acordo com o presidente do Sindicato 
de Londrina, Felipe Pacheco, desde que 
a atual gestão da Caixa tomou posse está 
ocorrendo um processo de “remodelação 
organizacional”, resultando no fechamento 
de departamentos e fatiamento de áreas 
vitais que visam enfraquecer o banco e 
abrir o caminho para que instituições 
privadas possam ampliar seus negócios. 
“As mudanças não atingem apenas o papel 
social da Caixa, mas também as vidas e as 
carreiras profissionais dos empregados, 
que não sabem ao certo o que será do futuro 
pela falta de diálogo e de transparência que 
cercam esse processo”, critica

PLR - A Caixa atendeu solicitação da 
CEE (Comissão Executiva dos Empregados) 
e creditou no dia 3 de setembro a PLR 
(Participação nos Lucros e Resultados). 
Os empregados e empregadas receberam 
a primeira parcela da PLR e, também, a 
PLR Social. Os bancos têm prazo até 20 de 
setembro para pagar a Participação referente 
a 2019. 

Campanha mobiliza funcionários 
para defender a Cassi

Conquista da Campanha Nacional 
Unificada de 2018, o 3º Censo da 
Diversidade já começou e vai levantar o 

perfil da categoria bancária e ao mesmo tempo 
verificar como estão as políticas de inclusão 
dos bancos e de igualdade de oportunidades. 
O questionário tem seis partes e está disponível 
no site da Fenaban (Federação Nacional 
dos Bancos). Acesse o endereço https://
diversidade.febraban.org.br/.

O objetivo é saber quem é o bancário e 
a bancária, por meio de informações sobre 
gênero, orientação sexual, raça e PCDs (pessoas 
com deficiência), e com base nas respostas 
cobrar dos bancos políticas que atendam a 
todos, sem qualquer tipo de discriminação.

A novidade desta edição do Censo é a 
realização da Campanha de Valorização da 
Diversidade, que inclui a formação de agentes 
da diversidade nas agências e departamentos 
bancários. “É preciso envolver toda a categoria 
neste processo, fomentando debates a respeito 
da inclusão nos bancos, levantar casos de 
discriminação no ambiente de trabalho e, 
principalmente, definindo estratégias para 
promover a inclusão no setor financeiro”, explica 
José Roberto Brasileiro, presidente do Sindicato 
de Apucarana.

Brasileiro orienta a todos os bancários e 
bancárias a responderem ao questionário, 
apresentando seus dados, etnia, raça, 
características físicas, intelectuais e mentais, 
valores culturais e religiosos, bem como a 
orientação afetivo-sexual e a identidade de 
gênero. “Partindo do princípio de que todos são 
diferentes, tendo cada um suas particularidades, 

temos que descobrir neste Censo os pontos 
onde é necessário avançar nas negociações 
com os bancos para valorizar a diversidade na 
categoria”, resume.

Comissão de 
Empresa cobra 
mudanças nas CRBBs

A CEBB (Comissão de Empresa dos 
Funcionários) se reuniu no dia 4 de setembro, 
em Curitiba, com representantes do Banco 
do Brasil para discutir questões específicas 
dos funcionários das CRBBs (Centrais de 
Relacionamento do banco). Na ocasião foram 
apontados os problemas decorrentes da 
reestruturação, entre as quais a cobrança por 
metas, e cobradas melhorias nas condições 
de trabalho dos funcionários deste setor.

A Comissão de Empresa também cobrou 
a valorização desses trabalhadores, com 
transparência no pagamento do PDG e plano 
de carreira para as CRBBs.

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br
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Sindicatos de Bancários de todo o País  
estarão realizando neste mês de Setembro 
uma série de atividades nas agências e 
departamentos do Banco do Brasil em 
defesa da Cassi, a Caixa de Assistência dos 
funcionários do banco, com o objetivo de 
reverter os diversos ataques que estão sendo 
feitos pelo governo federal. Esta mobilização 
foi deliberada durante o 30º Congresso 
Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, 
nos dias 1º e 2 de agosto, em São Paulo.

De acordo com Ivaí Lopes Barroso, diretor 
do Sindicato de Cornélio Procópio, serão 
realizadas reuniões nas agências e demais 

locais de trabalho para discutir as 
ações a serem feitas, com vistas 
a apresentar proposta para 
um Encontro Nacional de 
Saúde dos Funcionários 
do BB, que ocorrerá no 
dia 28 de setembro, em 
São Paulo.

“A situação da Cassi é 
delicada e não podemos 
correr o risco de ver nossa 
assistência médica ser 
repassada ao mercado se 
nada for feito”, alerta Ivaí.

Horário: das 9h00 às 17h00
Local: sede do MARL (Av. Duque de Caxias 3.241)

Adquira legumes, frutas e verduras cultivados sem uso 
de veneno! Tem também bolos, tortas, doces, cachaça e 

outros produtos artesanais

Atividade do Sindicato 
de Londrina na principal agência 

da Caixa defendeu o Plano 
de Saúde dos empregados

Atividade do Sindicato 
de Londrina na principal agência 

da Caixa defendeu o Plano 
de Saúde dos empregados
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Atividade em Londrina 
ressalta luta em defesa da vida
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REFORMA DA PREVIDêNCIA

Campanha 
estimula prevenção 
do suicídio

VIDASaúde
Setembro Verde

O mês de Setembro é dedicado à 
sensibilização da doação de órgãos, à 
prevenção do câncer do intestino e, 
também, à promoção da saúde mental. Esta 
última campanha tem como data indicativa 
o dia 10 de Setembro, Dia Mundial de 
Prevenção do Suicídio.

Este é um problema sério e que resulta 
em cerca de 12 mil óbitos por ano no 
Brasil, número que chega a 1 milhão no 
mundo, demonstrando a importância da 
sensibilização da sociedade de dar atenção 
à saúde mental. Depressão, ansiedade, 
medo, frustração e desesperança quanto ao 
futuro são sinais de que algo vai mal com a 
pessoa e que ela precisa de ajuda.

Busque ajuda
Dados indicam que os mais jovens são 

mais sujeitos a esses tipos de transtornos, 
mas atualmente a forma de organização do 
trabalho em muitos setores também leva 
os adultos a desenvolverem esse problema, 
como vem ocorrendo nos bancos. A cobrança 
excessiva pelo cumprimento de metas, 
cada vez mais altas, aliada à sobrecarga de 
serviços e ao medo de perder o emprego, 
age como gatilho para a depressão, que se 
não for tratada adequadamente pode levar 
a sentimentos negativos, como o suicídio.

Como destaca a campanha Setembro 
Amarelo, a prevenção é o melhor remédio 
para manter a mente sadia. Ao primeiro 
sintoma da depressão ou qualquer outro 
distúrbio mental, procure ajuda de parentes, 
amigos, do Sindicato e, principalmente, 
busque tratamento com psicólogo ou 
psiquiatra. Sua vida vale mais!

Campanha busca a doação 
de órgãos e a prevenção do 

câncer do intestino

GRITO DOS EXCLUíDOS

Dirigentes do Sindicato de Londrina 
participaram no dia 7 de setembro, 
na Praça Dom Pedro I, localizada 

na Avenida Tiradentes, do 25º Grito dos 
Excluídos, que este ano teve o tema “Vida 
em primeiro lugar! Este sistema não vale: 
Lutamos por justiça, direitos e liberdade”. O 
protesto teve a presença de trabalhadores 
de diversos segmentos, representantes do 
movimento popular, Pastorais da Igreja 
Católica, comunidade indígena, estudantes 
e a população em geral, que assistiram a uma 
celebração litúrgica e a uma Aula Pública, 
que abordou as políticas de retrocesso que 
estão em curso no Brasil, afetando direitos 
trabalhistas, sociais e ambientais.

Os manifestantes apontaram questões 
“valem para o sistema” e, também, o 

que é preciso para que a “vida vale”, 
levantando demandas como o combate à 
corrupção, defesa da soberania, do meio 
ambiente, bem como políticas públicas 
para combater as desigualdades sociais no 
Brasil.

“Mesmo com a mudança no formato 
do Grito, os objetivos foram alcançados, 
já que os participantes se envolveram 
nos debates e nas atividades realizadas, 
reafirmando a luta em defesa do meio 
ambiente, das políticas socias e do nosso 
País", avalia Irineu Barrinuevo, diretor do 
Sindicato de Londrina.

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br
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O relatório para a PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) 06/2019, apresentado pelo 
senador Tasso Jereissati no dia 4 de setembro 
na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) 
foi aprovado por 18 votos favoráveis e sete 
contrários. Para agilizar a tramitação da matéria, 
Jereissati não alterou o texto que foi aprovado 
na Câmara dos Deputados e colocou alguns 
pontos em uma “PEC paralela”, que dizem 
respeito à pensão por morte, aposentadoria 
por incapacidade permanente, tempo de 

contribuição dos homens e outros itens.
Se o plenário do Senado acatar esse relatório, 
a reforma da Previdência vai acabar com a 
aposentadoria por tempo de contribuição; exigir 
a idade mínima de 65 anos para os homens e 62 
para as mulheres se aposentarem; mudança 
na fórmula de cálculo da aposentadoria, o 
que rebaixará o valor médio dos benefícios; 
estabelecer prazo curto das regras de transição, 
entre outras medidas que dificultarão o acesso 
da Classe Trabalhadora à aposentadoria.

Senado aprova texto básico da PEC 6/2019

Dirigentes do Sindicato participaram do 
Grito d@s Excluíd@s em Londrina 

Dirigentes do Sindicato participaram do 
Grito d@s Excluíd@s em Londrina




