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Comando Nacional consegue suspender aplicação 
da MP 905 sobre os direitos da categoria

Centrais pedem devolução 
da MP 905 ao governo

Bancári@s 
não trabalham 
aos sábados

Sindicalize-se. #fecha com a gente!

Após cerca de 10 horas de negociação com a Fenaban 
(Federação Nacional dos Bancos), em reunião realizada no 
dia 26 de novembro, em São Paulo, o Comando Nacional 

dos Bancários conseguiu neutralizar os efeitos da MP (Medida 
Provisória) 905 sobre os direitos da categoria. Foi decidido 
assinar um Aditivo à CCV (Convenção Coletiva de Trabalho) 
garantindo a jornada de seis horas e a participação dos Sindicatos 
nas negociações da PLR (Participação nos Lucros e Resultados), 
pontos estes que sofrem alterações pela MP editada pelo governo 
Jair Bolsonaro.

Em relação ao trabalho aos sábados, 
o Comando definiu com a Fenaban que 
isso será permitido somente se houver 
negociação prévia com o movimento 
sindical, como já ocorre atualmente.

“Os bancos insistiram em implantar 
os efeitos dessa MP nos direitos da 
categoria, mas o Comando Nacional 
mostrou firmeza na reunião, argumentando que a CCT não pode 
ser alterada, pois tem vigência até o dia 30 de agosto de 2020”, 
explica o presidente do Sindicato, Felipe Pacheco, lembrando que 
o lema do movimento sindical é “nenhum direito a menos”.

Os termos do Aditivo assegurando a não implementação da MP 
serão definidos na próxima reunião entre o Comando e a Fenaban, 
em data a ser agendada.

A CUT e demais Centrais Sindicais entregaram documento no dia 26 
de novembro, em Brasília, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), solicitando a devolução da MP (Medida Provisória) 905, 
do “Programa Verde Amarelo”, ao governo de Jair Bolsonaro. Para os 
sindicalistas, essa MP tem “aberrações”, como a retirada dos Sindicatos 
nas negociações da PLR (Participação nos Lucros e Resultados), a 
desregulamentação da jornada de trabalho de categorias importantes, 
entre elas a dos bancários, e a cobrança de taxa dos trabalhadores 
desempregados.

Alcolumbre não se posicionou a respeito do pedido das Centrais, mas 
afirmou que foi criado um grupo técnico no Senado exclusivamente para 
estudar a Medida Provisória 905.

Baixe o APP do 
Sindicato em seu 
smartphone:
bancarios de londrina
Leia mais na pág.2
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Mais de 78% dos 
funcionários do 
BB no Paraná 

votaram SIM para a 
proposta da Cassi

Fenae cobra da Funcef estudo sobre 
impactos da reforma da Previdência

SIM: 

Para facilitar ainda mais a comunicação 
entre o Sindicato e a categoria bancária, 
foi desenvolvido um APP que permite 
acesso rápido ao conteúdo que está 
disponibilizado na página da entidade no 
Portal Vida Bancária. É só baixar o APP  
"Bancarios de Londrina" no seu celular 
para ter acesso às principais notícias 
relacionadas aos direitos, mudanças na 
legislação trabalhista, acessar a Convenção 
Coletiva, convênios e até mesmo fazer sua 
filiação ao Sindicato.

“É uma importante ferramenta que 
vem estreitar os contatos com a categoria, 
aproveitando as tecnologias existentes, 
que permitem aos bancários e bancárias 
ficarem por dentro de questões de seu 
interesse com apenas alguns cliques na tela 
do celular”, afirma Ana Claudia Ribeiro, 
secretária de Imprensa do Sindicato. 

APP facilita 
comunicação  
com a categoria

A Fenae (Federação Nacional das 
Associações de Pessoal da Caixa Econômica 
Federal) enviou no dia 20 de novembro 
um novo ofício à Funcef solicitando a 
elaboração de estudo dos impactos da 
reforma da Previdência nos planos de 
benefícios dos participantes do fundo de 
pensão. Na primeira solicitação feita em 
fevereiro deste ano, a Fundação limitou-se 

maioria dos associados 
aprova proposta para a Cassi

a dizer que aguardava a aprovação final da 
PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 
6/2019 para se manifestar, porém, passado 
quase um mês da aprovação da reforma, 
a fundação ainda não apresentou um 
posicionamento sobre o tema. 

“Cabe lembrar que o texto da PEC foi 
apresentado em 20 de fevereiro desse 
ano, havendo tempo de sobra para que a 

direção da Funcef tomasse conhecimento 
do seu teor e das reais consequências nas 
regras de concessão dos benefícios. Não 
se pode admitir que não tenha sido feito 
um estudo a respeito dos impactos dessa 
reforma e divulgado os resultados para os 
participantes, principais interessados em 
saber o que será do futuro”, critica Felipe 
Pacheco, presidente do Sindicato.

Com 81.982 
(65,97%) votos 
favoráveis, foi 

aprovada a reforma 
estatutária na Cassi, 
afastando o risco de a 
Caixa de Assistência 
dos funcionários do 
Banco do Brasil ter sua 
carteira liquidada, o que 
facilitaria a privatização 
do banco

Com 67,42% 
dos votos válidos, 
a proposta para 
recuperação da Cassi (Caixa de 
Assistência dos Funcionários do 
Banco do Brasil) foi aprovada 
na Consulta ao Corpo Social, 
realizada entre os dias 18 e 
28 de novembro. Dos 167.557 
associados aptos a votar, 
124.267 (74,16%) participaram 
da votação, sendo que 81.982 
foram favoráveis à proposta construída 
pelas entidades de representação, 39.608 se 
posicionaram contrários. A apuração registrou 
ainda 1.161 votos brancos e 1.516 nulos.

Com este resultado, a contribuição dos 
associados continuará sendo cobrada pelo 
percentual de salário e no mês de dezembro 
o Banco do Brasil fará o aporte de R$ 1,1 
bilhão, devendo fazer o repasse para a Cassi 
da contribuição retroativa a janeiro de 2019.

Para Laurito Lira Filho, diretor do Sindicato, 
a aprovação da proposta mostra que os 

funcionários e funcionárias 
entenderam a gravidade da 
situação em que se encontra 
a Caixa de Assistência e 
seguiram as orientações das 
entidades. “Foram tentadas 
todas as alternativas possíveis 
para reequilibrar as finanças da 
Cassi até se chegar ao consenso 
dessas mudanças para garantir 

a sustentabilidade e a manutenção dos 
serviços de saúde às milhares de vidas que 
são atendidas”, avalia Laurito.

Laurito comemora o posicionamento 
dos funcionários e funcionárias do BB no 
Paraná, Estado que apresentou um dos 
maiores índices de aprovação do País. Dos 
cerca de 10 mil associados que participaram 
na Consulta, 7.875 votaram favoravelmente. 
“Foram mais de 78% dos votos para aprovar 
a proposta, demonstrando sensibilidade e 
comprometimento com a Cassi”, finaliza.



DEZEMBRO 2019 -3

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

Saiba MaisSaiba Mais

Entidades vão cobrar políticas 
de inclusão no sistema financeiro

Assembleia dia 12 vota 
reforma estatutária 
do Sindicato

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

Saiba MaisSaiba Mais

Laurito Lira Filho (à dir), diretor do 
Sindicato, participou do V Fórum pela 

Visibilidade Negra

Bancos já exterminam 6.379 postos 
de trabalho na categoria este ano

A única faixa etária na qual houve mais 
contratações do que demissões é justamente 
a que seria afetada pela MP 905/2019 e teria 
seu salário reduzido; graças à negociação dos 
sindicatos estes trabalhadores terão a garantia 
de manter o piso da categoria bancária

Com a atenção voltada sempre para 
ampliar os lucros, por meio da exploração 
e dos cortes de despesas operacionais, os 
bancos que operam no Brasil alimentam de 
forma significativa os índices do desemprego. 
De acordo com pesquisa feita pelo Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos), com base 
nos dados do Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados), entre janeiro 
e outubro de 2019 foram fechados 6.379 
postos de trabalho na categoria bancária. 

Computando os cortes feitos desde 2013, o 
saldo sobe para 66.985 mil vagas a menos no 
setor financeiro do País.

O resultado de 2019 é decorrente, 
principalmente, dos programas de 
desligamentos voluntários abertos pelo Banco 
do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco 
e Itaú. Foram registradas 29.610 admissões e 
35.989 desligamentos no período. Os maiores 
saldos negativos foram registrados nos 
Estados do Rio de Janeiro (-1.699 postos), Rio 
Grande do Sul (1.072 postos fechados) e no 
Distrito Federal (-804 postos).

V FÓRUM PELA VISIBILIDADE NEGRA

EXTERMÍNIO DE EMPREGOS ATENÇÃO!

A Diretoria do Sindicato vai realizar 
Assembleia Geral no dia 12 de dezembro, a 
partir das 18h30, na Sede Administrativa, 
localizada na Avenida Rio de Janeiro, 854, 
em Londrina, para discutir com bancários e 
bancárias a reforma do Estatuto. De acordo 
com a secretária-geral do Sindicato, Danielle 
Ruza, as mudanças têm o objetivo de ampliar 
as categorias do ramo financeiro a serem 
representadas, bem como fazer alterações de 
ordem estrutural, organizativa e eleitorais.

 “As alterações estatutárias foram 
amplamente debatidas na Diretoria e agora 
precisamos discutir a proposta definida 
com a categoria, respeitando a política de 
transparência e de democratização nas 
decisões do Sindicato”, explica.

A Secretaria de Combate ao Racismo 
da Contraf-CUT (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do 

Ramo Financeiro) promoveu nos dias 28 e 
29 de novembro, em Belo Horizonte, o V 
Fórum pela Visibilidade Negra no Sistema 
Financeiro, evento que teve a participação 
de dirigentes sindicais de todo o País. O 
Sindicato esteve representado neste Fórum 
pelo presidente Felipe Pacheco e os diretores 
Laurito Lira Filho e Eunice Miyamoto.

Os debates abordaram diversas temáticas 
raciais, analisando suas várias dimensões, 
com foco na formação das lideranças sindicais 
para avançar na luta contra a discriminação 
do negro nos bancos. Neste sentido, Laurito 
afirma que foram definidas ações com o 
objetivo não só de combater o racismo no 
setor financeiro, mas também cobrar políticas 
de inclusão, levando em conta que mais de 
55% da população brasileira é formada por 
afrodescendentes. “Os bancos, assim como 
a sociedade, precisam abrir as portas para 
os negros. Para romper com as barreiras 
existentes na contratação é preciso criar cotas 
e forçar as instituições financeiras a mudar 
suas políticas de RH, reconhecendo na prática, 
e não apenas nas publicidades, a realidade 
étnica do nosso País”, defende.

Ao final do V Fórum foi aprovada uma Carta 
Compromisso, documento com diretrizes para 
o movimento sindical bancário encaminhar 
ações de combate ao racismo, e, também, 
Moção de Repúdio contra as declarações do 
recém empossado presidente da Fundação 
Palmares, Sérgio Camargo. Ele classificou 

Laurito Lira Filho (à dir), diretor do 
Sindicato, participou do V Fórum pela 

Visibilidade Negra

a instituição “como um biombo para servir 
a interesses contrários aos objetivos para os 
quais ela foi criada”. 
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Dia do Laço Branco chama 
homens para a campanha

EXPEDIENTE VIDA BANCÁRIA 

NÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER VIDASaúde
Dezembro Laranja

CONVÊNIO

O Sindicato firmou convênio com a codeBuddy, escola de 
tecnologia de Londrina, que atende crianças e adolescentes de 7 a 
16 anos com o ensino da programação, criação e desenvolvimento 
de jogos, aplicativos, websites, robótica e programação de drones. 
Pelo convênio, dependentes de bancários e bancárias filiados ao 
Sindicato têm direito à isenção da matrícula e a 30% de desconto nas mensalidades.

Para mais informações ligue para 3354-4257, 43 99125-0254 ou acesse o endereço Facebook: 
https://www.facebook.com/buddyslondrina/

Neste Verão, 
proteja-se contra 
o câncer de pele!

Este mês ressalta o 
debate sobre a prevenção 

ao câncer de pele

Neste mês, a SBD (Sociedade Brasileira 
de Dermatologia), em conjunto com diversas 
outras entidades, organizações e empresas, 
promove a campanha Dezembro Laranja, 
destacando a prevenção do câncer de pele. O 
objetivo é alertar e conscientizar a população 
sobre os riscos que a radiação solar apresenta 
se não forem tomados cuidados básicos para 
a proteção do corpo.

De acordo com pesquisa feita em 2015 
pela SBD junto com o DataFolha, 106 milhões 
de brasileiros se 
expõem ao sol de 
forma intencional 
nas atividades 
de lazer, estando 
assim sujeitos a 
contrair o câncer 
de pele. Outro 
dado alarmante revelado pela pesquisa é a 
falta de uso de protetor solar no dia a dia por 
63% dos brasileiros e brasileiras.

E mesmo com a chegada do Verão e com o 
aumento da frequência de idas à praia, rios, 
piscinas, lagos etc., muitas pessoas não usam 
qualquer tipo de proteção contra os raios 
solares.

Proteja seu corpo!
Segundo levantamento feito pelo Inca 

(Instituto Nacional de Câncer), em 2016, 
foram registrados cerca de 176 mil novos 
casos de câncer de pele não melanoma no 
Brasil, que é um dos principais tipos dessa 
doença, junto com o câncer de próstata e o 
de mama.

Ao se expor ao Sol, use roupas adequadas, 
chapéu, boné e passe protetor solar no rosto, 
braços, mãos e pernas. Previna-se! 

No dia 5 de dezembro o Sindicato 
realizará atividades para destacar 
o Dia do Laço Branco – Homens 

pelo fim da violência contra as mulheres, 
que integra a programação dos 21 dias 
de Ativismo no Brasil. Segundo Eunice 
Miyamoto, diretora do Sindicato e secretária 
da Mulher Trabalhadora da CUT Paraná, a 
mobilização dos bancários está sendo feita 
com a distribuição de laços brancos e roxos, 
simbolizando a adesão dos homens na luta 
contra a violência de gênero.

“Esta campanha busca a sensibilização de 
toda a sociedade para os graves problemas 
que afetam as mulheres, que vão do 
assédio moral no trabalho, abusos sexuais 
e até mesmo o feminicídio, crime com altos 
índices de incidência em nosso País”, salienta 
Eunice.

O Dia do Laço Branco lembra o massacre 
de 14 estudantes do Curso de Engenharia 
da Escola Politécnica de Montreal, no 
Canadá,  em 6 de dezembro de 1989, feito 
por um sujeito que se sentia incomodado 

com mulheres ocupando lugares dos homens 
na sociedade. “É para que crimes como esse 
e diversos outros não voltem a ocorrer que 
todos devem se engajar nesta campanha de 
ativismo pelo fim da violência contra a mulher 
e pelo reconhecimento de seu papel na 
sociedade”, ressalta a diretora do Sindicato. 

Contribuia com a campanha Natal Sem Fome!
Você tem até o dia 20 de 

dezembro para contribuir com a 
Campanha Natal Sem Fome 2019, 
realizada pelo Sindicato para  
arrecadar alimentos não perecíveis 
a serem destinados a famílias 
carentes de Londrina.

Aproveite o desconto para seu 
filho na escola codeBuddy

Para participar basta deixar as 
doações de produtos na sua agência.

Os alimentos serão entregues a 
famílias carentes do Jardim Novo 
Bandeirantes e do Conjunto União da 
Vitória, em Londrina. Contamos com 
sua contribuição!


