
Nº 1.539

Que em 2020 
nossos sonhos 
se transformem 
em realidade

ANO 35

17 de Dezembro 
de 2019

BOAS FESTAS, BANCÁRI@!

Mês destaca 
Campanha de 
prevenção do 
câncer de pele

 Dezembro Laranja

É com a esperança de dias melhores que nos 
despedimos de 2019, preparando o fôlego para a 
chegada do Ano Novo. Diante de inúmeros ataques 

sofridos de governantes sem compromisso algum com a 
Classe Trabalhadora, com as camadas mais necessitadas 
da população e, sobretudo, com a soberania do nosso 
País, acreditamos que cumprimos nosso papel em cada 
dia desse ano que se vai, defendendo incondicionalmente 
os direitos dos bancários e das bancárias.

Sabemos que os desafios para 2020 serão maiores 
ainda, mas de cabeça erguida e com perseverança 
estaremos prontos para as novas lutas que virão. 
Para isso, contamos com o apoio da categoria no 
combate aos abusos dos bancos, para impedir a 
retirada de conquistas históricas, em especial a jornada 
de trabalho de seis horas diárias, somando forças para 
alcançar nossos objetivos.

Por um Brasil melhor, respeito às nossas riquezas e 
ao nosso povo desejamos um Feliz Natal e próspero Ano 
Novo a você, bancári@ e seus familiares!

São os votos das Diretorias e funcionários dos 
Sindicatos do Vida Bancária
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Diretoria tenta impor voto 
de minerva na Funcef

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

Saiba MaisSaiba Mais

Edifício Londrina tem 
eleição complementar 
para a Cipa

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

Saiba MaisSaiba Mais

Funcionários e funcionárias do Banco do Brasil 
lotados nas dependências situadas no Edifício 
Londrina participarão no dia 20 de dezembro de 
eleições complementares para a CIPA (Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes). Este 
processo ocorrerá para preencher duas vagas 
de cipeiros que ficaram vagas em decorrência 
do PAQ (Programa de Ajuste de Quadros”, 
realizado este ano pelo banco.

“Esta eleição é importante, porque os 
integrantes da CIPA atuam na fiscalização 
das normas legais, na promoção da saúde e 
segurança no local de trabalho, quesitos esses 
necessários para conter o aumento de casos de 
adoecimentos que tem sido verificado no BB nos 
últimos tempos”, salienta.

Privatização
Depois de fazer intensa campanha pela 

privatização do Banco do Brasil, o presidente 
Rubem Novaes, declarou durante Audiência 
Pública, realizada na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público da Câmara dos 
Deputados, que este assunto está encerrado. 
Segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro já 
se manifestou contrário à desestatização da 
instituição financeira. “Em relação a questão 
da privatização, o que há, na verdade, é que 
é uma decisão política. Todos sabem do meu 
posicionamento. Do posicionamento do ministro 
Paulo Guedes. Mas o fato é que o presidente 
[Bolsonaro] já disse que não vai privatizar e que o 
assunto está encerrado”, disse Novaes.

Mas este não é o entendimento do ministro 
da Economia, que ainda mantém o discurso 
favorável à venda do Banco do Brasil, tendo, 
inclusive, afirmado em evento com empresários, 
que esse processo estará encerrado até o final de 
2020. 

CUT reúne jovens 
dirigentes em SC

Levi Ribeiro (no centro), 
representou a FETEC-CUT/PR 
no Encontro da Região Sul da 

CUT , em Florianópolis

A Secretaria de Juventude da CUT 
Nacional promoveu entre os dias 8 e 11/12, 
em Florianópolis, o 2º Encontro da Região Sul 
do projeto “Educação Sindical e Organização 
de Jovens Trabalhadoras e Trabalhadores”. 
O evento teve a participação de 16 pessoas e 
serviu para aproximar o sindicalismo CUTista 
da juventude trabalhadora, bem como 
estimular a participação deste segmento da 
sociedade nas estruturas sindicais.

Seguindo orientação do governo, a 
diretoria da Caixa Econômica Federal 
está tentando, no apagar das luzes 

de 2019, alterar o Estatuto da Funcef  para 
possibilitar a utilização do “Voto de Minerva” 
na tomada de decisões no Conselho de 
Administração do fundo de previdência 
complementar dos empregados. Esse 
golpe está sendo planejado em segredo, 
mas chegou ao conhecimento da Fenae 
(Federação Nacional das Associações de 
Pessoal da Caixa), que denuncia os riscos do 
mesmo para os direitos dos participantes da 
Funcef.

De acordo com as Leis Complementares 
108 e 109/2001, o “Voto de Minerva” 
não pode ser utilizado nas seguintes 
situações: mudança de estatuto; mudança 

de regulamento; retirada de patrocínio; e 
investimentos acima de 2%. O presidente 
do Sindicato de Londrina, Felipe Pacheco, 
afirma que a intenção do governo com essa 
mudança é impor as normas estabelecidas 
na CGPAR 25 na Funcef, colocando em 
risco os benefícios e outros direitos dos 
participantes. “Esse golpe já foi tentado, 
sem sucesso, pela direção da Caixa em 2018, 
mas agora eles querem restabelecer o fim 
da paridade nas decisões do CA de forma 
arbitrária. Para impedir que isso aconteça, 
precisamos construir uma ampla mobilização 
dos empregados participantes e pensionistas 
da Funcef”, avalia. 
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Comando assina Aditivo que 
garante direitos da categoria

Fenaban faz retaliação contra Sindicatos que 
ingressaram com ações sobre a 7ª e 8ª horas

MP 905

COE conquista 
avanços no 
GT de Saúde

Representantes dos trabalhadores 
no GT (Grupo de Trabalho) de Saúde do 
Itaú conquistaram avanços na reunião 
realizada no dia 11 de dezembro, em São 
Paulo. O banco apresentou uma proposta 
que prevê o parcelamento, de três a 12 
meses, do adiantamento de salário aos 
trabalhadores afastados. Caso o valor 
não seja quitado na folha, tem a opção de 
descontar até 50% no pagamento da PLR.

Outra importante conquista da 
COE (Comissão de Organização dos 
Empregados) junto ao GT de Saúde do 
Itaú foi a redução do tempo de envio 
dos atestados. Conforme informaram os 
representantes do banco, os documentos 
dos afastados deverão ser encaminhados 
diretamente pelo IU Conecta, um 
aplicativo interno do Itaú. “Estas são 
importantes conquistas para os bancários 
e bancárias adoecidos, que passam por 
dificuldades financeiras e muitas vezes 
são obrigados a esperar muito tempo 
para ter retorno do RH. Esperamos que 
novos avanços venham para aliviar o 
sofrimento destes trabalhadores”, cobra 
Carlos Roberto de Freitas, presidente do 
Sindicato de Arapoti.

Aberto prazo de
inscrições para 
Bolsas de Estudos

Ivaí Lopes Barroso, presidente do 
Sindicato de Cornélio Procópio, abordou 
os efeitos da MP 905 em reunião no Itaú

Ivaí Lopes Barroso, presidente do 
Sindicato de Cornélio Procópio, abordou 
os efeitos da MP 905 em reunião no Itaú

O Programa Bolsa Auxílio-educação, 
conquista dos funcionários e funcionárias 
do Itaú Unibanco, estará recebendo até 
o dia 21 de janeiro as inscrições para a 
primeira ou segunda graduação e pós-
graduação. Este ano, o banco estendeu as 
bolsas também para cursos EaD (ensino à 
distância), desde que reconhecidos pelo 
MEC. As inscrições devem ser feitas por 
meio do Portal Itaú Unibanco > feito para 
mim > painel do colaborador > benefícios 
> bolsa auxílio educação > inscrever para o 
ranking.

O Comando Nacional dos Bancários 
e a Fenaban (Federação Nacional 
dos Bancos), assinaram no dia 10 

de dezembro, em São Paulo, um Acordo 
Aditivo estabelecendo que nenhuma alteração 
legislativa modificará os termos estabelecidos 
na CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) 
2018/2020, bem como neste instrumento, 
para evitar surpresas negativas no futuro nos 
direitos da categoria. Isto quer dizer que os 
bancos não usarão a MP (Medida Provisória) 
905/19 para ampliar a jornada de trabalho de 
seis horas diárias e nem mesmo para abrir 
as agências aos sábados, preservando estas 
duas conquistas históricas da organização dos 
bancários.

Este Aditivo também mantém a participação 
dos Sindicatos nas negociações da PLR 
(Participação nos Lucros e/ou Resultados) e 
a garantia da estabilidade pré-aposentadoria 
para quem já havia adquirido esse direito 
antes da aprovação da reforma da Previdência, 

que aumentou o tempo para requerer este 
benefício.

Ivaí Lopes Barroso, presidente do Sindicato 
de Cornélio Procópio, avalia como positivo o 
Aditivo celebrado com a Fenaban, mas orienta 
a categoria a ficar de olhos bem abertos para 
os efeitos da MP 905. “Conseguimos manter 
importantes direitos, mas as alterações na 
legislação trabalhista não pararam por aí e têm 
outros pontos que podem prejudicar bancários 
e bancárias”, alerta.

Entre outras mudanças, essa MP institui 
contribuição previdenciária sobre o Seguro 
Desemprego; facilita demissões com a redução 
de custos para as empresas; e altera as regras 
para concessão do Auxílio-acidente.  “Estamos 
seguindo as orientações do Comando Nacional 
para mobilizar a categoria e no sentido de 
pressionar o Congresso Nacional a rejeitar a 
MP 905, que não passa de mais uma reforma 
trabalhista feita de forma inconstitucional pelo 
governo Jair Bolsonaro”, ressalta.

Colocando em prática ameaças que vêm 
sendo feitas desde o ano passado, a Fenaban não 
aceita assinar o Acordo Aditivo que suspende 
os efeitos da MP 905 nos direitos da categoria 
com os 32 Sindicatos que ingressaram com 
ações coletivas sobre a 7ª e 8ª horas. Os bancos 
condicionam a extensão desse instrumento à 
retirada dos processos ajuizados entre 1º de 
setembro e 30 de novembro de 2018. 

A Fenaban concordou em dar prazo até 
o dia 29 de fevereiro de 2020 para que as 
entidades decidam se irão fazer. Segundo o 
presidente do Sindicato de Londrina, Felipe 
Pacheco, será feito um amplo debate com a 

categoria para definir qual é a melhor opção, 
retirar os processos na Justiça ou se submeter 
aos efeitos da MP 905.  “Esta é uma questão 
delicada, gerada pela inclusão, pelos bancos, 
da cláusula 11ª na CCT 2018/2020, alterando 
as regras da Gratificação de Função. Para 
impedir prejuízos à categoria, ingressamos 
com as ações coletivas, que agora estão sendo 
usadas pelos bancos como moeda de troca”, 
critica Felipe. Se não aceitarem desistir das 
ações, as entidades também não poderão 
participar das mesas de negociações gerais e 
as específicas no âmbito das COEs (Comissões 
de Organização dos Empregados).
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Súmula do TST impede demissão 
em casos de doenças graves

Expediente -  Distribuição gratuita. Permitida a reprodução; favor citar a fonte. Contato: Av. Rio de Janeiro, 854 - Londrina - PR. CEP: 86010-150. Fone: (43) 3372-8787. Diretores 
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Duarte Jr. (2.495/PR).  Revisão: Ana Claudia Ribeiro, Josué Rodrigues e Levi Ribeiro. Impressão: Folha de Londrina. Tiragem:  3.800 exemplares.

ESPAÇO PARA A SAÚDE

Doações serão recolhidas 
nas agências até o dia 20/12

Assembleia dia 
18/12 delibera 
sobre alienação da 
Sede Campestre 

APUCARANA

NATAL SEM FOME

Por Roberta Baracat 
De Grande

Em 2012, o Tribunal 
Superior do Trabalho 
editou a Súmula nº 
443, pela qual considera 
d i s c r i m i n a t ó r i a 
a dispensa de 
empregados portadores 
de doenças graves que 
provoquem preconceito 
ou estigma.

Diz a Súmula:
DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. 

PRESUNÇÃO. EMPREGADO PORTADOR 
DE DOENÇA GRAVE. ESTIGMA OU 
PRECONCEITO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO 
- Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 
27.09.2012

Presume-se discriminatória a despedida 
de empregado portador do vírus HIV ou de 
outra doença grave que suscite estigma ou 
preconceito. Inválido o ato, o empregado tem 
direito à reintegração no emprego.

No recentíssimo julgamento do E-ED-
RR-68-29.2014.5.09.0245, ocorrido em abril de 
2019, prevaleceu o voto do ministro Cláudio 
Brandão, o qual entendeu que a presença de 
câncer de próstata gera a presunção de que a 
pessoa pode ser diferenciada no meio social, 
causa estigma e gera até mesmo sensibilidade 
social. 

Outras doenças, além da síndrome da 

Dirigentes do Sindicato de Londrina estarão 
recolhendo esta semana, até o dia 20/12, as 
doações da categoria para a Campanha Natal Sem 
Fome 2019. Os alimentos serão distribuídos a 
famílias carentes do Jardim Novo Bandeirantes e 
do Conjunto União da Vitória. Contribua com esta 
corrente de solidariedade!

deficiência imunológica 
adquirida (citada 
na Súmula) e do 
câncer (analisado no 
julgamento do TST), 
estão abrangidas no 
conceito de doenças 
graves, pois, não há um 
rol legal taxativo, apenas 
rol exemplificativo na Lei 
8.213/91, artigo 151. 

Como exemplo 
de doenças graves, o artigo da lei enumera 
as seguintes: tuberculose ativa, hanseníase, 
alienação mental, esclerose múltipla, 
hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, 
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia 
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 
anquilosante, nefropatia grave, estado avançado 
da doença de Paget (osteíte deformante), 
síndrome da deficiência imunológica adquirida 
(Aids) ou contaminação por radiação.

Assim, os bancários portadores de doenças 
graves precisam apresentar relatórios médicos 
aos bancos para evitar que qualquer alteração 
na sua produtividade ou o aumento de faltas 
justificadas, sejam motivos para uma demissão 
sem justa causa.

Caso haja o descumprimento do 
entendimento sumulado, procurem o Sindicato 
para que as providências cabíveis sejam tomadas. 

Roberta Baracat De Grande é assessora 
jurídica do Sindicato de Londrina.

A Diretoria do Sindicato de Apucarana 
está convocando bancários e bancárias 
associados para participar da Assembleia 
Geral, a ser realizada no dia 18 de dezembro, 
às 19h00, na Sede Administrativa, para 
discutir e deliberar a respeito do projeto 
de venda e/ou transformação da Sede 
Campestre em condomínio residencial. 
Esta medida, segundo o presidente do 
Sindicato de Apucarana, Damião Rodrigues, 
é necessária para adequar as finanças da 
entidade à conjuntura atual, levando em 
conta a drástica redução do número de 
filiados nos últimos anos e a consequente 
queda na arrecadação de mensalidades.

“Os custos para manutenção da Sede 
Campestre são altos, compreendendo salário 
e encargos sociais do caseiro, energia elétrica, 
água, telefone, entre outras despesas, o que 
acaba impactando nas contas do Sindicato, 
não compensando a relação custo/benefício, 
já que é baixo o índice de uso do local pelos 
associados”, argumenta.

De acordo com Damião, o Sindicato 
recebeu propostas de construtoras 
interessadas em lançar um condomínio 
residencial no terreno, aproveitando a 
estrutura existente, efetuando o pagamento 
do terreno com o repasse de unidades 
para a entidade. “Pode ser uma nova fonte 
de renda para o Sindicato, auxiliando na 
manutenção das ações desenvolvidas no dia 
a dia para defender os direitos dos bancários 
e bancárias de nossa base territorial e do 
conjunto da categoria”, avalia.

Dia 24/01 vai ter Chá da Tarde 
para aposentados de Londrina

O tradicional Chá da Tarde em 
comemoração ao Dia Nacional 
dos Aposentados – 24 de Janeiro, 
já está sendo organizado pela 
Diretoria do Sindicato de 
Londrina. Interessados em 
participar devem entrar em 
contato com a Secretaria pelo 

telefone (43) 3372-8787 até o dia 
22/01 para confirmar sua presença 
e do acompanhante.

A receita da festa é a mesma: 
chá, café, suco, bolos, bolachas, 
salgadinhos, chopp e o animado 
Bingo, com distribuição de brindes. 
Contamos com a sua participação!  


