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Assembleia no dia 27/02, às 19h00, na Sede 
Administrativa do Sindicato, vai deliberar sobre 

essa questão. Sua presença será fundamental.
Seus direitos estão em risco! Participe.

Leia mais informações sobre as ações nas páginas 2 e 3 >>>>
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Sindicato defende direitos dos bancários
AÇÕES DA 7ª E 8ª HORAS

Principais pontos 
da MP 905, a nova 
reforma trabalhista
1) Livra as empresas da contribuição previdenciária, mas 
onera o trabalhador desempregado na hora de receber o 
Seguro-desemprego.

2) Facilita a demissão de trabalhadores e pode estimular 
a informalidade (sem Carteira de Trabalho assinada). 
Enfraquece mecanismos de registro, fiscalização, punição e 
determina a redução de custos com demissão.

3) Aumenta a jornada de trabalho para todos os bancários, 
exceto para os que trabalham na função de caixa. Também 
libera a abertura das agências e o trabalho aos sábados.

4) Amplia a desregulamentação da jornada de trabalho 
instituída na reforma trabalhista de 2017, com a liberação do 
trabalho aos domingos e feriados, sem pagamento em dobro, 
pago apenas se o trabalhador não folgar ao longo da semana.

5) Promove a negociação individual e a fragmentação das 
normas por meio de Acordos Coletivos de Trabalho.

6) Estimula a exclusão do Sindicato das negociações de PLR, 
retirando a obrigatoriedade da presença de representante 
sindical quando o processo negocial é realizado por comissão 
p a r i t á r i a 
e com a 
inclusão, na 
legislação que 
diz respeito 
à PLR, de 
regras para 
pagamento de 
prêmio, que 
pode ser ato 
unilateral do 
empregador.

7) Dificulta a fiscalização das condições de trabalho, 
inclusive em situações de risco. Retira do Sindicato o poder 
de interditar local de trabalho com risco iminente.

8) Institui o Conselho do Programa de Habilitação e 
Reabilitação Física e Profissional, Prevenção e Redução de 
Acidentes do Trabalho, sem participação das representações 
dos trabalhadores e nem mesmo do Ministério da Saúde.

9) Cria um Fundo que será gerido por esse Conselho, 
tendo como fontes de receitas as condenações de ações 
civis públicas trabalhistas e os valores arrecadados nas 
condenações por dano moral.

10) Altera a regra para concessão do Auxílio-acidente e 
rebaixa o valor que o trabalhador irá receber para 50% do 
salário-benefício.

11) Institui multas por infrações que atinjam os trabalhadores 
de forma coletiva, aplicadas conforme o porte da empresa. A 
gravidade da infração não foi definida, o que pode levar ao 
relaxamento das punições às empresas.

12) Revoga 86 itens da CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho), entre os quais, direitos e medidas de proteção ao 
trabalhador em relação à saúde e à segurança.

Por que entrar com ações coletivas?
Dentre as prerrogativas que cabem ao Sindicato 

está a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras por ele 
representados, seja perante a empresa ou por meio judicial, 
se for o caso. E o ingresso de ações coletivas quando houver 
a necessidade de buscar direitos negados a estes pela via 
judicial é um dos meios mais eficazes e legítimos para atingir 
seus objetivos.

E foi neste sentido que o Sindicato ingressou na Justiça 
do Trabalho com ações coletivas para requerer direitos aos 
bancários e bancárias referentes à 7ª e 8ª horas, atuando 
na condição de substituto processual da categoria. Este 

encaminhamento está previsto no inciso III do artigo 8º 
da Constituição Federal, o que estabelece que “ao Sindicato 
cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 
administrativas”.

Segundo a secretária de Assuntos Jurídicos do Sindicato, 
Débora Melo, a entidade ingressou com 134 ações 
relacionadas à 7ª e 8ª horas, sendo que muitas já tiveram 
sentença favorável em primeira instância da Justiça do 
Trabalho e estão tramitando na segunda instância.

“Entendemos que o bancário não tem como propor uma 

Quando encerramos a negociação 
de 2018, já sob a égide da Reforma 
Trabalhista, uma das negociações mais 
difíceis das últimas décadas, entramos 
em um impasse sobre a cláusula 11. Ou 
negociávamos, ou poderíamos colocar 
a perder toda uma CCT de 25 anos de 
conquistas. Debatemos exaustivamente 
com a categoria todo o processo negocial, 
até o seu fechamento. Ao final, acabamos 
por fechar o acordo na sua totalidade.

Neste acordo, justamente na cláusula 
11, os bancos não abriam mão de clausular 
que as futuras ações de 7ª e 8ª horas 
seriam compensadas com os valores 
pagos no período anterior às ações. Ainda 
queriam reduzir a gratificação de função 
de 55% para 33%.

Depois de dois dias de negociação sem 
acordo, finalmente os bancos aceitaram 
manter a gratificação de função em 55% e 
dar um prazo até 30 de novembro de 2018 
para ingresso das ações de 7ª e 8ª horas, 
nos moldes da CCT anterior. Após muito 
debate, o Sindicato de Londrina e região 
ingressou com ações coletivas de 7ª e 8ª 
horas, representando todos os elegíveis 
para tal de todos os bancos.

Desde o momento que protocolamos 
as ações, passamos a receber notícias 
do Comando Nacional de que em todas 
as mesas de negociação sobre qualquer 
assunto havia a contrariedade incisiva 
e cobrança muito forte da Fenaban pela 
retirada destas ações. Segundo eles, o prazo 
estabelecido seria para a possibilidade de 

entrada com ações individuais e não de 
ações coletivas, visto que outras entidades 
estavam na mesa de negociação e, por isso, 
não caberiam ações coletivas.

Esta cobrança veio agora, novamente, 
quando a Fenaban acena com a 
possibilidade de manter a exclusão do 
sindicato no aditivo que neutralizou os 
principais artigos da MP 905 que nos 
afetam diretamente – tais como negociação 
da PLR, trabalho aos sábados e jornada de 
6 horas –  e mantendo a validade de toda a 
nossa CCT até 31 de agosto de 2020, desde 

ação individual, ainda mais com as mudanças na legislação 
feitas pela reforma trabalhista, restringindo este direito 
com a imposição de maiores custos, dificuldade para obter 
a gratuidade da Justiça e, principalmente, a instituição de 
honorários de sucumbência caso não tenha reconhecida 
sua demanda”, argumenta.

Além disso, Débora lembra que na ação coletiva o bancário 
não precisa se expor perante o banco, evitando assim riscos 
de retaliações pessoais e até mesmo sua demissão. "O 
Sindicato assume esse papel, passando a representar todos, 
impessoalizando o processo”, acrescenta.

A Diretoria do Sindicato vai 
realizar Assembleia Geral no 
dia 27 de fevereiro, às 19h00, na 

Sede Administrativa, para discutir com 
a categoria e deliberar a respeito das 
ações requerendo direitos referentes 
à 7ª e 8ª horas. Esta é uma questão 
muito importante, por isso o Sindicato 
ingressou em novembro de 2018 com 
essas ações, levando em conta o prazo 
estabelecido pela cláusula 11ª da CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho) 
2018/2020 para que as entidades 
pudessem acionar a Justiça em defesa 
deste direito dos bancários e bancárias.

Entretanto, nas negociações do 
ano passado, a Fenaban (Federação 
Nacional dos Bancos) se recusou a 
assinar o Aditivo à CCT 2018/2020 com 
os Sindicatos que ingressaram com 
essas ações, concedendo prazo até 29 
de fevereiro para que as mesmas sejam 
retiradas, caso contrário irá submeter 
as bases aos efeitos da MP (Medida 
Provisória) 905, a qual possibilita o 
aumento da jornada de trabalho e a 
abertura dos bancos aos sábados.

“Essa é uma questão muito delicada, 
pois envolve não só os direitos 
referentes à 7ª e 8ª horas, mas também 
a aplicação da MP 905 e as mudanças na 
legislação estabelecidas pela reforma 
trabalhista. Por isso, é importante a 
participação de todos os bancários e 
bancárias da nossa base territorial na 
Assembleia do dia 27 de fevereiro, para 
que junto possamos tomar a decisão 
mais adequada”, aponta o presidente 
do Sindicato, Felipe Pacheco.

que as entidades que entraram com as 
ações as retire.

Em resumo, os Sindicatos que 
defendem os trabalhadores por meio de 
ações coletivas deveriam agora optar 
entre retirar as ações e assinar o aditivo; 
ou correr o risco de se submeter às regras 
da MP 905. Mesmo com essa postura 
patronal, durante todo o processo, o 
Comando Nacional dos Bancários tem 
resistido e tensionado a negociação para 
que o aditivo valha nacionalmente para 
todos os Sindicatos e sem retaliações.

Demanda surgiu nas negociações de 2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO 

ESTATUTÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e 
Empregados em Estabelecimentos Bancários e 
Similares ou Conexos de Londrina e Região, CNPJ: 
78.623.253/0001-09, com sede na Avenida Rio 
de Janeiro, nº 854, Centro, Londrina, CEP: 86010-
150, Estado do Paraná, Sr. Felipe de Albuquerque 
Pacheco, CPF: 329.999.738-91, PIS: 19017221952, 
Residente: Rua Firmino Barbosa, 188, ap. 801, 
Jd. Aurora, Londrina, Paraná, CEP: 86047-480, 
convoca todos os membros da categoria dos 
trabalhadores e empregados em estabelecimentos 
bancários e similares ou conexos, inclusive os 
trabalhadores e empregados em financeiras e 
demais empresas de intermediação financeira, 
operadoras de crédito, meios de pagamentos e 
recebimentos e venda de produtos de capitalização, 
consórcios, seguros e previdência privada e 
também aqueles que realizam serviços delegados 
por instituições financeiras, da base territorial 
composta pelos Municípios de Alvorada do Sul, 
Assaí, Bela Vista do Paraíso, Cambé, Centenário 
do Sul, Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Jaguapitã, 
Jataizinho, Londrina, Lupionópolis, Miraselva, 
Nossa Senhora das Graças, Porecatu, Primeiro 
de Maio, Rancho Alegre, Rolândia, Nova Santa 
Barbara, Santa Cecília do Pavão, São Jerônimo da 
Serra, São Sebastião da Amoreira; Sertanópolis, 
Tamarana e Uraí, todos do Estado do Paraná, para 
Assembleia Geral Extraordinária de ALTERAÇÃO 
ESTATUTÁRIA da Entidade a realizar-se em 19 
de fevereiro de 2020 às 18:30 horas, em primeira 
convocação com quórum legal e ás 19:00 horas 
em segunda convocação com qualquer número 
de presentes acontecerá na sede da Entidade 
localizada na Avenida Rio de Janeiro nº 854, Centro, 
CEP: 86010-150, Londrina, Estado do Paraná para 
tratar das seguintes ordem do dia: 1) alteração da 
denominação do: Sindicato dos Trabalhadores 
e Empregados em Estabelecimentos Bancários e 
Similares ou Conexos de Londrina e Região que 
passará a ser SINDICATO DOS EMPREGADOS E 
TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS DE LONDRINA E REGIÃO; 
2) abrangência da categoria profissional 
representada pela entidade, os trabalhadores 
e empregados em bancos comerciais, bancos 
de desenvolvimento, bancos de investimentos, 
bancos múltiplos e caixas econômicas, bem como 
os contratados por empresas ou estabelecimentos 
do grupo econômico específico, cuja atuação 
profissional contribua de forma direta ou indireta 
para a atividade econômica preponderante 
da empresa principal; 3) Ampliação da base 
territorial para os Municípios de: Cambé, Rolândia; 
Tamarana que anteriormente era distrito do 
Município de Londrina e foi emancipado em 1995; 
4) mudança do período de mandato da entidade
Ampliando de 3 para 4 anos; 5) alteração do 
processo de eleição da comissão eleitoral.

Londrina, 28 de janeiro de 2020.

Felipe de Albuquerque Pacheco 
Presidente

Sindicato dos Bancários 
de Londrina e Região
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Empregados abraçam luta contra a reestruturação

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

Saiba MaisSaiba Mais

Funcionários 
mobilizados na 
defesa dos direitos

Atividade no dia 12/02, em 
Londrina, mobilizou funcionários 

do BB contra a reestruturação 

O Dia Nacional de Luta contra a reestruturação 
no Banco do Brasil teve expressiva participação 
dos funcionários e funcionárias em atividades 
realizadas no dia 12 de fevereiro em todo o País. Em 
Londrina, o Sindicato fez reuniões nas agências e 
departamentos do Edifício localizado no Calçadão, 
e convidaram todos a descer para explicar aos 
clientes e usuários os motivos da manifestação, 
retardando o expediente até o meio-dia. Foram 
dados informes sobre o programa “Performa” e 
ressaltada a necessidade de pressionar o banco 
a negociar com a Comissão de Empresa. “Não 
podemos ficar de braços cruzados vendo direitos 

sendo rebaixados”, alertou Laurito Lira Filho, 
diretor do Sindicato.

Lucro – O Banco do Brasil obteve lucro 
líquido de R$ 18,16 bilhões em 2019, valor que 

representa alta de 41,2% na comparação 
com o montante apurado no ano anterior. A 
PLR (Participação nos Lucros e Resultados) 
será creditada no dia 5 de março.

O Sindicato mobilizou empregados e 
empregadas da Caixa Econômica 
Federal no dia 13 de fevereiro, Dia 

Nacional de Luta contra a reestruturação, 
retardando a abertura da agência Londrina. 
Em reunião, foi destacada a importância de 
se construir uma forte mobilização para que 
a direção do banco aceite negociar com a 

CEE (Comissão Executiva dos Empregados) as 
mudanças nas funções e lotações, conforme 
prevê o ACT (Acordo Coletivo de Trabalho).

“A Caixa está inserida na política de 
privatização do governo federal, perdendo 
com isso suas áreas mais lucrativas e 
desfigurando o papel para o qual foi criada há 
159 anos. Agora esse desmonte está focado 

nos empregados e não nos resta outra 
alterativa senão lutar para impedir que 
seja levado em frente”, ressalta Felipe 
presidente do Sindicato.

Empregados da agência Londrina aderiram 
ao Dia Nacional de Luta em defesa dos 

direitos e da Caixa 100% pública


