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Dia Internacional da Mulher é marcado por manifestações em todo 
o mundo contra a violência e por igualdade de oportunidades

Mulheres vão às ruas
em defesa dos direitos

8 DE MARÇO

Campanha 
destaca a 
prevenção do 
câncer colorretal

MARÇO AZUL

Com a participação de cerca de 
100 pessoas foi realizado no 
dia 8 de março, em Londrina, o 

evento “8M - Mulheres Trabalhadoras 
em Luta por Vida Digna: movimento de 
mulheres construindo a democracia”. A 
celebração do Dia Internacional da Mulher 
foi organizada pela Frente Feminista 
de Londrina, com apoio de diversas 
entidades e organizações e começou logo 
cedo na Vila Cultural Flapt, localizada na 

Zona Norte, com um café da manhã, roda 
de conversas a respeito das principais 
demandas que envolvem as mulheres.

Logo após foi feita uma concentração 
na Avenida Saul Elkind, onde foram 
divulgadas as principais bandeiras de 
luta do Dia Internacional da Mulher e 
distribuídos materiais informativos.

Para Eunice Miyamoto, secretária de 
Saúde do Sindicato de Londrina e secretária 
da Mulher Trabalhadora da CUT Paraná, o 

evento marcou o início de uma nova 
fase da organização das mulheres na 
cidade para fazer frente à retirada de 
direitos, ao crescimento da violência e 
à defesa da democracia. “Precisamos 
estar unidas para conquistar avanços 
e combater retrocessos, ainda mais 
neste ano, em que teremos eleições 
municipais”, lembra Eunice, afirmando 
que "é fundamental escolher muito bem 
aqueles que irão nos representantar, 
pois serão responsáveis por definir 
as políticas públicas voltadas para a 
mulher e as áreas sociais".
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Dia 13/03 tem audiência sobre a reestruturação

Conselho Deliberativo 
da Funcef aprova CGPAR25

Funcionários 
recebem segunda 
parcela da PLR 

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

Saiba MaisSaiba Mais

Os funcionários do Banco do Brasil 
receberam no dia 5 de março a segunda 
parcela da PLR (Participação nos Lucros e/ou 
Resultados) referente ao segundo semestre 
de 2019. No banco existe uma regra específica 
para pagamento da PLR, que consiste na 
soma do módulo Fenaban e do módulo BB. 
Pelo módulo Fenaban, o funcionário recebeu 
45% do salário paradigma definido no acordo, 
acrescido de parcela fixa a ser definida pelo 
banco, para cada semestre.

O módulo BB é formado por uma parcela 
constituída pela divisão entre os funcionários 
de 4% do lucro líquido verificado no semestre, 
mais uma parcela que varia conforme 
cumprimento do ATB (Acordo de Trabalho) ou 
Conexão.

Mas esse diferencial dos funcionários em 
relação aos bancários de outras instituições 
financeiras corre risco com as alterações feitas 
pela diretoria do Banco do Brasil no cálculo da 
gratificação de função. Como a PLR é baseada 
no VR (Valor de Referência) da gratificação 
paga aos funcionários, as mudanças nas regras 
implicarão na redução do VR e, com isso, a PLR 
também pode ser reduzida.

“As alterações também terão reflexos no 
FGTS e no cálculo da aposentadoria, por isso, 
aquilo que a diretoria do banco pintou como 
sendo benéfico para os funcionários é mais 
uma estratégia para retirar direitos e rebaixar 
a remuneração”, aponta Laurito Lira Filho, 
diretor do Sindicato.

Adotando uma postura de total 
desrespeito ao Estatuto e aos 
participantes, o Conselho Deliberativo 

da Funcef aprovou no dia 5 de março, em 
Brasília, alterações no regulamento do Reg 
Replan Não Saldado baseadas na resolução 
CGPAR 25. Essa decisão foi criticada pela 
Fenae (Federação Nacional das Associações 
do Pessoal da Caixa Econômica Federal), que 
vai ingressar com ação judicial para proteger 
os direitos dos empregados e para que essa 
medida não coloque em risco a estrutura 
de governança da fundação de previdência 
complementar.

Entre outros pontos, a Resolução 25 da 
CGPAR altera o cálculo do salário real do 
benefício e a base para o cálculo do benefício. 
Estabelece que o teto para o salário de 
participação não poderá ser superior à maior 
remuneração de cargo não estatutário da 
empresa patrocinadora. Com a alteração, o 
benefício, será determinado pela média dos 36 
últimos salários de contribuição, em vez dos 

atuais 12 salários, resultando do valor inicial.
Além disso, o valor do benefício será 

desvinculado do reajuste aplicado à tabela 
salarial na Caixa e vinculado aos valores 
de complementações/suplementações de 
aposentadorias a valor de RGPS  (Regime 
Geral da Previdência Social) hipotético.

Segundo o presidente do Sindicato, Felipe 
Pacheco, essa decisão do Conselho Deliberativo 
não atinge somente os participantes do Reg 
Replan não saldado, mas todos os demais, pois 
a CGPAR 25 abre caminho para alterações no 
gerenciamento dos demais planos de Funcef. 
“Poderão ser implantadas novas regras para as 
contribuições dos participantes na modalidade 
de Contribuição Definida, na qual a Caixa não 
estará mais responsável pela insuficiência 
futura, colocando em risco a complementação 
de milhares de empregados”, alerta Felipe. 

Em audiência realizada no dia 4 de março, 
em Brasília, a 6ª Vara do TRT (Tribunal 
Regional do Trabalho) discutiu o processo de 
reestruturação na Caixa Econômica Federal 
com a participação de representantes do banco 
e da Contraf-CUT (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro). Como 
não houve consenso entre as partes, nova 
audiência foi agendada para o dia 13 de abril.

A reestruturação foi suspensa no dia 11 

/02 por liminar obtida pela Contraf-CUT, 
mas mesmo assim a Caixa continuou fazendo 
alterações nos direitos dos empregados. 
Até mesmo os gerentes regionais e 
superintendentes foram atingidos. A Contraf-
CUT orienta a todos os empregados de todas 
as funções que recebam opções só de decesso 
e transferência para colher provas de toda 
a documentação e busquem orientação do 
Sindicato.

Decisão do Conselho Deliberativo da 
Funcef coloca em risco os planos de 
benefícios dos empregados da Caixa

invista na 
organização 
da categoria
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Assembleia decide manter 
ações da 7ª e 8ª horas

Prêmios do PDE 
geram insatisfação 
nos funcionários

Bancários e bancárias de todo o País estão 
descontentes com a falta de valorização 
de quem trabalha no Bradesco. Após ter 
apresentado um lucro líquido de R$ 25,8 bilhões 
em 2019, o banco pagou a PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) na forma prevista na 
CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) e só, 
ao mesmo tempo em que contemplou com 
altas somas a área comercial por meio do PDE 
(Prêmio de Desempenho Extraordinário).

Esse programa foi criado sem qualquer 
negociação com o movimento sindical e 
questionado veemente pela COE (Comissão 
de Organização dos Empregados) em reunião 
realizada em março do ano passado. “Foi 
cobrado do Bradesco a extensão desse prêmio 
aos caixas, escriturários, assistentes e demais 
funcionários, uma vez que o banco não tem 
nenhum programa de remuneração variável 
e pratica os salários mais baixos do mercado 
entre as grandes instituições financeira do País”, 
saliente Danielle Ruza, diretora do Sindicato.

Para Daniella, o PDE, além de ser injusto, 
causa intenso mal-estar entre os funcionários, 
que são pressionados o tempo todo para atingir 
metas. “Vamos continuar cobrando a criação 
de um programa contemplando a valorização 
daqueles que estão na linha de frente e que 
são responsáveis pelos lucros cada vez mais 
altos, pois sabemos que o Bradesco tem plenas 
condições de remunerar melhor todo o seu 
quadro de forma igualitária”, critica a diretora 
do Sindicato.

Na Assembleia foram apresentados 
detalhes sobre as ações e ressaltada a 
importância de mantê-las tramitando

Banco não apresenta avanços no 
debate sobre renovação do Aditivo

NENHUM DIREITO A MENOS

Com a presença de aproximadamente 
70 bancários e bancárias, a Assembleia 
Geral Extraordinária realizada no dia 

27 de fevereiro pelo Sindicato de Londrina 
deliberou pela manutenção das ações 7ª e 8ª 
horas. A retirada desses processos foi uma 
imposição feita pela Fenaban (Federação 
Nacional dos Bancos) no ano passado para 
que a entidade assinasse o Aditivo à CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho) com os 
Sindicatos que foram defender a categoria 
na Justiça do Trabalho em relação a este 
direito.

Na Assembleia, dirigentes do Sindicato, 
a assessoria jurídica e o diretor da Contraf-

CUT, CarlindoDias (Abelha), levantaram os 
riscos de manter as ações, já que os bancos 
ameaçam aplicar as alterações previstas 
na legislação trabalhista pela MP (Medida 
Provisória) 905 nas bases sindicais que se 
recusarem a aceitar essa imposição. “Essa 
questão foi amplamente debatida e no final 
a Assembleia deliberou, por unanimidade, a 
manutenção das ações judiciais e a luta para 
que a Fenaban respeite o que foi acordado 
na mesa de negociações, estendendo os 
direitos da CCT aos bancários de todo o País, 
sem qualquer tipo de distinção”, explica o 
presidente do Sindicato de Londrina, Felipe 
Pacheco.

Mesmo tendo obtido um lucro recorde 
em 2019, de R$ 14,5 bilhões, o Santander 
Brasil se recusa em atender as reivindicações 
dos funcionários no sentido de contemplar a 
valorização na renovação do Acordo Aditivo 
à CCT (Convenção Coletiva de Trabalho). Na 
reunião realizada nos dias 3 e 4 de março, 
em São Paulo, representantes do banco se 
limitaram em apresentar à COE (Comissão 
de Organização dos Empregados) uma 
proposta de correção do PPRS (Programa 
Próprio de Resultados Santander) 
bem diferente daquela que está sendo 
reivindicada pelos funcionários.

Leonardo Rentz, diretor do Sindicato e 
representante do Paraná na COE Santander, 
afirma que foi cobrada na reunião a isenção 
de tarifas dos funcionários, linhas de crédito 
com condições diferenciadas, revisão dos 
custos do plano de saúde, melhorias nas 
Bolsas de Estudos entre outros pontos. 
“Sabemos que o banco tem condições de 
atender todas as nossas reivindicações 
e com isso valorizar os trabalhadores 
brasileiros”, avalia Leonardo, dizendo que 
para garantir avanços é preciso mobilizar 
os funcionários do Santander em todo o 
País.  #SantanderQueremosTarifaZero

Leonardo Rentz (no centro) 
representou o Paraná na reunião 

da COE com o Santander, 
em São Paulo
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VIDA
Cuidados com 
o ar condicionado 
e o coronavírus

Saúde
Campanha destaca a prevenção 

do câncer colorretal

Fim da violência e do 
feminicídio são prioridades

BANCÁRIAS APONTAM

Março Azul

A Consulta feita pela Contraf-CUT 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro) para que as bancárias 

apontassem as bandeiras de luta para o Dia 
8 de Março – Dia Internacional da Mulher, 

definiu como prioridades para este ano o fim 
da violência e do feminicídio. A pesquisa foi 

feita pela internet entre os dias 28 de janeiro e 
11 de fevereiro e demonstra que as bancárias 

estão preocupadas com o aumento 
desses crimes, já que a cada duas 

horas uma mulher é morta vítima de 
violência.
Outra prioridade levantada na 

Consulta é fim do assédio sexual e da 
cultura do estupro. Estatísticas revelam 
que a cada 11 minutos uma mulher é 
estuprada no Brasil. As bancárias também 

defendem a igualdade de oportunidades 
e de salários, levando em conta a enorme 
diferença na remuneração paga pelos 
bancos em comparação ao que recebem os 

homens que ocupam o mesmo cargo.
Ainda em relação ao trabalho, a criação 

de políticas de emprego decente e não à 
precarização são apontadas como importantes 

bandeiras de luta para o Dia 8 de Março em 
2020, bem como o combate ao racismo e todo 

tipo de discriminação contra a mulher.
Estas cinco prioridades levantadas na 
Consulta podem ser conferidas no Infopress 
#8M disponibilizado no site da Contraf-CUT.

O Sindicato já está iniciando 
a organização do Campeonato 
Bancário de Futebol Suíço 
2020, tradicional competição 
da categoria. As equipes e 
jogadores interessados em 
participar devem entrar em 
contato com o Sindicato pelo 
telefone (43) 3372-8787 para 
se inscreverem.

Segundo Laurito Lira Filho, diretor do 
Sindicato e membro da coordenação do 

Vem aí o Campeonato Bancário
de Futebol Suíço 2020

certame, podem integrar as 
equipes bancários filiados e 
seus dependentes, funcionários 
de empresas coligadas, 
financiários e vigilantes 
associados à entidade de sua 
classe profissional. “Assim 
que for definido o número de 
equipes e o campo para disputar 
os jogos vamos convocar o 

Arbitral para discutir o Regulamento do 
Campeonato Suíço 2020”, explica.

O Verão já está 
chegando ao fim, 
dando passagem 
para Outono, quando 
a temperatura vai 
cair e o ar vai ficar 
mais seco, criando 
condições para 
o surgimento de 
diversas doenças 
respiratórias. Por isso, os sistemas de ar 
condicionado dos bancos devem estar 
com a revisão e higienização em dia para 
garantir um ambiente de trabalho saudável 
para bancários, bancárias e vigilantes.

Essa preocupação deve ser constante, 
ainda mais no atual momento em que 
o Covid19 (Coronavírus) se espalha 
rapidamente pelo mundo, exigindo 
maior atenção das pessoas para evitar a 
contaminação.

Reforço na higiene
Como orientam as autoridades, é 

muito importante lavar bem as mãos com 
água e sabão, passar álcool gel e evitar 
ao máximo contatos físicos, bem como o 
compartilhamento de copos e talheres.

Assim como a gripe, o Coronavírus se 
alastra pelo ar por meio de gotículas de 
saliva, tornando os locais fechados, como 
as agências bancárias, num ambiente com 
grande potencial de contaminação se os 
cuidados básicos não forem tomados.

Daí vem a necessidade de manutenção 
e higienização constante dos sistemas de 
ar condicionado dos bancos, bem como a 
regulagem adequada da temperatura para 
evitar o comprometimento da saúde de 
todos.


