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CONGRESSO DA CUT APROVA CAMPANHA 
DE RESISTêNCIA CONTRA AS REfORMAS
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NENHUM DIREITO A MENOS!

Projeto de iniciativa popular 
é uma das armas contra  a 

política de retrocesso de Temer

A 15ª Plenária/Congresso Extraordinário da CUT reuniu mais de 700 pessoas entre os dias 28 e 31/08, em São Paulo

Dia 7/09 tem o 23º Grito dos Excluídos 
No feriado do dia 7 de Setembro, Dia da 
Independência do Brasil, será realizada 23ª 
edição do Grito dos Excluídos, tradicional 
manifestação organizada pelas Pastorais da 
Igreja Católica e entidades dos movimentos 
sindical, popular e social.  O tema deste ano é 
“Por mais direitos e democracia: a luta é todo 
dia” e lema “Vida em primeiro lugar!”.
Em Londrina, a concentração ocorrerá às 
8h00 no Calçadão, onde existia o Coreto, nas 
equinas da Rua Prefeito Hugo Cabral com 
Avenida Paraná. Participe!

Foto: Dino Santos/CUT

A 15ª Plenária Nacional/Congresso Extraordinário da 
CUT, realizada entre os dias 28 e 31 de agosto, em 
São Paulo, aprovou um calendário de lutas contra 

as reformas trabalhista e previdenciária e, também, 
contra a entrega das empresas públicas, como quer o 
governo Michel Temer (PMDB). A resistência já começa 
no dia 7 de setembro, com o lançamento da campanha 
para recolher pelo menos 1,3 milhão de assinaturas 
necessárias para apresentar ao Congresso Nacional 
um Projeto de Lei de Iniciativa Popular que revogue a 
plataforma de retirada dos direitos trabalhistas.
A meta é aproveitar as atividades do 23º Grito dos 
Excluídos (veja nota no box acima) para buscar apoio 
da população contra as mudanças que foram feitas em 
mais de 100 artigos da CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho) e entrarão em vigor no mês de novembro.
No dia 14 de setembro, a CUT, em conjunto com o 
Movimento Brasil Metalúrgico, vai realizar um Dia 
Nacional de luta em defesa dos empregos na indústria 
e nas estatais, ameaçadas de privatização, como, 
por exemplo, a Eletrobras e empresas do setor de 
saneamento.
Para o dia 3 de outubro, a Central e entidades filiadas 
comemorarão o aniversário de 64 anos da Petrobras com 
manifestações contra a entrega da empresa pública. O 
calendário prevê ainda atos antes do dia 11 de novembro, 

data em que entrará em vigor a reforma trabalhista.
Regiane Portieri, presidenta do Sindicato de Londrina, 
afirma que esta mobilização é fundamental para impedir 
o desmonte que Temer está promovendo nas empresas 
públicas, lembrando que o Banco do Brasil e a Caixa 
Econômica Federal estão inseridos nessa operação de 
entrega do patrimônio dos brasileiros e brasileiras para 
grupos privados.

“Essa política vai devastar as empresas públicas, com 
efeitos muito ruins para toda a população. O ataque 
começou pela terceirização sem limites, avançou com 
a retirada de direitos trabalhistas e agora segue com 
o desmonte das mais importantes empresas públicas 
do País”, alerta Regiane. De acordo com ela, o Sindicato 
estará inserido nesta campanha e vai mobilizar a 
categoria para  combater o retrocesso.



D NC R

Pedro Moreira Salles, presidente do Conselho 
de Administração do Itaú, é sócio da Falconi

Saiba Mais
O bancário e ex-diretor do Sindicato, Jair Sambudio, destacou as lutas da categoria 

para garantir direitos dos LGBTs 

Veja detalhes sobre a 1ª Parada Cultural LGBT 
de Londrina no endereço  

www.vidabancaria.com.br 

Diretores do Sindicato protestaram contra mais uma demissão efetuada pelo Bradesco 
este ano na base de Londrina 

BRADESCO

londrina

BAnCO DO BRASil

Funcionários recebem 
primeira parcela 
da PLR 2017

CAiXA

Campanha contra o desmonte mobiliza
empregados da agência San Remo

Sindicato protesta contra a 
20ª demissão deste ano no banco
O Sindicato realizou no dia 30 de 

agosto a Operação “Demitiu, Parou” 
na agência Nova Londrina, do Bradesco, 
em protesto contra mais uma dispensa 
sem justa causa efetuada pelo banco 
este ano. Segundo Valdecir Cenali, 
diretor do Sindicato e representante 
do Vida Bancária na COE (Comissão 
de Organização dos Empregados) 
Bradesco, esta foi a 20ª demissão feita 
pelo banco em 2017 na base territorial 
da entidade.
Dessa vez, a vítima da ganância do 
banco foi um funcionário com mais 
de oito anos de trabalho e que atuava 

como gerente prime. “A rotatividade 
continua alta no Bradesco e não respeita 
bons funcionários, em especial os que 
são oriundos do HSBC, que estão sendo 
descartados menos de um ano após a 
aquisição dos ativos do banco inglês no 
Brasil”, critica.
Ainda de acordo com Valdecir, essa 
dispensa desrespeitou solicitação feita 
pela COE no sentido de não efetuar 
nenhuma demissão sem justa causa 
durante o processo de adesão ao PDVE 
(Plano de Desligamento Voluntário 
Especial), que se encerrou no dia 31 de 
agosto.

1ª Parada Cultural LGBT 
reúne mais de 5 mil pessoas
Com a participação de mais de 5 mil 

pessoas, foi realizada no domingo (3/09), a 
Primeira Parada Cultural LGBT de Londrina. O 
evento foi organizado pelo segmento de gays, 
lésbicas, transexuais, travestis etc., com apoio 
do Sindicato, do movimento negro, outras 
entidades populares e empresas. 
A Parada foi iniciada pelo Calçadão e 
percorreu as ruas da cidade em direção ao 
Anfiteatro do Zerão, onde houve um Ato 
Público, apresentação de bandas musicais e 
desfile de Drag Queens. Para Jair Sambudio, 

Governo contrata empresa ligada ao Itaú para preparar venda do BB

Dirigentes do Sindicato mobilizaram no dia 30/08 empregados, clientes e usuários 
da agência San Remo em defesa da Caixa 100% pública

O Sindicato promoveu no dia 30 
de agosto na agência San Remo 
mais uma atividade em defesa da 

manutenção da Caixa Econômica Federal 
100% pública, seguindo orientações da 
Contraf-CUT, Fenae (Federação Nacional 
das Associações de Pessoal da Caixa 
Econômica Federal) e da CEE (Comissão 
Executiva dos Empregados). Na ocasião 
foi distribuída Carta Aberta aos clientes 
e usuários com explicações sobre o papel 
desenvolvido pela Caixa e as consequências 
para o País dessa política de desmonte 
das empresas públicas encaminhada pelo 
governo de Michel Temer (PMDB).
“Estamos engajados nesta luta e buscando 
apoio dos empregados, empregadas, 
clientes e usuários para impedir a 
privatização da Caixa e a entrega de 

importantes serviços que o banco 
presta para a sociedade, tais como 
o financiamento da casa própria, a 
administração das contas do FGTS e 
diversos outros”, aponta Amaury Soares, 
diretor do Sindicato.
A Carta Aberta cita também a piora na 
qualidade do atendimento aos clientes 
e usuários devido ao fechamento 
de agências e do corte de milhares 
de postos de trabalho por meio de 
planos de demissão e de aposentadoria 
incentivadas. Segundo Amaury, para 
viabilizar esse processo, a atual direção 
do banco mudou regras da ascensão 
profissional, quer terceirizar a gestão 
do Saúde Caixa e da Funcef, o fundo de 
pensão dos empregados, além de impor 
uma grande sobrecarga de trabalho.

Sindicatos do Vida Bancária levantam demandas 
das unidades em reunião com Regional
Os Sindicatos do Vida Bancária se reuniram 
no dia 30 de agosto com a Superintendência 
Regional da Caixa Econômica Federal, em 
Londrina, para discutir demandas existentes 
nas unidades. Foram levantadas questões que 
dizem respeito à falta de pessoal, às despesas 
com deslocamento dos gerentes de canais, banco 
de horas, horas extras compensadas, desvios de 
função, assédio moral, PSI (Processo Seletivo 

Interno) para avaliador penhor, PDVE (Programa 
de Desligamento Voluntário Extraordinário), 
fechamento de agências e à reforma da agência de 
Apucarana.
Segundo Amaury Soares, diretor do Sindicato, a 
falta de empregados e empregadas é um problema 
crônico da Caixa que foi agravado com o PDVE, pois 
tem agências com uma dotação muito aquém do 
necessário para atender clientes e usuários.

membro da organização da Parada, este foi um 
marco histórico na luta contra a discriminação 
existente na cidade. "Este evento rompe com 
preconceitos e se afirma como agenda cultural 
para Londrina, no qual, de forma organizada e 
séria, mostra nova forma de expressar o amor, 
a cultura, os direitos e o combate à LGBTfobia", 
avalia Jair.

Não por mero acaso, a empresa Falconi 
Consultores de Resultado foi contratada, 
sem licitação, para preparar o desmonte 
do Banco do Brasil, seguindo o projeto 
político do governo Michel Temer (PMDB). 
A consultoria tem em seu Conselho 
Administrativo o banqueiro Pedro Moreira 
Salles, que é presidente do Conselho 
de Administração do Itaú Unibanco e 
presidente do Conselho Diretor da Febraban.
Dessa forma, o maior banco privado do País 
está por trás do processo da privatização 
dos bancos públicos, conforme denúncia 
feita no último dia 25/08 pelo Sindicato dos 
Bancários do Rio de Janeiro. “Colocaram 
a raposa no galinheiro dos ovos de ouro”. 
O ditado popular explica muito bem o 

que estão fazendo com o BB, não deixando 
dúvidas de que a intenção é atender 
interesses privados, mais precisamente, 
do Itaú. A contratação da Falconi ocorreu 
em 2016, sem licitação, por “notório 
saber”, para comandar a “reestruturação” 
do banco, enxugando sua estrutura para 
posteriormente privatizar, como foi tentado 
pelo governo Fernando Henrique Cardoso 
(PSDB) no final dos anos 90.
Para Gisa Bisotto, secretária Geral do 
Sindicato, é um absurdo um banco privado 
estar conduzindo as políticas de um banco 
público, que tem um papel estratégico, o 
de fomentar o desenvolvimento econômico 
e social do país. “Esse processo configura 
um conflito de interesses, uma vez que é do 

interesse do Itaú esse desmonte da rede 
de agências, com extinção de milhares de 
postos de trabalho, o que vai abrir espaço 
para os bancos privados ampliar ainda 
mais seus tentáculos”, critica.
Gisa lembra que na primeira fase da 
reestruturação foram fechadas 402 
agências, extintos cerca de 9.400 postos 
de trabalho e imposta uma redução 
salarial drástica que atingiu quase 4 
mil funcionários. Conforme denuncia 
feita pelo Sindicato do Rio de Janeiro, 
a empresa do Itaú está fazendo o 
mapeamento dentro da Diretoria de 
Tecnologia do BB, um setor altamente 
estratégico e cujas informações o setor 
privado está tendo acesso. 

Os funcionários 
e funcionárias 

do Banco do Brasil 
receberam no 
dia 31 de agosto 
o pagamento 
da primeira 
parcela da PLR 
(Participação 
nos Lucros e 
Resultados) de 
2017, incluindo a 
parcela variável. 
O crédito foi 
anunciado na 
mesma data em mensagem enviada pela 
intranet, pegando todos de surpresa. O 
banco informou que o lucro do primeiro 
semestre atingiu R$ 5,2 bilhões, com 
rentabilidade de 10,7%, e, por isso, estará 
realizando o pagamento deste direito ao 
corpo funcional.
Segundo o BB, serão distribuídos R$ 635,8 
milhões aos 102 mil bancários e bancárias, 
que receberão um valor, em média, 20% 
maior em relação ao que foi pago no ano 
passado. Também de acordo com o banco, 
para os escriturários o aumento chega a 
24%.
O banco tinha prazo até o dia 15/09 para 
efetuar este crédito, mas, por decisão 
do Conselho Diretor, foi feito neste dia 
31, juntamente com a distribuição dos 

dividendos dos acionistas. Isto ocorreu, 
conforme explica a mensagem do BB, 
porque o Acordo Coletivo de Trabalho 
assinado em 2016 tem validade por dois 
anos.
Para Gisa Bisotto, secretária Geral do 
Sindicato de Londrina, o pagamento da 
PLR vem em boa hora, porém, na avaliação 
dela, o banco deveria ter divulgado de 
forma antecipada a data do crédito para 
que o funcionalismo pudesse planejar suas 
finanças. “O pagamento antecipado é ótimo, 
porém, não é um prêmio ou um presente da 
direção do BB, mas sim uma conquista dos 
trabalhadores prevista no Acordo Coletivo 
e reflexo do empenho de todos no dia a 
dia para atingir esse excelente resultado”, 
pondera Gisa.



Sindicato distribui brindes 
para homenagear a categoria

DIA DO bANcáRIO

Brinde marcou 
as comemorações 
do Dia 28 de Agosto

EXPEDIENTE
www.vidabancaria.com.br
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Saiba Mais

Empregados e 
empregadas da 
Caixa Londrina 
receberam 
o brinde de 
dirigentes do 
Sindicato

O Coletivo de Saúde da Contraf-CUT se 
reuniu no dia 22 de agosto, em Brasília, 
com a Codemat (Coordenadoria Nacional 
de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho), 
órgão vinculado ao MPT (Ministério 
Público do Trabalho) para tentar 
conseguir via judicial informações dos 
bancos a respeito dos casos e motivos do 
alto índice de adoecimentos na categoria. 
Esta foi uma maneira encontrada para 
abrir a caixa preta da saúde no setor 
financeiro.
Os dirigentes sindicais denunciaram os 
bancos por não respeitar a cláusula 67 
da Convenção Coletiva de Trabalho, que 
em seu parágrafo segundo estabelece 
que caberá à Comissão Paritária de 
Saúde do Trabalhador a análise dos 
afastamentos e as formas de avaliação, 
pelos trabalhadores, dos exames e 
procedimentos previstos no PCMSO 
(Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional), regulamentado pela Norma 
Regulamentadora nº 7.
Além de sonegar essas informações, 
as instituições financeiras criaram um 
sistema para que os casos de doença da 
categoria não cheguem ao conhecimento 
do INSS (Instituto Nacional do Seguro 
Social). Isto tem sido feito, segundo 
membros do Coletivo de Saúde da 
Contraf-CUT, pelos médicos contratados 
pelos bancos para invalidar atestados de 
profissionais de confiança dos bancários e 
bancárias.
Outro problema levantado junto ao 
MPT é a convocação de afastados para 
tratamento de saúde para que façam o 
Exame de Retorno ao Trabalho antes 
mesmo deles terem passado por perícia 
do INSS. Para o Coletivo, essa conduta dos 
bancos ofende o direito fundamental de 
cuidados com a saúde dos trabalhadores e 
trabalhadoras, garantido na Constituição 
Federal brasileira e em convenções 
internacionais.

Categoria aciona 
MPT contra políticas 
de saúde dos bancos

Começa o Torneio de futsal 
Bancário de 2017

Ao Lado, a presidenta 
do Sindicato, Regiane 

Portieri, e a secretária 
Geral, Gisa Bisotto, com 
funcionários da agência 

do BB da Av. Rio de 
Janeiro

O Sindicato homenageou na 
semana passada trabalhadores e 
trabalhadoras que atuam nos bancos 

em Londrina e Região pela passagem do dia 
28 de Agosto, Dia da Categoria Bancária. O 
brinde deste ano foi um porta cartões com a 
logomarca dos 60 anos do Sindicato.
“Já tivemos o Baile no último dia 25, 
mas o brinde é uma forma de ressaltar a 
importância dessa data, que representa a 
garra da categoria, sempre renovada quando 
surgem novas lutas a enfrentar”, afirma 
Regiane Portieri, presidenta do Sindicato 
de Londrina, lembrando que as negociações 
da Campanha 2017 estão se iniciando e que 
será preciso uma mobilização forte para 
impedir a retirada de direitos e garantir 
novas conquistas.

O Torneio de futsal 2017 está sendo disputado no ginásio da APCEf, 
em Londrina

PLR United 3 x 1 Bradesco Bela Vista do Paraíso 
Bradesco Guaporé/10 de Dezembro 7 x 1 BB Ta Lento 

RESULTADOS DA RODADA - 2/09

PRÓXIMA RODADA - 9/09

9h00: Bradesco Guaporé/10 de Dezembro x Bradesco Bela Vista do Paraíso 
10h45: PLR United x BB Ta Lento

Foi iniciado no dia 2 de setembro, no 
ginásio da APCEF (Associação 

do Pessoal da Caixa Econômica 
Federal), em Londrina, o Torneio 
Bancário de Futsal 2017, que 
tem a participação de quatro 
equipes. Na primeira rodada 
foram realizados dois jogos e 
no próximo sábado (9) a disputa 
prossegue.
Lupinha Moretto, diretor do Sindicato 
e membro da coordenação do Torneio, 
afirma que as equipes optaram por fazer o sistema de pontos corridos, 
por isso, a definição de quem vai ficar com o troféu de campeã deste 
ano só ocorrerá na última rodada, a ser realizada no dia 16/09. “Dessa 
forma a disputa fica mais simplificada e o que vale mesmo é ganhar os 
jogos para chegar na frente dos adversários”, salienta.


