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A CUT e entidades filiadas lançaram no dia 7 de setembro, 
durante as atividades do 23º Grito dos Excluídos, a 
Campanha Pela Anulação da Reforma Trabalhista. 
A meta é coletar 1,3 milhão de assinaturas para um 
Projeto de Lei de Iniciativa Popular que propõe a 
revogação da reforma trabalhista de Temer (PMDB).
Após o recolhimento das assinaturas, o projeto será 
entregue à Câmara dos Deputados, quando será feita 
uma nova etapa da Campanha, que é pressionar a votação 
e aprovação da proposta. 

CUT lança Campanha pela 
anulação da reforma trabalhista

SALÁRIOS DE SETEMBRO 
TERÃO REAJUSTE DE 2,75%

dinheiro no bolso

Índice contempla 
inflação dos últimos 

12 meses mais 
1% de aumento real

A assinatura, no ano passado, de 
uma CCT (Convenção Coletiva de 
Trabalho) válida por dois anos 

(2016/2018), garantiu para a categoria 
bancária o reajuste automático nos 
salários em setembro de 2017. O índice 
a ser aplicado é de 2,75% e contempla 
a inflação calculada pelo INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor) 
entre 1º de setembro de 2016 e 31 de 
agosto de 2017 mais 1% a título de 
aumento real. Além dos salários, este 
percentual também será aplicado às 
demais verbas, ao valor fixo da PLR 
(Participação nos Lucros e Resultados), 
nos Vales Refeição e Alimentação, bem 
como no Auxílio Creche/babá.
Regiane Portieri, presidenta do 
Sindicato de Londrina, lembra que 
em 2016 a categoria não conseguiu a 
reposição integral das perdas com a 
inflação, mas este ano isto foi possível e 
ainda garantiu 1% a mais, diferente dos 
trabalhadores e trabalhadoras de outros 

setores. De acordo com levantamento 
feito pelo Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos) entre 300 
categorias pesquisadas, 30 tiveram 
reajustes abaixo da inflação, outras 91 
conseguiram receber apenas o INPC, 
107 conquistaram ganho real de 0,5% e 
38 fecharam acordos prevendo aumento 
de 0,51% a 1%.
“Levando em conta a atual conjuntura 
econômica e política, a CCT válida 
por dois anos se mostrou 
muito positiva, porque não 
precisamos mobilizar a 
categoria em 2017 para resolver 
as questões econômicas. Com 
isto, temos mais tempo para 
discutir com os bancos a questão 
do emprego, levando em conta 
que também conquistamos a 
criação de Centros 
de Realocação e 
Requalificação 
Profissional, 
instrumento com 
o qual esperamos 
conter demissões 
em massa no setor 
financeiro”, argumenta 
Regiane.

O Termo de Compromisso entregue pelo 
Comando Nacional para a Fenaban no 
dia 8 de agosto é outro ponto que merece 
atenção nas negociações deste ano com 
os bancos. O documento tem 21 pontos 
voltados para proteção de empregos, 
de direitos históricos e de delimitação 
dos atos nocivos que poderão resultar 
da nova legislação trabalhista (Lei 
13.467/2017) e da Lei de Terceirização, 
além de outras que ainda tramitam 
no Congresso Nacional. “Estamos 
aguardando a retomada de diálogo com 
a Fenaban para saber o posicionamento 
dos bancos a respeito disso. As mudanças 
aprovadas na reforma trabalhista 
atingem diversas conquistas históricas 
da categoria, como, por exemplo, a 
jornada de trabalho de seis horas, e 
outros direitos que poderão ser cortados 
por meio de acordos individuais e do 
avanço da terceirização de serviços nos 
bancos”, alerta Regiane Portieri.

Categoria aguarda 
posição da Fenaban 
sobre Termo de 
Compromisso



BRADESCO

o Sindicato 
protestou no 
dia 6/09 contra 
nova demissão 
feita pelo 
Bradesco, a 21ª 
registrada na 
base territorial 
da entidade em 
2017

BANCO DO BRASIL

Sindicato de Londrina protesta 
contra demissão após o PDVE

CAIXA

Atividade em Rolândia busca 
apoios contra o desmonte

w w w . v i d a b a n c a r i a . c o m . b r

D NC R

Já estão em vigor novas regras de ascensão e 
movimentação profissional dos funcionários

Dando prosseguimento à Campanha em defesa  da Caixa 100% pública, dirigentes do 
Sindicato de Londrina realizaram atividade na agência de Rolândia no dia 6/09

Delegação de Londrina participa 
dos  Jogos Regionais do Sul da Fenae

Veja detalhes sobre a negociação com o Banco 
Votorantim e a BV Financeira no endereço 

www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais

RAMO FINANCEIRO

Saiba quais são 
os benefícios 
de beber água

WWW.SAUDEBANCARIA.ORG.BR

Muitas pessoas não sabem, mas a 
ingestão de água em boa quantidade 
é essencial para manter a saúde 
equilibrada. Este líquido precioso tem 
papel importante na manutenção da 
estrutura do corpo e do funcionamento 
do sistema circulatório, bem como nos 
processos fisiológicos.
Este hábito é saudável durante toda a 
vida, mas é essencial principalmente 
nos períodos em que a umidade relativa 
do ar está baixa, como atualmente. 
A quantidade de água ingerida 
diariamente varia de acordo com o 
peso da pessoa, mas, em geral, o ideal 
é que um adulto consuma, em média, 2 
litros por dia.
A hidratação ocorre não somente pela 
ingestão de líquidos, mas também pelo 
consumo de outros produtos, como, 
por exemplo, frutas, verduras, legumes, 
iogurte, chá e até sopa.
A falta de água no organismo pode 
provocar, dentre outros problemas, 
infecção urinária, formação de pedras 
nos rins, enxaqueca, distúrbios 
circulatórios, infecção no intestino e 
doenças musculares.
Por isso, independente de onde você 
estiver, em casa, no trabalho ou mesmo 
nos momentos de lazer, procure 
sempre ter em mãos uma garrafinha 
de água. Ela vai facilitar sua digestão, 
hidratar o corpo e prevenir diversas 
complicações que podem ocorrer pela 
sua falta no organismo.

Fonte: Cassi

No último dia 6 de setembro, a diretoria 
do Sindicato de Londrina promoveu 

atividade em defesa da manutenção da 
Caixa Econômica Federal 100% pública na 
agência de Rolândia. Diretores e diretoras 
do Sindicato distribuíram Carta Aberta 
aos empregados, empregadas, clientes 
e usuários com informações sobre os 
serviços desenvolvidos pelo banco e os 
riscos que o mesmo corre com a política 
de desmonte que vem sendo praticada pelo 
governo Michel Temer (PMDB).
“Damos prosseguimento à campanha 
em defesa da Caixa para angariar mais 

apoios da população contra essa política 
de enfraquecimento do papel do banco 
para justificar sua privatização”, explica 
Amaury Soares, diretor do Sindicato de 
Londrina. Amaury reforça a importância 
de os bancários e bancárias da Caixa 
a se engajarem nesta campanha, pois 
também estão em risco não somente os 
empregos, mas também vários direitos, 
dentre os quais a manutenção da Funcef, 
o fundo de previdência complementar dos 
empregados, e do Saúde Caixa, que estão 
na lista de cortes de gastos planejados pela 
atual direção do banco.

O prédio central do Bradesco 
em Londrina foi alvo, 
mais uma vez este ano, 

da Operação “Demitiu, Parou”. 
Dirigentes do Sindicato de 
Londrina promoveram o protesto 
no dia 6 de setembro contra a 
demissão de um gerente de contas 
poucos dias após o encerramento 
do PDVE (Plano de Desligamento 
Voluntário Especial).
Segundo Valdecir Cenali, diretor 
do Sindicato de Londrina e 
representante do Vida Bancária 
na COE (Comissão de Organização 
dos Empregados) do Bradesco, 
esta foi a segunda demissão 
sem justa causa efetuada pelo 
banco nos últimos dias na base territorial 
da entidade. Ambos foram dispensados 
em razão da “conformidade”, nova forma 
que o Bradesco encontrou para justificar 
demissões dos bancários que não atendem 
ao seu perfil.
“O Bradesco agora está obrigando os 
gerentes a entrar em contato com os 

clientes para renovar o cadastro e ao 
mesmo tempo oferecer produtos, mas 
como a carteira é muito grande gera 
acúmulo de serviços e a meta estipulada 
acaba não sendo alcançada”, explica 
Valdecir, dizendo que essa é uma 
estratégia para manter os cadastros 
atualizados, o que facilita a manutenção 

do crédito pré-aprovado.
Para ele, falta pessoal para fazer esse 
tipo de serviço, porque houve exagero no 
número de demissões e, além disso, o banco 
lançou o PDVE, agravando ainda mais a 
situação nas agências. “O pessoal não está 
aguentando esse ritmo que vem sendo 
imposto”, ressalta.

condições mínimas de trabalho e muito 
menos de oferecer um atendimento 
de qualidade, porque é humanamente 
impossível uma pessoa fazer tudo 
sozinha”, critica Hércules Bíglia Júnior, 
diretor do Sindicato de Arapoti. 
Como não tem quem fique no lugar do 
bancário no horário do almoço, a agência 
é fechada, obrigando aposentados, 
clientes e usuários a esperar em uma 
longa fila na calçada pelo retorno do 
atendimento.

Os clientes do Bradesco em Curiúva 
sofrem muito com o descaso que o banco 
tem com as populações dos pequenos 
municípios do País. A agência da 
cidade, localizada na base do Sindicato 
de Arapoti, opera com apenas um 
funcionário, obrigado dar conta de todo 
serviço, o que envolve abertura de contas, 
recebimentos, pagamentos, empréstimos, 
financiamentos, poupança etc.
“A situação da agência do Bradesco em 
Curiúva é pra lá de precária. Não tem 

População de Curiúva sofre 
com falta de funcionários

Imagem do descaso: formação de longas filas em frente à agência do Bradesco 
em Curiúva já faz parte do cotidiano da cidade 

Desde o dia 6 de setembro entraram em 
vigor no Banco do Brasil as novas regras 

para que os funcionários e funcionárias possam 
ascender ou se mover profissionalmente. As 
alterações, dizem respeito à concorrência e à 
nomeação na própria dependência, instituem 
a possibilidade de permuta em função sem 
existência de vaga na dependência e aumentam 
o tempo de priorização para atingidos pela 
reestruturação.
As novas regras estão disponibilizadas na 
intranet do banco e para concorrência na 
própria dependência foi estabelecido um prazo 
de 365 dias no caso da segunda movimentação 
do funcionário. Para ser nomeado na mesma 
dependência, o bancário precisa se classificar 
até a 20ª posição na lista de classificados no 
sistema de TAO (Talentos e Oportunidades) 
em unidades com até 200 vagas e até a 40ª 
posição em unidades com mais de 200 vagas. 
Foi criada também a possibilidade de permuta, 

com opção para os bancários que exercem 
funções gratificadas ou funções de confiança 
iguais no mesmo departamento ou entre 
dependências, desde que não existam 
bancários excedentes no quadro. Para optar 
pela permuta é precisa integrar a lista de 
classificados em concorrência do TAO.
Gisa Bisotto, secretária Geral do Sindicato 
de Londrina, afirma que as mudanças 
atendem a uma antiga demanda do 
funcionalismo que vem sendo cobrada pela 

Comissão de Empresa há muito tempo no 
sentido de dar transparência e objetividade 
nestes tipos de processos. “O banco atendeu 
algumas das reivindicações dos dirigentes 
sindicais, como é a regularização da permuta 
entre dependências, e esperamos que este seja 
o caminho para promover novos avanços em 
relação à carreira profissional no BB”, salienta.
Com as mudanças, a vigência dos bancos de 
talento do Programa Ascensão Profissional está 
prorrogada, conforme demonstra a tabela.

Dirigentes da Contraf-CUT se reuniram 
com o Banco Votorantim e a BV 

Financeira no dia 6 de setembro, em São 
Paulo, para discutir o PPR (Programa Próprio 
de Remuneração) e do PCR (Programa 
Complementar de Resultados) das empresas. 
Atendendo solicitação dos trabalhadores e 
trabalhadoras, o banco apresentou a nova 
proposta do PPR para 2017/ 2018, mas a 
mesma foi considerada prejudicial pela 
Contraf-CUT por não ter a previsão de 
redução do teto e ao mesmo tempo prever 
o aumento dos pesos de desemprenho e 
competência, além de terem sido excluídos 
os pisos dos programas.
Também foram considerados como pontos 
negativos da proposta apresentada a 
condição mínima para os funcionários 

participarem do programa, que deve ser de 
no mínimo 90 dias trabalhados na empresa, 
e o diferimento de pagamento para quem for 
receber valores acima de R$ 200 mil, em até 
quatro parcelas anuais.
Em relação ao PCR, o banco apresentou 
uma proposta com base na rentabilidade 
das empresas, o que foi questionado pelos 
dirigentes sindicais por considerarem um 
indicativo muito elevado. Nova rodada de 
negociação com o Banco Votorantim e a BV 
Financeira está agendada para dia 12/09, em 
São Paulo.

Contraf-CUT negocia regras 
do PPR e da PCR com Banco 
Votorantim e BV Financeira

Com uma delegação 
formada por 14 atletas, 
os empregados e 
empregados da Caixa 
Econômica Federal 
de Londrina e Região 
participaram dos Jogos 
Regionais Sul da Fenae 
(Federação Nacional das 
Associações de Pessoal), 
realizados entre os dias 
7 e 9 de setembro, em 
Bento Gonçalves (RS). Amaury Soares, 
diretor do Sindicato de Londrina, afirma 
que foram três dias de integração, 
companheirismo entre colegas da Caixa de 
outros Estados. “São momentos como esses 
que fortalecem os bancários para estarem 
preparados para enfrentar todas as 

dificuldades e ataques que surgirem contra 
a Caixa e seus empregados”, avalia.

Confira outras informações sobre os Jogos 
Regionais Sul da Fenae no endereço 

www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais
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Tradicional protesto 
popular teve o tema “A Vida 
em Primeiro Lugar”
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saiba Mais
Leia outras informações sobre o

23º Grito dos Exluídos no endereço
www.vidabancaria.com.br

Diretoria do Sindicato 
participa das atividades 
do 23º Grito dos Excluídos

hisTÓriA de lUTAs
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Dirigentes do Sindicato de Londrina 
participaram no dia 7 de setembro 
do 23° Grito dos Excluídos, 

manifestação tradicional realizada em todo 
o País no encerramento do desfile do Dia 
da Independência do Brasil, com o tema 
“A Vida em Primeiro Lugar” e o lema “Por 
Direitos e Democracia a Luta é todo Dia”.
O protesto em Londrina teve presença 
de representantes de diversas religiões, 
dos movimentos sindical e social, que se 
reuniram no início da manhã no Calçadão 
para sair em passeata até a Avenida 
Leste-Oeste, onde ocorreu o desfile. “O 
Grito dos Excluídos denunciou a crise 
pela qual o Brasil passa, com a retirada de 
direitos trabalhistas e com a reforma da 
previdência, que ameaça a aposentadoria de 

milhões de trabalhadores e trabalhadoras”, 
resume Regiane Portieri, presidenta do 
Sindicato de Londrina.
Na manifestação deste ano, além das 
questões de cunho político também 
foi denunciado o elevado número de 
assassinatos de adolescentes na cidade. Os 
integrantes do Grito levaram flores para 
representar a luta pela vida e 93 cruzes 
nas cores vermelha e preta, 
simbolizando o sangue e o 
luto por conta dessas mortes 
ocorridas nos últimos cinco anos. 
"Esta foi de fato uma atividade 
cívica, que envolveu os mais 
diversos setores da sociedade 
em defesa da democracia, dos 
direitos e da vida”, avalia Regiane.

Mais de 500 pessoas 
participaram este ano 
do Grito dos Excluídos 

realizado no feriado 
de 7 de Setembro em 

Londrina

Os manifestantes 
se concentraram no 
Calçadão pela manhã e 
saíram em passeata até o 
local do desfile

Dia 16/09 tem decisão do 
Torneio de Futsal na Apcef

Bradesco Guaporé/10 de Dezembro 6 x 3 Bradesco B. V. do Paraíso
PLR United 14 x 1 BB Ta Lento

RESULTADOS DA RODADA - 9/09

RODADA FINAL - 16/09
Disputa do Terceiro Lugar
9h00: BB Ta Lento x Bradesco Bela Vista do Paraíso

Decisão do Torneio Bancário de Futsal
10h00: Bradesco Guaporé/10 de Dezembro x PLR United

A rodada realizada no último sábado (9/09), no ginásio da 
Apcef, em Londrina, definiu as equipes que farão a Final do 
Torneio Bancário de Futsal 2017, a ser disputada no próximo 
dia 16 entre as equipes Bradesco Guaporé/10 de Dezembro 
e PLR United, as melhores colocadas no certame. A equipe 
Bradesco Guaporé/10 de Dezembro poderá sagrar-se tetra-
campeão do Torneio se vencer este confronto. No primeiro 
jogo, a disputa vai ser pelo terceiro lugar, entre BB Ta Lento e 
Bradesco Bela Vista do Paraíso.

Sindicato de Londrina 
distribui livro dos 
60 anos para a categoria

A presidenta 
do Sindicato de 

Londrina, Regiane 
Portieri (acima), na 

entrega do livro  a 
bancários da Caixa

Pessoal do prédio 
Central do BB 
também já recebeu 
seus exemplares

Bancários e bancárias já estão recebendo 
exemplares do livro “Sindicato dos Bancários 

de Londrina e Região 60 anos – Uma história 
e muitas lutas”, lançado no dia 4 de agosto em 
cerimônia realizada na Câmara Municipal. O livro 
tem 186 páginas e foi elaborado pela jornalista 
Meire Bicudo, que fez um resgate sobre a fundação 
da entidade e as diversas lutas encampadas desde 
então, trazendo além de textos, documentos, fotos e 
imagens que marcaram as últimas seis décadas. 
"Esta é uma obra que auxilia a categoria entender 
bem como se deu a organização dos bancários 
e bancárias de Londrina e Região e ressalta 
a importância de fortalecer ainda mais nossa 
unidade", resume Regiane Portieri, presidenta do 
Sindicato de Londrina.
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Mais de 400 
pessoas se 
divertiram 
até as 5h00 
da manhã no 
tradicional 
Baile dos 
Bancários 
de Cornélio 
Procópio

Sindicato de Apucarana distribui 
brindes em homenagem à categoria

Baile de Cornélio foi sucesso total
Festa em comemoração ao 

Dia 28 de Agosto terminou 
com gosto de quero mais

diA dA CATeGoriA bAnCÁriA

AcquaAzul 
Lavanderia oferece 
desconto de 10% 
filiados de Cornélio 

ConVÊnio

A AcquaAzul 
Lavanderia 
firmou 
convênio com 
o Sindicato 
de Cornélio 
Procópio e está 
oferecendo 
desconto de 10% aos bancários e 
bancárias filiados que utilizarem 
seus serviços. A empresa, que é de 
Bandeirantes faz lavagens especiais de 
roupas, couro e pele, toalhas de banho, 
cozinha, roupas de cama, artigos 
infantis, sofás, tapetes, cortinas e até 
sapatos.
Para ter direito ao desconto é 
necessário apresentar a carteirinha do 
Sindicato. A AcquaAzul Lavanderia está 
localizada na Rua Frei Rafael Proner, 
1.199, no Centro de Bandeirantes. 
Para mais informações ligue para (43) 
3542-4937 ou 9825-6694.
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A decoração (acima) 
foi uma atração a mais. 
Ao lado, a diretoria do 
Sindicato comemorando o 
sucesso da festa

O tradicional Baile dos Bancários de 
Cornélio Procópio, realizado no 
dia 2 de setembro na Associação 

Atlética, superou as expectativas do 
Sindicato e dos convidados, tamanho foi o 
sucesso do evento em comemoração ao Dia 
28 de Agosto, Dia da Categoria Bancária.
Gilmar Juliani, diretor de Esporte e Lazer 
do Sindicato de Cornélio Procópio, afirma 
que as mais de 400 pessoas presentes 
dançaram até às 5 horas da madrugada ao 
som da Banda OZ.
Ele diz que a decoração e os deliciosos 
petiscos e bebidas servidos pelo Buffet 
Champagne também contribuíram para 
elevar a qualidade da festa, que teve 
também “Bar Mexicano” e porções de 
boteco. “O Baile foi só sucesso! Recebemos 
muitos elogios e tem gente que até já fez 
reserva de mesas para a próxima edição”, 
relata Gilmar, lembrando que por este 
motivo o Baile dos Bancários de Cornélio 
Procópio é um dos principais eventos da 
Região.

Salomé (acima) 
distribui 

brindes a 
bancárias 

do Itaú em 
Arapongas

O Sindicato de Apucarana 
homenageou bancários e bancárias 

este ano, pela passagem do dia 28 de 
Agosto - Dia da Categoria, com uma 
bolsa térmica personalizada com o 
logotipo da entidade. “Este brinde é 
uma forma de destacar a importância 
desta data, a organização da categoria 
e suas lutas, que foram imprescindíveis 
para a obtenção das muitas conquistas 
que tivemos nas últimas 
décadas”, afirma Maria 
Salomé Fujii, presidenta 
do Sindicato de 
Apucarana.

Os diretores José 
Roberto Brasileiro e 

Zoraide Sanches com 
bancária  do BB em 

Jandaia do Sul

Diretores do 
Sindicato de 
Apucarana 
participaram do 
23º Grito dos 
Excluídos no 
feriado de 7 de 
Setembro

Atuando não só como sindicalistas, mas 
também cidadãos, diretores e diretoras do 
Sindicato de Apucarana participaram do 
23º Grito dos Excluídos, tradicional protesto 
organizado pelas Pastorais da Igreja Católica 
no encerramento do desfile do dia 7 de 
Setembro – Dia da Independência do Brasil, 
juntamente com representantes de outras 
entidades sindicais e populares como forma 

de combater a desigualdade no País.
O tema deste ano foi “A Vida em Primeiro 
Lugar” e o lema "Por Direito e Democracia 
a Luta é todo Dia", que remetem pela 
necessidade de se preservar o meio 
ambiente e respeitar a vida, bem como os 
direitos trabalhistas e sociais que estão 
em risco com as políticas adotadas pelo 
governo Michel Temer (PMDB).

Diretoria participa do 23º Grito dos Excluídos


